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แบบจ าลองการเรียนการสอนโดยใช้สมาร์ทโฟนในวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา
ไทยในระดับมหาวิทยาลัย 

A Smartphone-Assisted Instructional Model in English Reading for Thai Students at 
University Level 

 
พูนสุข  จันทศิลป์ * 

 สุขสรรพ ์ ศุภเศรษฐเสรี ** 
 

บทคัดย่อ 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน พบว่า ทักษะ
ด้านการอ่านถือเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้ เรียน
ภาษาอังกฤษ  และทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญ
ในบริบทของโลกยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นทักษะหนึ่งที่มี
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 ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองการเรียนการสอน
โดยใช้สมาร์ทโฟน (SAI Model) ได้ออกแบบและพัฒนาเป็น 
8 ขั้นตอนหลักและ 9 ขั้นตอนรอง และได้รับการประเมิน
จากผู้เช่ียวชาญที่คะแนนเฉลี่ย 4.54 (SD = 0.000) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า แบบจ าลองการเรียนการสอนโดยใช้สมาร์ทโฟน 
(SAI Model) ความเหมาะสมมาก ในการเรียนการสอน 
การอ่านภาษาอังกฤษ 
 
ABSTRACT  
 Among the four skills of English language, 
reading is considered as the most important skill 
for English learners (Komiyama.  2009).  The importance 
of reading skills in English has long been perceived 
as being crucial in the context of a globalized world 
(Rahman, H.  2007) as it is one of the imperative 
skills which play an important role for educational 
and professional success.  However, it is demonstrated 
that the proficiency level of English reading among 
Thai students are unsatisfactory and needed to be 
improved (Laoarun.  2013, Ponmanee and Sinsuwan.  
2001, Wongsothorn.  2003  and Chawwang.  2008). Today, 
Smartphone is becoming an appropriate tool to be used 
in educational contexts. Because of its powerful 
features and services, learners can access to content 
from a smartphone anywhere and anytime.  It also offers 
the greatest potential for integration of technological 
hardware into language learning (Barrs.  2011).   
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Accordingly, this study was conducted to develop 
a Smartphone-Assisted Instructional Model (SAI Model) 
on how to read in English for students at Roi Et 
Rajabhat University (RERU), Thailand.  Nevertheless, 
to design and develop the SAI Model, the fundamental 
principles of Instructional Systems Design (ISD), five 
instructional models, learning theories and reading theories 
were analyzed, synthesized and applied as guidance 
for developing the model step-by-step.  When the 
model was designed and developed, it was evaluated 
by the three experts in instructional systems design 
and English language teaching field.  The results of 
the study revealed that the SAI Model, designed 
and developed in eight major steps and nine sub-
steps, was rated by the experts at a mean score of 
4.54 (SD=0.000).  This indicated that the model is 
very appropriate in English reading instruction.  
 
ค ำส ำคัญ  :  รูปแบบการเรียนการสอน, 
     ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ, 
   สมาร์ทโฟน  
Keywords :  Instructional model,  
    English reading skill, 
   Smartphone 
 
INTRODUCTION 
 It is believed that people with a high potential 
in reading skill are more likely to be successful in 
both education and professional achievement.  
However, English seems to be a recurring problem for 
Thai students at all educational levels and most 
students reading abilities are not good enough to 
understand what they read (Songyut.  2011, Wichadee.  
2011).  A number of research studies on reading in 
Thailand revealed that reading ability in English of 
Thai students were fairly poor (Laoarun.  2013; Ponmanee 
and Sinsuwan.  2001, Wongsothorn.  2003, and Chawwang.  
2008).  Accordingly, language scholars and instructors 
are at present exploring teaching and learning methods 
which can effectively improve students’ English reading 
ability.  Some research studies have been carried 
out to develop new reading instructional models to 

enhance reading ability and create new materials to 
increase students’ motivation. 
 To resolve this problem, technology which 
has a high potential for teaching and learning was 
integrated in the teaching of reading.  Based on a 
large number of research studies such as Abdous 
et al (2009), Alemi et al (2012), Azabdaftari and 
Mozaheb (2011), Begum (2011) and Lee et al (2014), 
it was revealed that technology could be effective 
when used in the teaching of the English language 
and has a great potential as a language instructional 
tool that enhances students’ language skills in different 
aspects.  However, in terms of technology, smartphones 
seem to be the most popular technology tool 
among young people.  They are nowadays becoming 
more and more extensively used because of their 
user-friendly design and convenient multi-function. 
With respect to language learning, smartphones 
provide a personal and learner-centered learning 
opportunity that allows learners to access a large 
amount of language learning materials, information 
resources and language activity easily and quickly 
at anytime and anywhere.   
  Moreover, the instructional design which 
is a systematic procedure for instruction development 
was applied to construct a well-organized instructional 
model.  It is believed that instructional design is  
a serious responsibility in the design of teaching 
and learning activities because in the instructional 
design process, there are a lot of factors which are 
closely related to each other and affect each other 
(Isman.  2011).  Due to the reason that the logical 
steps play an important role on the outcomes of 
instruction, they should be seriously taken into 
consideration and designers should create a model 
that will help to keep a balance between them.  
An instructional design model gives methods and 
implications in the design instruction.  During the 
instructional design process, instructional design 
models help educators to visualize the problem.  
If the instructional design model solves the problems 
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in learning-teaching, it means that the instruction 
should be effective.  
  The purpose of the current study is to 
design and develop an effective instructional model 
for teaching students at Roi Et Rajabhat University 
on how to read in English.  It is intended to improve 
the students’ English reading ability and increase 
students’ interest in studying on a reading course.  
The instructional model was constructed based on 
mobile learning perspectives with the modern ideas 
of ‘anywhere, anytime’ learning and a wide variety 
of language inputs, activities, and materials were 
provided to enhance and arouse students’ interest 
in learning.  To achieve the research purpose, two 
research questions have been formulated: 
  1) What are the components and logical 
steps of developing a Smartphone-Assisted 
Instructional Model (SAI Model) in reading English 
as a foreign language? 
  2) What are the experts’ opinions on 
Smartphone- Assisted Instructional Model (SAI 
Model) in reading English based on an evaluation 
form? 
 
PURPOSE OT THE STUDY  
 To develop a Smartphone-Assisted Instructional 
Model (SAI Model) in how to read English for English 
major students at RERU 
  
RESEARCH METHODOLOGY  
 This study consisted of two phases.  At the 
first phase, A Smartphone-Assisted Instructional Model 
(SAI Model) in English Reading would be designed 
and developed. In this phase, the SAI Model was 
designed and developed following the seven steps 
in developing an instructional model (Brahmawong 
and Vate-U-Lan.  2009) step by step.  At the second 
phase, to verify the efficiency of the model, an 
evaluation form was drawn up by the researcher 
together with the prototype of the SAI Model and 
submitted to three experts for their evaluation 

and recommendations.  Based on the responses 
from the experts, the model was revised and improved. 
 
  DATA ANALYSIS  
 To evaluate the SAI Model, the data obtained 
from the evaluation form of SAI Model were calculated 
for the arithmetic means.  The criteria of means 
were adopted from Suppasetseree (2005).   
 
RESULTS  
 After the study had been conducted, the 
two research questions which were demonstrated 
previously were answers as follows:   
 1. Design of the SAI Model in English 
Reading   
 Based on the results of the evaluation and 
the recommendations from the three experts, the SAI 
Model has been carefully revised.  Eventually, the SAI 
Model in English reading was developed in 8 major 
steps and 9 sub-steps in the process.  Each step will be 
briefly described as following: 
  Step 1.0 : Analyze Instructional Context 
 Analysis is the first basic step in the design 
of the SAI Model.  Before the instructional process 
is designed, the 4 different aspects were carefully 
analysed by the researcher: (1) analyse learners’ 
needs and problems of first-year students majoring in 
English from the College of Education of Education 
at Roi Et Rajabhat University regarding learning how to 
read in English, and their characteristics;  (2) analyse 
the learning context of Roi Et Rajabhat University; 
(3)  analyse the  teacher’s roles and availability in using 
the smartphone-assisted learning courseware and,  
(4) analyse the instructional content of the reading I 
course used in Roi Et Rajabhat University.  The information 
gained from this stage should contribute towards 
identifying the learning goals of the reading courseware 
in the second stage. 
   1.1  Analyse Learners 
  In this sub-step, the needs and problems 
of first- year students majoring in English from the 
College of Education at Roi Et Rajabhat University 
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in the second stage. 
   1.1  Analyse Learners 
  In this sub-step, the needs and problems 
of first- year students majoring in English from the 
College of Education at Roi Et Rajabhat University 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2560

Vol.11	No.1	January	-	June		2017

4

4 
 

concerning how to learn to read in English and the 
students’ characteristics were examined.  The analysis 
emphasised their background knowledge and the 
learning problems they had encountered while 
they were studying how to read in English and their 
expectations of the program.  It was possible to 
entertain this information from on-site visits using 
interviews and observation.  The findings of this 
analysis can contribute towards identifying the learning 
goals and determining the instructional strategies 
which help learners to make connections between 
the new information and what they already know.   
   1.2  Analyse Learning Context for the 
SAI Model 
   The next thing we need to look at is 
the learning context.  This is the setting in which 
actual learning will take place.  If we understand 
the setting in which instruction will take place then  
it will be easier to plan activities that will make  
the best use of the instructional environment.   In this 
sub-step, the learning setting of Roi Et Rajabhat 
University will be examined by on-site visits using 
interviewing with instructors as well as observing 
the site in use for obtaining the necessary information.  
The purpose of this sub-step is to identify the availability 
of smartphone devices for English instruction provided 
by the university and to investigate any limitations 
of the setting that might affect the design of the 
instruction. 
   1.3  Analyse the Teacher’s Roles and 
Availability for the use of the Reading Courseware 
   A study of teachers’ roles online and 
their competencies are important as they provide 
information about how teachers might be trained 
and supported online, as well as factors that might 
affect the design of online learning environments.  
There are several aspects of the teacher’s role 
that can influence how e-learning environments 
are developed and delivered.  Thus, this sub-step 
examines the lecturer’s roles and availability and 
then specifies what that the teacher needs to do 
while teaching the smartphone-assisted learning 

course.  For example, the teacher will need to serve 
as a facilitator and a consultant, and to be available 
all the time whilst teaching this course.   
   1.4  Analyse the Instructional Content 
of the Reading Courseware 
  One of the important factors which can 
affect how the instruction is designed and developed 
is the different types of content used, which will require 
a variety of strategies., The content analysis focuses 
on the analysis of both the domain (type) and the 
level (sequence) of the content.   
  Step 2.0 : Identify Learning Goals of 
Reading Courseware 
 After the analysis, it was necessary to specify 
the learning goals of the reading courseware.  The findings 
from step 1.0 can influence the goal statements.  
A clear statement of the instructional goals of the 
course will help determine the pathway to develop 
the smartphone-assisted learning coursewear and 
reduce unsuitable or unnecessary elements during 
the development of the course.  The learning goal 
is the backbone of a lesson, consequently whatever 
the instructors decide to do in the class will be 
considered in the light of the goals.  
  Step 3.0 : Design and Develop Smartphone-
Assisted Learning Courseware 
 After identifying the learning goals of  
the reading courseware, the lessons, exercises and 
assessments which will be used for the instruction 
must be developed.  To affirm that the lessons, 
exercises and assessments of the online instruction 
follow a holistic approach means that everything 
fits together in hamony. 
 Step 4.0 : Develop Instructional Strategies 
 Based on the plan of the online reading 
courseware from step 3.0, the instructional strategies 
will be developed following 3 sub-steps: 1) determine 
the instructional strategies  2) create the learning 
tasks and 3) select an online instructional platform. 
             4.1  Determine Instructional Strategies: 
Learner-Centered Approach  

4 

 5 

  It is well-known that what children learn 
depends not only on what they are taught but also 
on how they are taught (Instructional strategies online.  
2013), accordingly, to achieve the learning goals of 
the reading course, appropriate instructional strategies 
must be carefully chosen to maximize learning 
effectiveness.  Therefore the learner-centered approach 
was consequently selected as the main instructional 
strategy in the smartphone-assisted reading in 
English instruction. The following areas will now 
be considered : Pre-reading activities; During- Reading, 
and Post-reading activities. 
             4.2  Create Learning Tasks for Pre-Reading 
Activity, During-Reading Activity, and Post-Reading 
Activity 
  After the instructional strategy is determined, 
the learning tasks which will affect the accomplishment 
of the instruction of the smartphone-assisted reading 
in English courseware must be considered and created.  
The design of appropriate tasks will possibly have 
a significant influence on the success of the reading 
instruction.   
   4.3  Select Instructional Platform: 
Smartphones  
   Based on the results of the previous steps, 
the selection of a suitable online instructional platform 
will have to be carefully considered.  In an online 
environment, the platforms should be selected in 
order to expand accessibility to educational opportunities, 
make use of multimedia capabilities, and provide 
effective management of the teaching and learning 
experience.  As the online reading instruction focuses 
on self-organized learning and social networking, 
smartphone devices can also provide a platform 
which can serve the notion of learning anytime or 
anywhere.   
 Step 5.0 : Produce the SAI Lessons 
 Once the instructional platform has been 
selected, the actual reading courseware which will 
be used by teachers and students needs to be 
carefully developed.  However, this step is somewhat 
time consuming because the proposed instructional 

material may possibly have to be changed or amended 
and new instructional material may have to be to 
adopted or added to make the courseware more 
effective. 
  Step 6.0 : Developmental Testing 
 To test the efficiency of the SAI Lessons, 
in this step the try-out and the trial run processes 
need to be carried out.  
   6.1  Try-Out 
  In this sub-step, to test the efficiency 
of the SAI Lessons, three steps of the try-out will be 
carried out: individual testing, small group testing 
and field testing. 
    6.1.1  Individual Testing 
    In this stage, three students will learn 
through the reading English lessons produced on the 
SAI Model.  The time allotted for this step is ten 
weeks.  The results of the try-out will be analyzed 
to find out the efficiency of the SAI Lessons based 
on the 80/80 efficiency criterion. Try-out data on 
the opinions of the students concerning the quality 
of the SAI Lessons will be utilized to improve the 
quality of the lessons.   
     6.1.2  Small Group Testing 
   In the small group testing, 6-12 students 
will be asked to study the SAI Lessons which will be 
modified and revised following the individual testing 
stage.  Results of the try-out will be analyzed to find out 
the efficiency of the lessons based on the 80/80 efficiency 
criterion. The lessons will be further improved based 
on the students’ opinions of their quality.       
    6.1.3  Field Testing  
    Similar to the individual and the 
small group test, in this stage thirty students will 
be asked to learn via the SAI Lessons.  After that, 
students’ achievement scores from both the exercises 
and the tests from the three stages will be determined 
for the effectiveness of the SAI Lessons based on 
the criteria of the 80/80 standard level (Brahmawong. 
1978). 
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concerning how to learn to read in English and the 
students’ characteristics were examined.  The analysis 
emphasised their background knowledge and the 
learning problems they had encountered while 
they were studying how to read in English and their 
expectations of the program.  It was possible to 
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   The next thing we need to look at is 
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actual learning will take place.  If we understand 
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course.  For example, the teacher will need to serve 
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  It is well-known that what children learn 
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material may possibly have to be changed or amended 
and new instructional material may have to be to 
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    Similar to the individual and the 
small group test, in this stage thirty students will 
be asked to learn via the SAI Lessons.  After that, 
students’ achievement scores from both the exercises 
and the tests from the three stages will be determined 
for the effectiveness of the SAI Lessons based on 
the criteria of the 80/80 standard level (Brahmawong. 
1978). 
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   6.2  Trial Run 
  In this step, the learning context where 
the actual learning will take place is conducted.   
The reading courseware will be given to thirty students.  
Before and after studying the SAI Lessons, all of 
the learners will be asked to do the pre-test and 
post-test respectively.  Results of the trial run will 
be analyzed to find out the efficiency of the lessons 
based on the 80/80 efficiency criterion.  A comparison 
of the pre- and post acheivement scores of the students 
who used the SAI Lessons will be investigated as well.  
Eventually, the lessons will be further improved 
based on the students’ opinions of their quality.        
 Step 7.0 : Implementation of SAI Lessons 
 Once the SAI Lessons have been approved 
as efficient and satisfactory, they will be implemented 
to ensure that maximum efficiency and positive results 
will be obtained from the lessons.  The evaluation 
should also be designed in the implementation 
step.     
  Step 8.0 : Conduct Evaluation 
 After the implementation step, the evaluation 
process is conducted in order to evaluate the learning 
processes and their outcomes.  Accordingly, two types 
of instructional evaluation, namely, formative and 
summative evaluation will be conducted in this 
step.  Formative evaluation is a method for judging 
the value of a program while the program activities 
are still in progress.  Thus, formative evaluation 
focuses on the process.  It provides the information 
needed to adjust the teaching and learning after 
they have been tried out.  Summative evaluation 
is a method of judging the worth of a program at 
the end of the program activities.  Thus, summative 
evaluation focuses on the outcome.  The results 
of these evaluation enable course designers to 
decide whether a program should be adopted. 
 2. Results of the Development of the 
SAI Model in English Reading for English Major 
Students 
  After the SAI Model had been developed, 
it was sent to three experts in the field of Instructional 

Systems Design and English Language Teaching to 
be evaluated.  The analysis used a five-point rating 
scale questionnaire (5 = very strongly agree, 4 = 
strongly agree, 3 = neutral, 2 = slightly agree, and 
1 = least agree) for the calculation of the arithmetic 
means. The data from the evaluation form of the 
SAI Model were analyzed for the arithmetic means 
by adopting the criteria of Suppasetseree (2005).  
The following criteria were used for interpretation: 
3.68-5.00 = the model is very appropriate, 2.34-3.67 = 
the model is appropriate and 1.00-2.33 = the model 
is not appropriate.  According to the results, as a 
whole, it can be seen that the SAI Model was rated 
by the three experts at the mean score of 4.54 
(SD=0.000).  This meant that the SAI Model was rated 
as very appropriate ( X  = 4.54). When considering 
each aspect, it can be seen that the SAI Model was 
rated by the experts at the mean score ( X = 4.67, 
SD=0.577) for items 3, 6, 8, 9 and 10 and the mean 
score ( X = 4.33, SD=0.577) for items 1, 2, and 4 
respectively.  As a result, it was demonstrated that 
the mean score of all items is at ≥ 4.00 which means 
the model is very appropriate. 
    
DISCUSSION 
 One of the purposes of the study was to 
develop a Smartphone-assisted Instructional model 
(SAI Model) in English reading for English major 
students at RERU.  The model was developed in  
8 major steps and 9 sub-steps and submitted to 
three experts in the field of Instructional Systems 
Design and English Teaching for evaluation and 
suggestions.  After it was evaluated, the findings 
revealed that the SAI Model was rated as very 
appropriate for English reading instruction.  This view 
was possibly due to the fact that the model was 
carefully designed and developed on the fundamental 
principles of Instructional System Design (ISD) 
step-by- step with insightful studies of various 
instructional models, learning theories and reading 
theories.  
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 Based on the key principles of Instructional 
Systems Design (ISD), the SAI Model was developed 
systematically for each component of the model 
rather than as a random activity and all components 
were related to one another.  Dick, Carey and Carey 
(2001) claim that the systematic approach of the 
model is an effective and successful approach 
because there is a careful linkage between instructional 
strategies and desired learning outcomes.  This is 
consistent with Molenda (2003) who claims that 
the process of designing instruction can be carried 
out more efficiently and effectively if the steps 
are followed in a logical order so that the output 
of each step provides the input to the next step.  
For that reason, the SAI Model created on the 
basis of systematic-oriented models was evaluated 
by the experts as very appropriate for English 
reading instruction. 
 After the SAI Model was rated by the experts, 
it was shown that it had particular strengths as follows.  
Firstly, the components of the model were connected 
appropriately.  This was because the SAI Model 
was designed and developed on the basis of the 
principles of Instructional Systems Design (ISD) 
with insightful studies of various instructional models.  
As stated by Martin (2011), if the instructional 
components are properly allied with each other, 
the quality of the instructional design is high.  The SAI 
Model was designed and developed using a systematic-
oriented approach with a careful linkage between 
each component.  For this reason, the components 
of the model were approved by the experts as 
the strong point of the model. 
 Secondly, a model that could offer learning 
activities with self-paced learning was declared to be 
a distinctive point of the model as well.  This was 
due to the fact that the SAI Model was also designed 
and developed based on the theoretical perspective 
of constructivism. This view focuses on a learner-
centered approach in the design step of the model 
for learning activities.  Therefore, a model was 
designed and developed which allowed learners 

to review the content repeatedly at their own pace 
without the pressure that exists in virtual classrooms.   
With reference to Dunlosky and Theide (1998),  
it can be seen that self-regulated aspects of learning 
have important implications for the effectiveness 
of learners’ learning efforts and their achievements 
in education.  Accordingly, the model which focused 
on designing self-paced learning activities was rated 
by the experts as one of the strengths of the model.  
 Thirdly, another strong point of the SAI 
Model was that it could offer learning paths based 
on learners’ needs.  This might be the result of 
the model being developed on the basis of a behavioristic 
perspective.   According to this view, at the analysis 
step of the SAI Model, learners, learning context, 
teacher’s roles, and instructional contents were all 
analyzed to serve the learners’ needs.  Learning 
should meet students’ needs and interests.  If the 
learning activities are based on students’ educational 
needs and interests, they are more likely to succeed 
academically, emotionally, and behaviorally (Grant & 
Basye.  2014).  The SAI Model carefully analyzed 
the learning needs and identified the instructional 
goals, then created delivery systems, materials, 
and evaluation tools to address those needs to ensure 
high quality instruction. Therefore, the learning paths 
which served the learners’ needs were considered 
as a strong point in the SAI Model.       
 Fourthly, one more strong point in the SAI Model 
was the facility whereby students can study at any 
time or anywhere.  This view is possibly the result 
of the model being designed and developed based 
on a mobile learning perspective which focused on 
learner-centered learning.   From this perspective,   
it could be said that m-learning is any sort of learning 
that happens when the learner is not at a fixed, 
predetermined location, or able to use learning 
opportunities offered by mobile technologies 
(O’Malley et al, 2003 cited in KESKİN, 2011).  For that 
reason, the SAI Model was developed to enable students 
to study at any time or anywhere through the use of 
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  In this step, the learning context where 
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Eventually, the lessons will be further improved 
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to ensure that maximum efficiency and positive results 
will be obtained from the lessons.  The evaluation 
should also be designed in the implementation 
step.     
  Step 8.0 : Conduct Evaluation 
 After the implementation step, the evaluation 
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score ( X = 4.33, SD=0.577) for items 1, 2, and 4 
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the mean score of all items is at ≥ 4.00 which means 
the model is very appropriate. 
    
DISCUSSION 
 One of the purposes of the study was to 
develop a Smartphone-assisted Instructional model 
(SAI Model) in English reading for English major 
students at RERU.  The model was developed in  
8 major steps and 9 sub-steps and submitted to 
three experts in the field of Instructional Systems 
Design and English Teaching for evaluation and 
suggestions.  After it was evaluated, the findings 
revealed that the SAI Model was rated as very 
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smartphone devices was valued as one of the 
strong points of the SAI Model.        
 Finally, the SAI Model is suitable for current 
social conditions.  This can be explained by the growing 
mobility and functional convergence of technologies, 
and the fact that mobile devices are progressively 
present in everyday life.  According to Johnson (2011), 
it was reported that virtually 100% of university 
students are now equipped with mobile devices.  
Students use their mobile devices to communicate 
with other people, create video/audio, take photos, 
receive or send text messages.  As a result of the 
benefits of mobile devices for language learning, 
mobile technology is currently considered to have 
a promising future in teaching and learning.  For that 
reason, the SAI Model adopted a smartphone technology 
to assist with instruction which would be appropriate 
for current social conditions.  As a result, the suitability 
of the SAI Model for current social conditions was 
evaluated as a strong point of the model.    
 The results of the evaluation of the SAI 
Model were consistent with the studies of previous 
models such as Suppasetseree’s (2005) SREO Model, 
Nutprapha BOLA model (2011), and Tian’s (2012) 
OTIL Model which were rated as appropriate by 
the experts. These models include the SAI Model 
which was designed and developed using a systematically-
oriented approach with a careful linkage between 
each component.  In addition, the models showed 
the linear application of the design stage that made 
each component into clear steps which were easy 
to understand.  Moreover, they placed importance 
on a learner-centered approach, which allows students 
to study online at their own pace and according 
to their interests.  As a result, this model was approved 
by the experts as a very appropriate model for its 
learning objectives.  In conclusion, the SAI Model 
was systematically developed based on the principles 
of Instructional Systems Design (ISD).  Every step in 
designing and developing the model was evaluated 
by three experts.  As a result of the comments and 
suggestions of the experts, the model was modified 

and revised and in the long run approved as very 
appropriate for English reading instruction for English 
major students at RERU.   
 
IMPLICATIONS 
 Due to the findings of the present study, 
the implications of the study can be mentioned  
as follows.  First, the SAI Model which was developed 
for the present study was approved as appropriate for 
English reading instruction.  Therefore, it can be used 
as a useful example or a guide to other instructors and 
instructional designers who are interested in the further 
development of the instructional model in which 
smartphone technology is integrated.  Moreover, 
the findings of the study revealed that the SAI Model 
was effective in the teaching and learning of reading 
in English, future curriculum development or syllabus 
design should be shifted towards the integration 
of technology into reading instruction.  Finally,  
the evaluation form used in the present study was 
verified by the experts and accepted as efficient.  
For that reason, it can be adopted or adapted as a 
guideline to further research in similar areas.   
 
IMPLEMENTATION OF THE SAI MODEL 
 To implement the SAI Model effectively in 
any educational institution, it is highly recommended 
that the following factors should be taken into 
consideration. 

1. Administrative Commitment Policy 
 One factor that plays an important role in 
the effective use or adoption of the SAI Model is 
the administrative commitment policy which supports 
the mobile learning system.  For educational institutions, 
a supportive policy for mobile learning should be 
generated.  To support mobile learning systems, 
the institutions should invest in high quality infrastructures 
and facilities.  Moreover, institutes should recruit 
experienced staff in the field of online learning 
and occasionally set up in-house training and workshops 
on instructional systems design and mobile learning 
to develop both the technical staff and instructional 
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designers who will be capable of dealing with the 
needs of the SAI Model with regard to course planning, 
production, delivery, and evaluation.  
            2.  Infrastructures and Facilities Needed 
before Implementation 
 Another factor that plays an important role 
in the effective use or adoption of the SAI Model 
concerns the quality of the infrastructures and the 
facilities provided by the institution.  As the SAI Model 
requires the connection of smartphone technology 
to a wireless network through a deployed network 
platform or model, in order to employ the model 
effectively, it is imperative that the educational 
institution which is interested in implementing the 
SAI Model should be able to provide an internet 
connection with signal strength and availability and 
high-speed connections which students can log on 
to whenever they want to participate in the learning 
process at a convenient time or in any convenient 
place around the campus.   
            3.  Conditions for Successful Implementation 
 Although the SAI Model is capable of offering 
an alternative way of learning which helps flexibility in 
delivering education by meeting learners' needs, 
and supporting learning activities without restrictions on 
physical locations or time, the successful implementation 
of the SAI Model might not be possible unless the 
following conditions are fulfilled:  the first condition 
for the successful implementation of the SAI Model 
is an administrative commitment policy which supports 
mobile learning systems, the second condition for 

the successful implementation of the SAI Model is a 
high quality infrastructure and adequate facilities 
provided by the institution to support the use of a 
mobile learning system.  Finally, the acceptance of 
mobile learning by students is one of the critical conditions 
that needs to be met for the successful implementation 
of the SAI Model.  If the students believe that learning 
through a smartphone will enhance or improve their 
learning performance, this belief will create a positive 
attitude toward mobile learning, thus increasing 
the students’ motivation to learn via a smartphone 
and then to continue to use it.     
   Recommendations for Further Research 
 The present study has led to some useful 
results and conclusions on the use of smartphone 
technology in the teaching of reading in English, 
nonetheless it has also uncovered areas that need 
additional study.   
 Based on the findings of the study, it was 
revealed that the developed SAI Model was approved 
as appropriate for instruction in reading in English.  
As previously mentioned, the model was  appropriate 
for instruction in reading in English, but this does 
not necessarily mean it would work equally well 
for other subjects.  For example, Siemens (2002) 
and Ryder (2006) state that the application and 
value of instructional design models often depend 
on the instructional situation, problem or task.  
Therefore further research should be conducted 
in order to design and develop the instructional 
model for other specific areas or other subjects.    
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smartphone devices was valued as one of the 
strong points of the SAI Model.        
 Finally, the SAI Model is suitable for current 
social conditions.  This can be explained by the growing 
mobility and functional convergence of technologies, 
and the fact that mobile devices are progressively 
present in everyday life.  According to Johnson (2011), 
it was reported that virtually 100% of university 
students are now equipped with mobile devices.  
Students use their mobile devices to communicate 
with other people, create video/audio, take photos, 
receive or send text messages.  As a result of the 
benefits of mobile devices for language learning, 
mobile technology is currently considered to have 
a promising future in teaching and learning.  For that 
reason, the SAI Model adopted a smartphone technology 
to assist with instruction which would be appropriate 
for current social conditions.  As a result, the suitability 
of the SAI Model for current social conditions was 
evaluated as a strong point of the model.    
 The results of the evaluation of the SAI 
Model were consistent with the studies of previous 
models such as Suppasetseree’s (2005) SREO Model, 
Nutprapha BOLA model (2011), and Tian’s (2012) 
OTIL Model which were rated as appropriate by 
the experts. These models include the SAI Model 
which was designed and developed using a systematically-
oriented approach with a careful linkage between 
each component.  In addition, the models showed 
the linear application of the design stage that made 
each component into clear steps which were easy 
to understand.  Moreover, they placed importance 
on a learner-centered approach, which allows students 
to study online at their own pace and according 
to their interests.  As a result, this model was approved 
by the experts as a very appropriate model for its 
learning objectives.  In conclusion, the SAI Model 
was systematically developed based on the principles 
of Instructional Systems Design (ISD).  Every step in 
designing and developing the model was evaluated 
by three experts.  As a result of the comments and 
suggestions of the experts, the model was modified 

and revised and in the long run approved as very 
appropriate for English reading instruction for English 
major students at RERU.   
 
IMPLICATIONS 
 Due to the findings of the present study, 
the implications of the study can be mentioned  
as follows.  First, the SAI Model which was developed 
for the present study was approved as appropriate for 
English reading instruction.  Therefore, it can be used 
as a useful example or a guide to other instructors and 
instructional designers who are interested in the further 
development of the instructional model in which 
smartphone technology is integrated.  Moreover, 
the findings of the study revealed that the SAI Model 
was effective in the teaching and learning of reading 
in English, future curriculum development or syllabus 
design should be shifted towards the integration 
of technology into reading instruction.  Finally,  
the evaluation form used in the present study was 
verified by the experts and accepted as efficient.  
For that reason, it can be adopted or adapted as a 
guideline to further research in similar areas.   
 
IMPLEMENTATION OF THE SAI MODEL 
 To implement the SAI Model effectively in 
any educational institution, it is highly recommended 
that the following factors should be taken into 
consideration. 

1. Administrative Commitment Policy 
 One factor that plays an important role in 
the effective use or adoption of the SAI Model is 
the administrative commitment policy which supports 
the mobile learning system.  For educational institutions, 
a supportive policy for mobile learning should be 
generated.  To support mobile learning systems, 
the institutions should invest in high quality infrastructures 
and facilities.  Moreover, institutes should recruit 
experienced staff in the field of online learning 
and occasionally set up in-house training and workshops 
on instructional systems design and mobile learning 
to develop both the technical staff and instructional 
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designers who will be capable of dealing with the 
needs of the SAI Model with regard to course planning, 
production, delivery, and evaluation.  
            2.  Infrastructures and Facilities Needed 
before Implementation 
 Another factor that plays an important role 
in the effective use or adoption of the SAI Model 
concerns the quality of the infrastructures and the 
facilities provided by the institution.  As the SAI Model 
requires the connection of smartphone technology 
to a wireless network through a deployed network 
platform or model, in order to employ the model 
effectively, it is imperative that the educational 
institution which is interested in implementing the 
SAI Model should be able to provide an internet 
connection with signal strength and availability and 
high-speed connections which students can log on 
to whenever they want to participate in the learning 
process at a convenient time or in any convenient 
place around the campus.   
            3.  Conditions for Successful Implementation 
 Although the SAI Model is capable of offering 
an alternative way of learning which helps flexibility in 
delivering education by meeting learners' needs, 
and supporting learning activities without restrictions on 
physical locations or time, the successful implementation 
of the SAI Model might not be possible unless the 
following conditions are fulfilled:  the first condition 
for the successful implementation of the SAI Model 
is an administrative commitment policy which supports 
mobile learning systems, the second condition for 

the successful implementation of the SAI Model is a 
high quality infrastructure and adequate facilities 
provided by the institution to support the use of a 
mobile learning system.  Finally, the acceptance of 
mobile learning by students is one of the critical conditions 
that needs to be met for the successful implementation 
of the SAI Model.  If the students believe that learning 
through a smartphone will enhance or improve their 
learning performance, this belief will create a positive 
attitude toward mobile learning, thus increasing 
the students’ motivation to learn via a smartphone 
and then to continue to use it.     
   Recommendations for Further Research 
 The present study has led to some useful 
results and conclusions on the use of smartphone 
technology in the teaching of reading in English, 
nonetheless it has also uncovered areas that need 
additional study.   
 Based on the findings of the study, it was 
revealed that the developed SAI Model was approved 
as appropriate for instruction in reading in English.  
As previously mentioned, the model was  appropriate 
for instruction in reading in English, but this does 
not necessarily mean it would work equally well 
for other subjects.  For example, Siemens (2002) 
and Ryder (2006) state that the application and 
value of instructional design models often depend 
on the instructional situation, problem or task.  
Therefore further research should be conducted 
in order to design and develop the instructional 
model for other specific areas or other subjects.    
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กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจขั้นสูงของนักศึกษาไทย 
Strategic Reading Tasks to Promote Higher Level of Comprehension of Thai Students 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยแบบผสมผสานนี้คือ 1) เพื่อ
พัฒนากิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจขั้นสูงของนักศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียนที่ส่งผลต่อความเข้าใจขั้นสูง
ของนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 15 คน ได้มาจากการสุ่มจากประชากรจ านวนทั้งสิ้น 
52 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ครุศาสตร์ ในปกีารศึกษา 2558 เครื่องมือวิจัยคือกิจกรรมการอ่าน
เพื่อการเขียน การทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงปริมาณจะน ามาวิเคราะห์โดย
การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน (t-test) 
ค่าเฉลี่ย(X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
1) กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์สามารถพัฒนาความเข้าใจ
ขั้นสูงของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
2) กิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียนสามารถส่งเสริมความเข้าใจ
ขั้นสูงของนักศึกษากลุ่มเก่ง และปานกลางในระดับสูง (X =4.18, 
X = 3.56) ตามล าดับ นอกจากนี้ นักศึกษายังมีทัศนคติเชิงบวก
กับกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ด้วย 
 
ABSTRACT 
  The objectives of this mixed method study 
were: 1) to develop a strategic reading task to improve 
students’ higher level of comprehension, and 2) to study 
the effectiveness of reading-to-writing task on higher 
level of comprehension.  The 15 participants of the study 
were randomly selected from 52 third year English 
major students of the Faculty of Education in Academic 
Year 2015 Reading-to-write task, pre-test and post-test, 
   
 
 
 

questionnaire, and interview were employed for data collection.  
The collected data were analyzed for t-test, means, 
and standard deviation in terms of quantitative data.  
Content analysis was used to analyze the qualitative 
data.  The findings presented that 1) students’ higher 
level of comprehension were developed through the strategic 
reading task with statistically significant at .01, and 
2) the reading-to-write task promoted students’ higher 
level of comprehension of good and fair groups of students 
at high level ( X =4.18, X = 3.56) respectively.  The 
positive attitudes of students towards the strategic 
reading task were also revealed in this study. 
 
ค ำส ำคัญ   :  กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์, ความเข้าใจขั้นสูง,  
    กิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียน 
Keywords :  Strategic Reading Tasks, Higher Level  
    of Comprehension, Reading- 
    to-write task 
 
INTRODUCTION  
 In English as a Foreign Language (EFL) 
instruction recently, the courses, especially in reading, 
are planned to serve the learning outcomes by 
designing, instructing, and assessing the effective 
program.  The main focus of the lesson is essentially 
based on four aspects: first, the objectives of 
reading are set by the students; second, the way 
of reading is guided as a process; the activities need 
to be designed to promote autonomous learning, and 
fourth, the reading ability of students in order to  
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select third, to develop reading behavior of students,  
the texts which are appropriate to learners’ proficiencies 
(Danvivath.  1998).  Therefore, the course objectives, process 
of reading instruction, and pedagogical assessment tasks 
should be an alignment.   
 According to the four aspects mentioned 
before, the readers as the learning outputs,  
are developed to be strategic readers.  Effective 
readers are able to control and aware of their 
cognitive reading skills.  On the contrary, the less 
effective readers demonstrate little awareness of 
using different strategies in reading different type 
of texts.  To promote strategic reading, establishing 
reading goals, appropriate reading strategies, 
monitoring comprehension, and positive attitudes 
toward reading are essential to be instructed in 
classrooms (Brown and Briggs.  1989).  
 According to Brown and Briggs (1989),  the prior 
studies were conducted by researcher. The first 
study was a survey of cognitive reading strategies 
instruction and reading comprehension competency 
of undergraduate students.  The findings revealed that 
students who were instructed to utilize cognitive 
reading strategies read effectively in reading comprehension 
rather than students who had never experienced 
reading strategies before (Wannathong.  2015).  Moreover, 
the second study conducted to investigate the results 
of strategies instruction to promote reading comprehension.  
The strategies used in this study were questioning, 
predicting, note taking and summarizing.  The results 
of this study demonstrated that reading strategies training 
were able to enhance reading comprehension. Moreover, 
students provided positive attitudes toward reading. 

From previous studies, it has been proved that 
strategic reading is able to enhance reading ability 
of readers.  The strategies which were instructed are categorized 
as the surface level of comprehension.  The present study 
tests the efficacy of module to promote reading comprehension 
for undergraduate students based on a cognitive 
science view of comprehension, related to reading-
to-write tasks to have students synthesize, criticize, 
analyze, and reflect of information from multiple 

source texts.  The view of comprehension used in this 
study is one of constructing an analyzing representation 
of texts under the influence of instruction from reading-
to-write tasks.  Three sources texts in the same topic are 
used to create the situation for students to gather 
the information to the process of information mapping 
and restructuring.  To reassure that text processing are from 
text analysis, note taking is used as the evidences as they 
read the texts. 
        Reading-to-write task 
 Reading-to-write is a task concerns with 
complex interaction happen when students read 
and create their own writing (Flower.  1990). In this 
type of task, students explore source texts collaboratively 
with peers and present reading-to-write task by 
demonstrating how they solve problems, negotiate, 
and discuss to make a group decision about 
authority of the text sources.  They transmit the 
knowledge of reading texts to produce a new text 
of their own. From this type of reading, other scholars 
call this task as ‘discourse synthesis task’ (Spivey 
and King.  1989, Spivey.  1997).  
 From reading-to-write task, Danvivath (1998) 
proposed two important types of knowledge are 
able to draw on, which are 1) Knowledge encoded in 
the texts and 2) Knowledge of the rhetorical plans required 
to meet the writing requirement of the tasks.  The outcome 
of reading-to-write task are known as the successful act 
of text synthesis are better knowledge structure, retention 
of new material, and appropriate problem solving (Danvivath.  
1998).  Though reading-to-write task, students are provided 
the opportunities to improve their abilities to process 
the information form multiple sources and use the 
information to write.  Self-adjustment and problem-
solving are additional skills students are able to achieve 
from reading-to-write task. 
 Note-taking 
 Note-taking is considered as a by-product 
of academic reading.  The advantages of note-taking 
are to increase understanding, better recall, and improve 
organization of topic knowledge. During taking note 
students are selecting, organizing, and integrating information 
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กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจขั้นสูงของนักศึกษาไทย 
Strategic Reading Tasks to Promote Higher Level of Comprehension of Thai Students 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยแบบผสมผสานนี้คือ 1) เพื่อ
พัฒนากิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจขั้นสูงของนักศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียนที่ส่งผลต่อความเข้าใจขั้นสูง
ของนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 15 คน ได้มาจากการสุ่มจากประชากรจ านวนทั้งสิ้น 
52 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ครุศาสตร์ ในปกีารศึกษา 2558 เครื่องมือวิจัยคือกิจกรรมการอ่าน
เพื่อการเขียน การทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงปริมาณจะน ามาวิเคราะห์โดย
การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน (t-test) 
ค่าเฉลี่ย(X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
1) กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์สามารถพัฒนาความเข้าใจ
ขั้นสูงของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
2) กิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียนสามารถส่งเสริมความเข้าใจ
ขั้นสูงของนักศึกษากลุ่มเก่ง และปานกลางในระดับสูง (X =4.18, 
X = 3.56) ตามล าดับ นอกจากนี้ นักศึกษายังมีทัศนคติเชิงบวก
กับกิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ด้วย 
 
ABSTRACT 
  The objectives of this mixed method study 
were: 1) to develop a strategic reading task to improve 
students’ higher level of comprehension, and 2) to study 
the effectiveness of reading-to-writing task on higher 
level of comprehension.  The 15 participants of the study 
were randomly selected from 52 third year English 
major students of the Faculty of Education in Academic 
Year 2015 Reading-to-write task, pre-test and post-test, 
   
 
 
 

questionnaire, and interview were employed for data collection.  
The collected data were analyzed for t-test, means, 
and standard deviation in terms of quantitative data.  
Content analysis was used to analyze the qualitative 
data.  The findings presented that 1) students’ higher 
level of comprehension were developed through the strategic 
reading task with statistically significant at .01, and 
2) the reading-to-write task promoted students’ higher 
level of comprehension of good and fair groups of students 
at high level ( X =4.18, X = 3.56) respectively.  The 
positive attitudes of students towards the strategic 
reading task were also revealed in this study. 
 
ค ำส ำคัญ   :  กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์, ความเข้าใจขั้นสูง,  
    กิจกรรมการอ่านเพื่อการเขียน 
Keywords :  Strategic Reading Tasks, Higher Level  
    of Comprehension, Reading- 
    to-write task 
 
INTRODUCTION  
 In English as a Foreign Language (EFL) 
instruction recently, the courses, especially in reading, 
are planned to serve the learning outcomes by 
designing, instructing, and assessing the effective 
program.  The main focus of the lesson is essentially 
based on four aspects: first, the objectives of 
reading are set by the students; second, the way 
of reading is guided as a process; the activities need 
to be designed to promote autonomous learning, and 
fourth, the reading ability of students in order to  
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select third, to develop reading behavior of students,  
the texts which are appropriate to learners’ proficiencies 
(Danvivath.  1998).  Therefore, the course objectives, process 
of reading instruction, and pedagogical assessment tasks 
should be an alignment.   
 According to the four aspects mentioned 
before, the readers as the learning outputs,  
are developed to be strategic readers.  Effective 
readers are able to control and aware of their 
cognitive reading skills.  On the contrary, the less 
effective readers demonstrate little awareness of 
using different strategies in reading different type 
of texts.  To promote strategic reading, establishing 
reading goals, appropriate reading strategies, 
monitoring comprehension, and positive attitudes 
toward reading are essential to be instructed in 
classrooms (Brown and Briggs.  1989).  
 According to Brown and Briggs (1989),  the prior 
studies were conducted by researcher. The first 
study was a survey of cognitive reading strategies 
instruction and reading comprehension competency 
of undergraduate students.  The findings revealed that 
students who were instructed to utilize cognitive 
reading strategies read effectively in reading comprehension 
rather than students who had never experienced 
reading strategies before (Wannathong.  2015).  Moreover, 
the second study conducted to investigate the results 
of strategies instruction to promote reading comprehension.  
The strategies used in this study were questioning, 
predicting, note taking and summarizing.  The results 
of this study demonstrated that reading strategies training 
were able to enhance reading comprehension. Moreover, 
students provided positive attitudes toward reading. 

From previous studies, it has been proved that 
strategic reading is able to enhance reading ability 
of readers.  The strategies which were instructed are categorized 
as the surface level of comprehension.  The present study 
tests the efficacy of module to promote reading comprehension 
for undergraduate students based on a cognitive 
science view of comprehension, related to reading-
to-write tasks to have students synthesize, criticize, 
analyze, and reflect of information from multiple 

source texts.  The view of comprehension used in this 
study is one of constructing an analyzing representation 
of texts under the influence of instruction from reading-
to-write tasks.  Three sources texts in the same topic are 
used to create the situation for students to gather 
the information to the process of information mapping 
and restructuring.  To reassure that text processing are from 
text analysis, note taking is used as the evidences as they 
read the texts. 
        Reading-to-write task 
 Reading-to-write is a task concerns with 
complex interaction happen when students read 
and create their own writing (Flower.  1990). In this 
type of task, students explore source texts collaboratively 
with peers and present reading-to-write task by 
demonstrating how they solve problems, negotiate, 
and discuss to make a group decision about 
authority of the text sources.  They transmit the 
knowledge of reading texts to produce a new text 
of their own. From this type of reading, other scholars 
call this task as ‘discourse synthesis task’ (Spivey 
and King.  1989, Spivey.  1997).  
 From reading-to-write task, Danvivath (1998) 
proposed two important types of knowledge are 
able to draw on, which are 1) Knowledge encoded in 
the texts and 2) Knowledge of the rhetorical plans required 
to meet the writing requirement of the tasks.  The outcome 
of reading-to-write task are known as the successful act 
of text synthesis are better knowledge structure, retention 
of new material, and appropriate problem solving (Danvivath.  
1998).  Though reading-to-write task, students are provided 
the opportunities to improve their abilities to process 
the information form multiple sources and use the 
information to write.  Self-adjustment and problem-
solving are additional skills students are able to achieve 
from reading-to-write task. 
 Note-taking 
 Note-taking is considered as a by-product 
of academic reading.  The advantages of note-taking 
are to increase understanding, better recall, and improve 
organization of topic knowledge. During taking note 
students are selecting, organizing, and integrating information 
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(Mayer. 1992) resulting in processes that increase 
the retention of the blended information (Loranger.  1994).  
Also, learners engage with the input from the texts 
when they take notes.  Notes can be used as the evidences 
of the interaction between the readers and the texts.  
Note-taking is relevant to a mental model approach to 
text processing and then tested predictions suggested 
by the theory (Danvivath.  1998).  

According to Abraham and Vann (1996), they 
conducted a study of note taking with language and 
reading proficiency of the students. The results indicated 
that the students’ notes could be reliably coded for 
evidence of depth of processing characteristics as surface 
and deep processing. 
 Higher level of comprehension 
assessment  
 In reading-to-write task, which writing is 
used as a product of the task, students need to 
demonstrate critical thinking in writing.  Lo (2011) 
has adopted analytic scales analysis from previous 
studies (Condon and Kelly-Riley.  2004, Lo.  2011).  
Condon and Kelly-Riley (2004) employed seven-
item analytic scale to measure the student’s 
quality of critical thinking in writing. After applying 
the rubric score in the course, critical thinking scores 
of students were significantly improved.  For 
Stapleton (2001), a five-element guide to measure 
forty-five Japanese college students’ response to 
provocative essays, one was familiar topic and 
another was unfamiliar topic.  The results revealed 
the arguments together with evidence and 
identified opposition, but weak refutation. The 
quality of critical thinking was correlated with 
familiar topic content.  Lo (2011) modified Condon 
six-item analytic scale to measure 108 Taiwanese 
students’ critical thinking in a reading-to-write task.  
The results showed that students were able to 
identifying problem and presenting perspectives as 
the strengths.  However, recognizing other 
perspectives and consider evidence and fact were 
considered as weaknesses.  

 From the prior studies presented above, 
most of them focused on lower level of comprehension 
(Danvivath.  1998, Plakans.  2009, Tilfatlioglu.  2008, 
Zhou.  2008). The results of these studies present 
the positive impacts reading-to-write tasks on 
reading comprehension. Moreover, there are some 
studies of reading-to-write tasks attempt to find 
the effects of the tasks on higher levels of 
comprehension. However, the studies provide 
only features of critical thinking in reading-to-write  
tasks (Lo.  2011) and contents of critical thinking 
are shown in the tasks production (Liaw.  2011).  
Interestingly, from prior studies presented, only 
one studies in reading-to-write task which was 
conducted by using note-taking to collect important 
information for further tasks (Danvivath.  1998).  
The gap of the prior studies is that less of the 
studies of reading-to-write tasks employed notes 
for assisting the readers to prepare for the further 
tasks. Moreover, none of the study using note-
taking in reading-to-write tasks to promote higher 
level of comprehension of students were 
conducted. 
 From the gap of the prior studies mentioned 
above, reading-to-write tasks were mostly employed 
to assist students to improve the lower level of 
comprehension. However, the higher levels of 
comprehension are promoted to students in terms 
of the 21st century skills, which are found 
inadequate.  The present research emphasizes on 
the students’ improvement of higher level of thinking 
through reading-to write tasks using note-taking 
which is found untouched from the pervious studies. 
  
RESEARCH OBJECTIVES 
 1.  To develop the strategic reading task 
to improve students’ reading comprehension. 
 2.  To study the effectiveness of reading-
to-write task on higher level of comprehension 
 
 
 

15 
 

RESEARCH QUESTIONS 
  1.  Can strategic reading proficiency be 
developed through reading-to-write task to promote 
higher level of comprehension? 
 2.  To what extents reading-to-write task 
develop higher level of comprehension? 
 3.  What are students’ attitudes toward 
reading-to-write task on students’ higher level of 
comprehension? 
 
RESEARCH METHODOLOGY 

Participants 
 Fifteen of third year English major students 
of the Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat 
University in Academic Year 2015 were randomly 
selected, from the population of 52 students, to 
participate in this study. Because of the time of 
the research conduction was the first semester, 
when the reading courses were not available,  
the third year students were asked to voluntarily 
participate in the present study and 15 students  
were randomly selected.  Moreover, the participant 
have passed Reading 2 course in the previous 
semester.  

To collect the qualitative data, nine of 
the participants were asked to join in the interview 
part of the research.  The interview group of 
students was categorized into three groups, including 
good, fair, and poor performance in English reading 
comprehension test.  The categories stemmed from 
the raw scores they received in the English Reading 
Course.  Additionally, all of them passed the writing 
course which argumentative writing was previously 
taught.   

Research Instruments 
           Pre-test and Post-test : were reading-to-
write tests, which the expository reading passage 
from TOEIC test provided on the website were 
used as the sources texts.    
            Reading-to-write tasks : In the reading 
task, the participants were explicitly instructed 
questioning, evaluating, synthesizing, and analyzing 

in terms of reading strategies while they were assigned 
to read the expository texts.  Three different expository 
texts in the same topic were selected from the 
participants through the internet.  The individual 
work and group work of oral summarization are 
assigned in order to check students’ higher level 
of comprehension.  For reliability checking to the 
task scores, an inter rater was trained to check 
according to the coding scheme designed by the 
researcher.                    
            Interview : The interview was used to 
demonstrate the strategies used by students.  
The reason of employing the interview as one of 
the research instruments was to collect the data 
which a student stops at the certain points while 
solving problems.  Thus, interview assisted the 
participants to recall the strategies use while 
reading.  The interviews were tape recorded and 
transcribed word by word.  Later, the transcriptions 
were analyzed qualitatively.  
         Questionnaire : The questionnaire consists 
of 11 items, and involved a 5-point rating scales 
(Likert Scale).  The validity of the questionnaire was 
checked by an expert, who experienced in the field 
of reading and Applied Linguistics for more than 
ten years.  In addition, the reliability was 0.89 
which was tested with Cronbach's alpha.  
 Data collection 
 The data collection was conducted in  
11 weeks.  In week 1 the participants were asked 
to do the pre-test using the reading passage test 
from TOEIC provided online in the TOEIC website. 
During week 2-3, the participants were trained to 
utilized higher level of reading strategies included 
synthesizing, criticizing, analyzing, and reflecting 
with note-taking.  Then the participants were taught 
to read strategically with reading-to-write tasks in 
week 4 and week 5, respectively.  They were 
assigned to read three texts in the same topic and 
take some notes of important information and 
write the argumentative paragraph individually.  
Notes and argumentative writing were evaluated 

17 
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Note-taking is relevant to a mental model approach to 
text processing and then tested predictions suggested 
by the theory (Danvivath.  1998).  
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reading proficiency of the students. The results indicated 
that the students’ notes could be reliably coded for 
evidence of depth of processing characteristics as surface 
and deep processing. 
 Higher level of comprehension 
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 In reading-to-write task, which writing is 
used as a product of the task, students need to 
demonstrate critical thinking in writing.  Lo (2011) 
has adopted analytic scales analysis from previous 
studies (Condon and Kelly-Riley.  2004, Lo.  2011).  
Condon and Kelly-Riley (2004) employed seven-
item analytic scale to measure the student’s 
quality of critical thinking in writing. After applying 
the rubric score in the course, critical thinking scores 
of students were significantly improved.  For 
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provocative essays, one was familiar topic and 
another was unfamiliar topic.  The results revealed 
the arguments together with evidence and 
identified opposition, but weak refutation. The 
quality of critical thinking was correlated with 
familiar topic content.  Lo (2011) modified Condon 
six-item analytic scale to measure 108 Taiwanese 
students’ critical thinking in a reading-to-write task.  
The results showed that students were able to 
identifying problem and presenting perspectives as 
the strengths.  However, recognizing other 
perspectives and consider evidence and fact were 
considered as weaknesses.  

 From the prior studies presented above, 
most of them focused on lower level of comprehension 
(Danvivath.  1998, Plakans.  2009, Tilfatlioglu.  2008, 
Zhou.  2008). The results of these studies present 
the positive impacts reading-to-write tasks on 
reading comprehension. Moreover, there are some 
studies of reading-to-write tasks attempt to find 
the effects of the tasks on higher levels of 
comprehension. However, the studies provide 
only features of critical thinking in reading-to-write  
tasks (Lo.  2011) and contents of critical thinking 
are shown in the tasks production (Liaw.  2011).  
Interestingly, from prior studies presented, only 
one studies in reading-to-write task which was 
conducted by using note-taking to collect important 
information for further tasks (Danvivath.  1998).  
The gap of the prior studies is that less of the 
studies of reading-to-write tasks employed notes 
for assisting the readers to prepare for the further 
tasks. Moreover, none of the study using note-
taking in reading-to-write tasks to promote higher 
level of comprehension of students were 
conducted. 
 From the gap of the prior studies mentioned 
above, reading-to-write tasks were mostly employed 
to assist students to improve the lower level of 
comprehension. However, the higher levels of 
comprehension are promoted to students in terms 
of the 21st century skills, which are found 
inadequate.  The present research emphasizes on 
the students’ improvement of higher level of thinking 
through reading-to write tasks using note-taking 
which is found untouched from the pervious studies. 
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 1.  To develop the strategic reading task 
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 2.  To study the effectiveness of reading-
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higher level of comprehension? 
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develop higher level of comprehension? 
 3.  What are students’ attitudes toward 
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Course.  Additionally, all of them passed the writing 
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            Reading-to-write tasks : In the reading 
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in terms of reading strategies while they were assigned 
to read the expository texts.  Three different expository 
texts in the same topic were selected from the 
participants through the internet.  The individual 
work and group work of oral summarization are 
assigned in order to check students’ higher level 
of comprehension.  For reliability checking to the 
task scores, an inter rater was trained to check 
according to the coding scheme designed by the 
researcher.                    
            Interview : The interview was used to 
demonstrate the strategies used by students.  
The reason of employing the interview as one of 
the research instruments was to collect the data 
which a student stops at the certain points while 
solving problems.  Thus, interview assisted the 
participants to recall the strategies use while 
reading.  The interviews were tape recorded and 
transcribed word by word.  Later, the transcriptions 
were analyzed qualitatively.  
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of 11 items, and involved a 5-point rating scales 
(Likert Scale).  The validity of the questionnaire was 
checked by an expert, who experienced in the field 
of reading and Applied Linguistics for more than 
ten years.  In addition, the reliability was 0.89 
which was tested with Cronbach's alpha.  
 Data collection 
 The data collection was conducted in  
11 weeks.  In week 1 the participants were asked 
to do the pre-test using the reading passage test 
from TOEIC provided online in the TOEIC website. 
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utilized higher level of reading strategies included 
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to show student comprehension.  The individual 
assignment was held in the week 6 to week 7.   
For group assignment, the participants were asked 
to select 9 passages in the same topic, three 
passages for one participant, and select one 
passage which was evaluated as a good passage 
to continue reading in group assignment.  The 
participants did a group note by discussion and 
design a chart for note taking.  As an output of the 
group assignment, each group wrote the argumentative 
paragraph to demonstrate the comprehension.  
The group assignment is held on week 8 and week 9.  
In week 10, the participants were asked to present 
the results of reading comprehension task gradually 
by oral presentation. For week 11, the post-test, 
interview and questionnaire were used to collect 
the data.  
   Data analysis 
 The data collected from pre-test and 
post-test were analyzed by one sample t-test, 
means, and standard deviation were used to 
analyzed the data from questionnaire, in terms of 
quantitative data.  Also, content analysis was used 
to analyze the qualitative data 
 
RESULTS 
 In this section, the findings according to 
the pre-test and post-test, questionnaire and interview 
were presented together with the reading test results.   
 Analysis of pre-test and post-test 
  The comparison of the mean score of 
pre-test and post-test was presented in table 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1  Pre-scores and Post-score of the Students 
 

Students Pre-test scores 
(30) 

Post-test scores 
(30) 

S1 13 25 
S2 15 24 
S3 12 22 
S4 10 20 
S5 14 23 
S6 15 25 
S7 12 22 
S8 14 24 
S9 11 20 
S10 13 22 
S11 13 24 
S12 11 23 
S13 12 25 
S14 11 26 
S15 14 24 
X    12.66 23.26 

S.D. 1.543 1.791 
t-test 23.816 .000** 

 

P<.01 
 
 Table 1 revealed the improvement of students’ 
reading comprehension of students after the reading 
to write task.  The data from the mean score of reading 
comprehension test with the full score of 30,  
the mean score of pre-test is 12.66 and the mean 
score of post-test is 23.26. The standard deviation 
of the pre-test is 1.54 and the standard deviation 
of the post-test is 1.79. The reading comprehension 
score of the students are improved after the reading 
to write task with the statistically significant at .01. 
 The results of critical thinking scores of 
students through reading-to-write task 
 The data of students’ critical thinking 
scores of students through reading-to-write task 
were collected from students’ presentation in 
week 10 revealed the scores of critical thinking 
through reading-to-write tasks as presented in 
table 2. 

17 
 

Table 2   Critical Thinking Scores of Students  
   through Reading-to-Write Task 
 

Critical thinking elements 
Good Fair Poor 

X   X          X          

Identification of a problem or issue 5.00    4.56 3.67 
Presentation of a clear perspective 4.32 4.12 3.45 
Recognition of other perspective 2.44 1.57 1.54 
Identification of the context(s) 4.54 4.67 4.37 
Consideration of the context(s) 4.45 3.06 3.54 
Identification of potential 
consequences 

4.33 3.36 2.87 

X   4.18 3.56 3.24 

S.D. 0.888 1.165 0.932 
   

 From table 2, the groups of good and fair 
students developed the critical thinking skill through 
trading-to-write task at high level ( X = 4.18 and  
X = 3.56).  The group of poor students were 
developed at moderate level ( X = 3.24).   
All groups of students were able to identify  
a problem or issue with the highest mean from all 
critical thinking elements.  The group of good 
students reached the highest mean of all (5.00).  
Identification of the context(s) element was also 
found in fair group of students as the highest 
mean scores (4.67) whereas the group of good 
students provides less mean scores (4.54).  
The least mean scores of all elements was found 
at Recognition of other perspective element 
among three groups of students. 
 The results were confirmed by content 
analysis of interview data.  Students from three 
groups reported that they were able to identify 
problems from the texts after they were instruct 
ted through reading-to-write tasks. 

   G3 :  “I feel really good after I can pick up  
the problems from the texts after I learned in this way.” 

   F1 :  “I found that it was easy to find the  
problems of the texts after the instruction.” 

   P4 :  “I have never thought that I can find  
some problems from texts. But I can do it now.” 

 

 Moreover, some of the students from all 
groups reported that they were able to identify 

the contexts of the reading texts.  This was because 
they were instructed to promote higher level of 
comprehension from reading-to-write tasks. 

     G5 :  “I can understand the contexts because  
I combines my background knowledge and new  
knowledge in reading. I learn this in class.” 

   F4 :  “I can see the contexts easily because in  
class I practiced a lot. This is my favorite part of  
learning.” 
          P2 :  “I understand the situations in the texts 
because I was guided to think both from teacher  and  
friends.”  
 8.3 The results from the students’ attitudes 
toward reading-to-write tasks to promote higher 
level of comprehension 
 The responses of the students on the 
questionnaire to investigate the attitudes of students 
toward reading-to-write tasks to promote higher 
level of comprehension were presented in table 3.  
 

Table 3    The Students’ Attitudes toward  
   Reading-to-Write Tasks to Promote  
   Higher Level of Comprehension 
 

attitude X  S.D. 
I have gained thinking skill. 4.56 0.639 
This way of instruction motivate me to learn 
English 

4.33 0.723 

I have the opportunities to think in class. 4.33 0.723 
I want others subjects to use this way of 
instruction. 

4.33 0.723 

This way of instruction make English learning 
meaningful to me 

4.33 0.817 

I have gained English reading skill. 4.26 0.457 
I want to share this knowledge to my friends. 4.26 0.703 
I have more confidence in my English ability. 4.26 0.798 
This way of instruction is interesting for me. 4.13 0.915 
I have gained content area knowledge. 4.06 0.037 
I want to be instructed in this way again. 4.06 0.703 
 4.26 0.658 

  

 From table 3, the attitudes of the 
students were at high level ( X = 4.26).  Most of 
the students thought that they had gained 
thinking skill (4.56) as the highest attitude of 
students toward reading-to-write task.  Also, they 
thought that reading-to-write task motivated them 
to learn English for they had the opportunities to 
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think in class, and they wanted other subjects to 
use this way of instruction (4.33).  Moreover, they 
thought that they had gained English reading skill. 
They wanted to share this knowledge to their 
friends, and they had more confidence in their 
English abilities (4.26).   
 The data from interview confirmed of the 
quantitative results.  Students from the three 
groups expressed the ideas to support that their 
thinking skills were developed through the tasks. 

  G1 :  “At first it was really difficult for me, but  
after practicing, I feel difference in the way I  
think. The tasks improve my thinking.” 
            F2 :  “I love the way I practice thinking. I feel 
like I am smarter than before.” 
            P5 :  “Thinking is difficult. But after I try, I can 
make it.”  
 Also, the reading-to-write tasks played  
the key role to motivate students in learning English. 
              G2 :  “I like English, but teacher makes me 
love it more.” 
              F3 :   “It would be better if I can learn English 
and feel like this all the time.”  
              P4 :   “I want to be good in English and 
thinking.”  
 
DISCISSION 
 In this section, the results of the reading-
to-write tasks to promote higher level of comprehension 
were concluded and discussed according to the 
research questions. 

1.  Can strategic reading proficiency be 
developed through reading-to-write task to 
promote higher level of comprehension?  

 The results form pre-test and post-test 
revealed that the scores of post-test from all students 
were significantly higher than pre-test.  Therefore, 
it can be confirmed that reading-to-write tasks 
instruction can highly improve students’ reading 
comprehension.  The results can be linked with 
the previous studies (Danvivath.  1998, Liaw.  2011, 
Lo.  2011, Plakans.  2009, Tilfatlioglu.  2008, Zhou.  
2008).  To consider the differences of using reading-
to-write tasks to improve reading higher level of 

comprehension among students, the results showed 
that the mean scores of post-test (23.26) were not 
quite much higher than of the pre-test (12.66).  
Even though all students had higher scores in 
post-test, this was the first time they were trained 
to use the reading strategies which promote higher 
level of comprehension.  

2.  To what extents reading-to-write 
task develop higher level of comprehension? 

 The results from reading-to-write tasks 
shows that students from all three groups were able 
to identify problems or issue(s) from the texts.  
This means that the higher level of comprehension 
was develop though the tasks.  To discuss deeply 
in each group, the mean scores of the group of 
good students achieved the highest mean scores 
(5.00).  This is might because in the practice time 
of practicing in class these students acted as the 
leaders to help their friends in their groups.  Therefore, 
they practiced more both in thinking and explaining 
to their friends.  
           G1 :  “When I worked with my friends, I 
worked even  harder to make myself understand and 
then help my friends to know what I mean.” 
            G3 :  “I know that I need to guide my friends 
in the tasks as we work in group. So I try so hard to  
 think of the tasks and think to help my friends to 
understand. This means that I practice more than my 
friends in group.”    
            F2 :   “Good to have friends to help me. With 
his help I think I can slowly understand and do the tasks.” 
             P4 :  “It was difficult, but I think my skill is 
improved with my friends’ helps.” 

However, the recognition of other perspective(s) 
was the lowest mean scores of all elements.  This may 
be because the perspectives need experiences or 
varieties of background knowledge to assist in thinking.  
As this was the first time the students were trained 
to use the strategies to promote higher level of 
comprehension, they had less experiences to 
think of other perspectives as two of students 
reported below. 
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             F2 :  “I don’t know how I can get another 
picture of the situation in the text. I feel like nothing  
in my head.” 
           P4 :  “You know how hard it is to imagine of 
what  you have no idea about.” 

3. What are students’ attitudes toward 
reading-to-write task on students’ higher level 
of comprehension? 

 The results from the questionnaire and 
interview presented the quantitative and qualitative 
data to confirm that whether reading-to-write task 
could improve higher level of comprehension of 
students or not.  The results form questionnaire 
showed that students thought that they improved 
their higher level of comprehension through reading-
to-write tasks. Additionally, the data from interview 
also showed that motivation played the key role 
of learning. Students expressed the idea that they 
would continue practice the techniques they had 
learned in class as presented below. 
         G2 :  “I will use the techniques from the 
training in the future as much as possible.” 
           F1 :  “I will use the technique to help me in 
learning English with other skills.” 
           P1 :  “I will use this technique when I study 
reading in the future.” 

According to the interview, the data presented 
additional attitude of motivation in using reading-
to-write tasks in further English learning, which 
supported the study of Liaw (2011) in term of 
motivation and enjoyment of learning with reading-to-
write tasks.  One unexpected positive expression 
the students reported from reading-to-write tasks 
was learning autonomy.  As all students who 
participated in the interview presented that their 
expression to use reading-to-write tasks in the 
future could be interpreted that they had their 

autonomous learning ability, which could help 
them in learning in the future.  Similar to Liaw 
(2011), the autonomous learning was one of the 
research outcomes along with reading comprehension 
in using reading-to-write tasks.  The research results 
present students’ autonomous learning similar to 
the present study. 
 
LIMITATIONS 

Although the present study provided the 
positive results of the study, limitations of the 
study occurred and needed to be discussed for 
further study. 

1.  The results of the study stemmed from 
a very small number of students.  The larger number 
of the students might affect the results.  

2.  The time limited of the study was another 
factor which might affect the result of the study.  
To investigate the in-depth effects of reading-to-
write tasks, longer duration of study might be 
appropriate.  As learning language, especially reading, 
is a long-term process, it should be better to study 
the reading comprehension improvement in the 
longer time of study.  

3. The participants of this study were English 
major students. As English is the most widely used 
and compulsory for higher education in Thailand, 
students of other fields of study should be include 
in order to be instructed by using reading-to-write 
tasks to improve higher level of comprehension.  

As mentioned before that reading 
comprehension plays the key role in English 
learning, students require the advantage strategies 
instruction to help them enhance reading skills, 
which is considered as the basic skill of leaning.
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุ
ของจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ปริญญาตรี โดยมีพื้นฐานกรอบแนวคิดในการวิจัยจาก
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 441 คน ได้จากการสุ่มหลายขั้นตอนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น
นักศึกษาชายจ านวน 153 คน และนักศึกษาหญิงจ านวน 
288 คน ตัวแปรในงานวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 
ได้แก่ 1) จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเช่ืออ านาจในตน  
2) ตัวแปรสถานการณ์ คือ การเห็นแบบอย่างพฤติกรรม
เคารพนับถือของผู้สอน ตัวแปรตาม คือ จิตเคารพนับถือ 
และความเป็นพลเมืองของนักศึกษาปริญญาตรี นอกจากนี้ 
ยังมีตัวแปรช้ันรอง คือ ลักษณะภูมิหลังของนักศึกษา ได้แก่ 
เพศ คณะ และพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้วัด 
ตัวแปรหลัก 6 ตัวแปร มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า  
6 ระดับ แต่ละฉบับมีค่าความเช่ือมั่น .805 - .849 วิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสมการ
ถดถอยพหุคูณ เพื่อหาตัวท านายจิตเคารพนับถือและ   
ความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ผลวิจัยพบว่า ลักษณะ    
มุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ือ
อ านาจในตน ร่วมกันท านายจิตเคารพนับถือได้ร้อยละ 
48.90 ส่วนตัวท านายส าคัญของความเป็นพลเมืองของ
นักศึกษาปริญญาตรี คือ จิตเคารพนับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และความเชื่ออ านาจในตน ร่วมกันท านายความเป็นพลเมือง
ได้ร้อยละ 13.90 
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in the form of six unit of rating scales. The reliability 
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2) The main predictor variables that predict the 
citizenship of undergraduate student are the Future 
Orientation and Self Control, Moral Reasoning, and 
Belief in Internal Locus of Control of Reinforcement  
co-predict the citizenship behavior at 13.90 percentages. 
 
ค าส าคัญ  :  จิตเคารพนับถือ, ความเป็นพลเมือง,  
    ประชาธิปไตย 
Keywords :  respectful mind, citizenship,  

      democratic 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมนั้นๆ ต้องการ  
โดยการจัดการศึกษาของไทยมีนโยบายและหลักการ 
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี 
และก าหนดเป็นเปูาหมายหลักของการจัดการศึกษามา 
โดยตลอด นับตั้งแต่เริ่มระยะก่อนทันสมัย (ก่อนปี 2413)  
มีวัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จนกระทั่งมีการจัดการศึกษา 
ตามระบบโรงเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (เนาวรัตน์  พลายน้อย.  
2545,วิชัย  ตันศิริ.  2547,ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี.  2548, สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน์.  2548) และในปี 2553 คณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (กปน.) กระทรวงศึกษาธิการ (2553) 
ประกาศยุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
พ.ศ. 2553-2561 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การศึกษา
เพือ่ความเป็นพลเมืองส าหรับเด็กและเยาวชน 2) การศึกษาเพื่อ
ความเป็นพลเมืองส าหรับผู้ใหญ ่ครอบครัว และชุมชน 3) การสร้าง
พลเมืองในวงกว้างและการสร้างความตระหนักในสังคมโดยใช้
สื่อมวลชนและ 4) การเช่ือมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  

อย่างไรก็ตาม ผลการพัฒนาคนในประเทศไทย 
พบว่ามีคนจ านวนมาก มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาไมม่ีความสขุ 
ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิต และสร้างปัญหาให้สังคม 
ใช้สิทธิและเสรีภาพจนเกินขอบเขต ส่งผลกระทบด้านลบ 
ต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวม โดยปัญหาในสังคมไทยเกิดจาก
พฤติกรรมของคนในสังคมที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นผู้เรียน 
ในระดับต่างๆ เด็กเยาวชน ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่จะเข้าสู่การประกอบอาชีพ และผู้ประกอบอาชีพในสังคม 
ดังเช่น พฤติกรรมของเด็กไทย ที่ด าเนินชีวิตตามกระแส
บริโภคนิยม ใช้จ่ายฟุุมเฟือย การพนัน การเสี่ยงโชค 

พฤติกรรมทางเพศ บริโภคของมึนเมา และยาเสพติด 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  มปป, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์.  2555) ดังนั้น จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องยอมรับว่า
ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากคุณธรรมจริยธรรมต่ า หรืออาจ
หมายถึง การไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรในการสร้าง
พลเมือง ฉะนั้น ทุกภาคส่วนในสังคมต้องตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
อย่างจริงจัง ทั้งนี้ คุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของ
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลที ่เป็นพื ้นฐานส าค ัญของ 
การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ ความเคารพ
นับถือ (Respect) 

ความเคารพนับถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญ
ของมนุษย์ในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ซึ่งมีรูปแบบส าคัญ
อยู่ 3 ประการ คือ ความเคารพนับถือตนเอง ความเคารพ
นับถือคนอื่น และความเคารพนับถือชีวิตทุกรูปแบบ  และ
สิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนชีวิตอยู่ ดังที่ Lickona (1991) กล่าวว่า 
ความเคารพนับถือและความรับผิดชอบ จัดว่าเป็นหัวใจของ
ศีลธรรมของประชาชนท่ีเป็นสากล โดยมีจุดประสงค์ส่งเสริม
ความดีของปัจเจกชนและคุณความดีของชุมชนทั้งมวล 
คุณค่าของความเคารพนับถือและความรับผิดชอบมี 4 ด้าน 
คื อ  ด้ านการพัฒนาคนให้ เป็นบุคคลที่ สมบู รณ์แบบ  
ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ด้านมนุษยสัมพันธ์ ในทาง
ประชาธิปไตย และด้านส่งเสริมความเป็นธรรมเพื่อน าไปสู่
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น ความเคารพ
นับถือจึงเป็นคุณลักษณะส าคัญและจ าเป็นของพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย ดังที่ ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 
(2555) กล่าวว่า  พลเมืองของระบอบประชาธิปไตย 
ตามกรอบกระทรวงศึกษาธิการปี 2553 ประกอบด้วย  
1) รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ 2) เห็นคนเท่าเทียมกัน 
3) เคารพความแตกต่าง 4) เคารพหลักความเสมอภาค  
5) เคารพกติกา และ 6) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
และลักษณะพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่เป็นสากล 
ต้องอาศัยเง่ือนไขหลักอยู่ที่การให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
(Cogan, J. J..  1997, อ้างถึงใน ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร. 2554) 
โดยการให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (Respect for 
individuals) เป็นแก่นส าคัญของประชาธิปไตย (สาโรช  บัวศรี.  
2520 อ้างถึงในสมบูรณ์ สุขส าราญ.  2541, ผ่องศรี จั่วห้าว 
และคณะ.  2546) นอกจากนี้ Mackenzie (1966. อ้างถึงใน 
วศิน  อินทสระ.  2544) ได้ให้ความส าคัญของพฤติกรรม
เคารพนับถือผู้อื่น ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญของมนุษย์มี 6 ด้าน 
ดังนี้ 1) การยอมรับนับถือชีวิต ทั้งของตนเองและผู้อื่น  
2) การยอมรับนับถือในเสรีภาพและบุคลิกภาพ 3) การยอมรับ
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นับถือทรัพย์สินของผู้อื่น 4) การยอมรับนับถือระเบียบสังคม 
5) การยอมรับนับถือความจริง และ 6) การยอมรับนับถือ
ความก้าวหน้า  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ความเคารพนับถือ
เป็นพื ้นฐานของพฤติกรรมที ่ด ีงามของมนุษย์และเป็น
คุณลักษณะส าคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ด ังนั ้น ทุกภาคส่วนในสังคมจึงต ้องร ่วมกันเสร ิมสร ้าง
คุณลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษา 
เป็นหน่วยงานหลักที ่ส ังคมคาดหวังให ้เป ็นแกนส าค ัญ 
ในการพัฒนาประชาชนภายในประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนา 
ความเคารพนับถือซึ่งเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ต่างๆ อาศัยแนวทางของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
โดยในการพัฒนาจ าเป ็นต ้องเข ้าใจปัจจัยเชิงเหตุของ
พฤต ิกรรม ด ังแนวค ิดร ูปแบบทฤษฎีปฏ ิส ัมพันธ ์น ิยม
(Interactionism model) แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเป็นผล 
มาจากสาเหตุท้ังภายในและภายนอกตัวบุคคล (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน.  2541, Magnusson & Endle.  1977 อ้างถึงใน
ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2551) ดังนั้น ในการศึกษาตัวแปร
หนึ่งๆ ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรเชิงเหตุหลายตัวแปร 
โดยทฤษฎีที่กล่าวถึงสาเหตุทางจิตใจของพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของคนไทย คือ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน.  2538) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุ
ของจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง เพื่อน าปัจจัย
เหล่านั้นมาพัฒนาจิตเคารพนับถือของผูเ้รยีนในระดบัอุดมศึกษา 
ซึ่งเริ่มเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่ตอนต้นที่มีพัฒนาการของเหตุผล 
เชิงจริยธรรมอยู่ในขั้นสูงสุด และวัยนี้จ าเป็นต้องพัฒนาเรื่อง
ของความเคารพนับถือ ท้ังนี้ หากต้องการให้เกิดพฤติกรรม 
ที่ยั่งยืน ต้องพัฒนาท้ังจิตและพฤติกรรม รวมไปถึงพัฒนา 
ตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชิงเหตุ เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญของ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีความเคารพนับถือและ
เห็นคุณค่าในตนเองผู้อื่น ตลอดจนเห็นคุณค่าในสิ่งแวดล้อม
และสรรพสิ่งที่เกื้อหนุนชีวิตอยู่ พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็น
คุณลักษณะส าคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
และสังคมโลกต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือค้นหาตัวพยากรณ์ที่ส าคัญในการท านาย
จิตเคารพนับถือของนักศึกษาปริญญาตรี 
 2.  เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ส าคัญในการท านาย
ความเป็นพลเมืองของนักศึกษาปริญญาตรี  
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive 

Research) แบบสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยมีการ 
ด าเนินการ ดังนี้  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 ภาคปกติ จ านวน 49,401 คน  

กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 ภาคปกติ จ านวน 441 คน โดยมีการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ความ
เช่ือมั่นระดับร้อยละ 95 และเพิ่มจ านวนจากที่ค านวณได้ 20% 
เพื่อปูองกันการสูญหายและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล รวม
จ านวน 476 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ได้ 
441 คน 

การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการสุม่ตัวอย่าง 
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ดังนี้  

 1.  แบ่งพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลากมากลุ่มละ 
2 แห่ง รวมได้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 2.  แต่ละมหาวิทยาลัย เลือกนักศึกษา 4 คณะ 
คือคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
3) แต่ละคณะ เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาตามจ านวน
สัดส่วนท่ีค านวณได้  

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือวัดตัวแปรมีทั้งหมด 6 ฉบับ ประกอบด้วย 

2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างเอง จ านวน 3 ฉบับ 
ได้แก่ แบบวัดการเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของ
ผู้สอน แบบวัดจิตเคารพนับถือ และแบบวัดความเป็นพลเมือง 
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่มีผู้สร้างไว้แล้ว จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน และแบบวัดความเช่ืออ านาจในตน แต่ละฉบับ 
มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง 
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงที่สุด 
รายละเอียดดังนี้  

 2.1  แบบวัดการเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ
นับถือของผู้สอน เป็นแบบวัดที่นักศึกษาประเมินว่าตนเองได้
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2) The main predictor variables that predict the 
citizenship of undergraduate student are the Future 
Orientation and Self Control, Moral Reasoning, and 
Belief in Internal Locus of Control of Reinforcement  
co-predict the citizenship behavior at 13.90 percentages. 
 
ค าส าคัญ  :  จิตเคารพนับถือ, ความเป็นพลเมือง,  
    ประชาธิปไตย 
Keywords :  respectful mind, citizenship,  

      democratic 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมนั้นๆ ต้องการ  
โดยการจัดการศึกษาของไทยมีนโยบายและหลักการ 
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี 
และก าหนดเป็นเปูาหมายหลักของการจัดการศึกษามา 
โดยตลอด นับตั้งแต่เริ่มระยะก่อนทันสมัย (ก่อนปี 2413)  
มีวัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จนกระทั่งมีการจัดการศึกษา 
ตามระบบโรงเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (เนาวรัตน์  พลายน้อย.  
2545,วิชัย  ตันศิริ.  2547,ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี.  2548, สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน์.  2548) และในปี 2553 คณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (กปน.) กระทรวงศึกษาธิการ (2553) 
ประกาศยุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
พ.ศ. 2553-2561 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การศึกษา
เพือ่ความเป็นพลเมืองส าหรับเด็กและเยาวชน 2) การศึกษาเพื่อ
ความเป็นพลเมืองส าหรับผู้ใหญ ่ครอบครัว และชุมชน 3) การสร้าง
พลเมืองในวงกว้างและการสร้างความตระหนักในสังคมโดยใช้
สื่อมวลชนและ 4) การเช่ือมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  

อย่างไรก็ตาม ผลการพัฒนาคนในประเทศไทย 
พบว่ามีคนจ านวนมาก มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาไมม่ีความสขุ 
ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิต และสร้างปัญหาให้สังคม 
ใช้สิทธิและเสรีภาพจนเกินขอบเขต ส่งผลกระทบด้านลบ 
ต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวม โดยปัญหาในสังคมไทยเกิดจาก
พฤติกรรมของคนในสังคมที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นผู้เรียน 
ในระดับต่างๆ เด็กเยาวชน ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่จะเข้าสู่การประกอบอาชีพ และผู้ประกอบอาชีพในสังคม 
ดังเช่น พฤติกรรมของเด็กไทย ที่ด าเนินชีวิตตามกระแส
บริโภคนิยม ใช้จ่ายฟุุมเฟือย การพนัน การเสี่ยงโชค 

พฤติกรรมทางเพศ บริโภคของมึนเมา และยาเสพติด 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  มปป, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์.  2555) ดังนั้น จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องยอมรับว่า
ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากคุณธรรมจริยธรรมต่ า หรืออาจ
หมายถึง การไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรในการสร้าง
พลเมือง ฉะนั้น ทุกภาคส่วนในสังคมต้องตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
อย่างจริงจัง ทั้งนี้ คุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของ
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลที ่เป็นพื ้นฐานส าค ัญของ 
การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ ความเคารพ
นับถือ (Respect) 

ความเคารพนับถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญ
ของมนุษย์ในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ซึ่งมีรูปแบบส าคัญ
อยู่ 3 ประการ คือ ความเคารพนับถือตนเอง ความเคารพ
นับถือคนอื่น และความเคารพนับถือชีวิตทุกรูปแบบ  และ
สิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนชีวิตอยู่ ดังที่ Lickona (1991) กล่าวว่า 
ความเคารพนับถือและความรับผิดชอบ จัดว่าเป็นหัวใจของ
ศีลธรรมของประชาชนท่ีเป็นสากล โดยมีจุดประสงค์ส่งเสริม
ความดีของปัจเจกชนและคุณความดีของชุมชนทั้งมวล 
คุณค่าของความเคารพนับถือและความรับผิดชอบมี 4 ด้าน 
คื อ  ด้ านการพัฒนาคนให้ เป็นบุคคลที่ สมบู รณ์แบบ  
ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ด้านมนุษยสัมพันธ์ ในทาง
ประชาธิปไตย และด้านส่งเสริมความเป็นธรรมเพื่อน าไปสู่
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น ความเคารพ
นับถือจึงเป็นคุณลักษณะส าคัญและจ าเป็นของพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย ดังที่ ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 
(2555) กล่าวว่า พลเมืองของระบอบประชาธิปไตย 
ตามกรอบกระทรวงศึกษาธิการปี 2553 ประกอบด้วย  
1) รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ 2) เห็นคนเท่าเทียมกัน 
3) เคารพความแตกต่าง 4) เคารพหลักความเสมอภาค  
5) เคารพกติกา และ 6) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
และลักษณะพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่เป็นสากล 
ต้องอาศัยเง่ือนไขหลักอยู่ที่การให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
(Cogan, J. J..  1997, อ้างถึงใน ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร. 2554) 
โดยการให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (Respect for 
individuals) เป็นแก่นส าคัญของประชาธิปไตย (สาโรช  บัวศรี.  
2520 อ้างถึงในสมบูรณ์ สุขส าราญ.  2541, ผ่องศรี จั่วห้าว 
และคณะ.  2546) นอกจากน้ี Mackenzie (1966. อ้างถึงใน 
วศิน  อินทสระ.  2544) ได้ให้ความส าคัญของพฤติกรรม
เคารพนับถือผู้อื่น ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญของมนุษย์มี 6 ด้าน 
ดังนี้ 1) การยอมรับนับถือชีวิต ทั้งของตนเองและผู้อื่น  
2) การยอมรับนับถือในเสรีภาพและบุคลิกภาพ 3) การยอมรับ
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นับถือทรัพย์สินของผู้อื่น 4) การยอมรับนับถือระเบียบสังคม 
5) การยอมรับนับถือความจริง และ 6) การยอมรับนับถือ
ความก้าวหน้า  

จากที ่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ความเคารพนับถือ
เป็นพื ้นฐานของพฤติกรรมที ่ด ีงามของมนุษย์และเป็น
คุณลักษณะส าคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ด ังนั ้น ทุกภาคส่วนในสังคมจึงต ้องร ่วมกันเสร ิมสร ้าง
คุณลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษา 
เป็นหน่วยงานหลักที ่ส ังคมคาดหวังให ้เป ็นแกนส าค ัญ 
ในการพัฒนาประชาชนภายในประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนา 
ความเคารพนับถือซึ่งเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ต่างๆ อาศัยแนวทางของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
โดยในการพัฒนาจ าเป ็นต ้องเข ้าใจปัจจัยเชิงเหตุของ
พฤต ิกรรม ด ังแนวค ิดร ูปแบบทฤษฎีปฏ ิส ัมพันธ ์น ิยม
(Interactionism model) แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเป็นผล 
มาจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน.  2541, Magnusson & Endle.  1977 อ้างถึงใน
ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2551) ดังน้ัน ในการศึกษาตัวแปร
หนึ่งๆ ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรเชิงเหตุหลายตัวแปร 
โดยทฤษฎีที่กล่าวถึงสาเหตุทางจิตใจของพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของคนไทย คือ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน.  2538) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุ
ของจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง เพื่อน าปัจจัย
เหล่านั้นมาพัฒนาจิตเคารพนับถือของผูเ้รยีนในระดบัอุดมศึกษา 
ซึ่งเริ่มเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่ตอนต้นที่มีพัฒนาการของเหตุผล 
เชิงจริยธรรมอยู่ในขั้นสูงสุด และวัยนี้จ าเป็นต้องพัฒนาเรื่อง
ของความเคารพนับถือ ท้ังนี้ หากต้องการให้เกิดพฤติกรรม 
ที่ยั่งยืน ต้องพัฒนาท้ังจิตและพฤติกรรม รวมไปถึงพัฒนา 
ตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชิงเหตุ เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญของ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีความเคารพนับถือและ
เห็นคุณค่าในตนเองผู้อื่น ตลอดจนเห็นคุณค่าในสิ่งแวดล้อม
และสรรพสิ่งที่เกื้อหนุนชีวิตอยู่ พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็น
คุณลักษณะส า คัญของความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
และสังคมโลกต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือค้นหาตัวพยากรณ์ที่ส าคัญในการท านาย
จิตเคารพนับถือของนักศึกษาปริญญาตรี 
 2.  เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ส าคัญในการท านาย
ความเป็นพลเมืองของนักศึกษาปริญญาตรี  
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive 

Research) แบบสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยมีการ 
ด าเนินการ ดังนี้  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 ภาคปกติ จ านวน 49,401 คน  

กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 ภาคปกติ จ านวน 441 คน โดยมีการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ความ
เช่ือมั่นระดับร้อยละ 95 และเพิ่มจ านวนจากที่ค านวณได้ 20% 
เพื่อปูองกันการสูญหายและความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล รวม
จ านวน 476 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ได้ 
441 คน 

การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการสุม่ตัวอย่าง 
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ดังนี้  

 1.  แบ่งพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลากมากลุ่มละ 
2 แห่ง รวมได้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 2.  แต่ละมหาวิทยาลัย เลือกนักศึกษา 4 คณะ 
คือคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
3) แต่ละคณะ เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาตามจ านวน
สัดส่วนท่ีค านวณได้  

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือวัดตัวแปรมีทั้งหมด 6 ฉบับ ประกอบด้วย 

2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างเอง จ านวน 3 ฉบับ 
ได้แก่ แบบวัดการเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของ
ผู้สอน แบบวัดจิตเคารพนับถือ และแบบวัดความเป็นพลเมือง 
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่มีผู้สร้างไว้แล้ว จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน และแบบวัดความเช่ืออ านาจในตน แต่ละฉบับ 
มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง 
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงที่สุด 
รายละเอียดดังนี้  

 2.1  แบบวัดการเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ
นับถือของผู้สอน เป็นแบบวัดที่นักศึกษาประเมินว่าตนเองได้
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เห็นพฤติกรรมของผู้สอนที่แสดงออก ถึงการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีจ านวน 18 ข้อ ค่าความ
เชื่อมั่น .849 

  2.2  แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นแบบวัด 
ที่นักศึกษาประเมินเหตุผลที่อยู่ เบื้องหลังการตัดสินใจ 
การคาดหวัง หรือเจตนาของตนเองในการแสดงหรือไม่แสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อาจเป็นประโยชน์หรือ
หลีกเลี่ยงโทษที่เกิดขึ้นกับตน ผู้อื่น หรือส่วนรวม ลักษณะ
ของแบบวัดประกอบด้วย เหตุการณ์ขัดแย้งทางจริยธรรม  
6 เรื่อง แต่ละเรื่องมีเหตุผลเชิงจริยธรรมที่ใช้ประกอบ 
การเลือกกระท าหรือตัดสินใจให้ประเมิน 2 ค าตอบ (2 ข้อ)  
มีค่าความเช่ือมั่น .840 

 2.3  แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
เป็นแบบวัดที่นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถ
ที่จะคาดการณ์ไกล ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมการอดได้ 
รอได้ โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากบุคคลอื่น มีจ านวน 
15 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .805 

 2.4  แบบวัดความเชื่ออ านาจในตน เป็นแบบ 
วัดระดับความเชื่อของนักศึกษาต่อเหตุการณห์รือการกระท า
ของตน โดยเช่ือว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการลงมือปฏิบัติ
ของตน มิใช่เกิดจากโชคเคราะห์ ความบังเอิญหรืออิทธิพล
จากคนอ่ืน มีจ านวน 15 ข้อ ความเช่ือมั่น .818 

 2.5  แบบวัดจิตเคารพนับถือ เป็นแบบวัด 
ที่นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับสภาพจิตที่มีความนับถือ 
และเห็นคุณค่าของคนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลให้มี 
การแสดงพฤติกรรมที่เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม
ที่เกื้อหนุนชีวิต โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แต่ละข้อเป็นข้อความ
เกี่ยวกับความรู้สึกเคารพนับถือหรือเห็นคุณค่า ประกอบด้วย 
1) เคารพนับถือตนเอง 2) เคารพนับถือผู้อื่น และ 3) เคารพ
นับถือสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 28 ข้อ ค่าความเช่ือมั่น .812 

 2.6  แบบวัดความเป็นพลเมือง เป็นแบบวัด 
พฤติกรรมของบุคคลที่มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดี
ในสังคมประชาธิปไตย โดยด าเนินชีวิตอย่างมีอิสรภาพตาม
สิทธิเสรีภาพ ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และยึด
ความเคารพนับถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต แสดงพฤติกรรม
ที่มีความเคารพนับถือและเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่นตลอดจน
เห็นคุณค่าในสิ่งแวดล้อมและสรรพสิ่งที่เกื้อหนุนชีวิตอยู่  
มีจ านวน 33 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .842 

 
 
 
 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยตนเอง ช้ีแจงกับผู้ประสานงานและกลุม่ตัวอย่าง โดยมี
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมลูวิจัยยงัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.2  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทั้งหมด
และตรวจให้คะแนนแบบวดั ตามเกณฑ์การใหค้ะแนนที่ก าหนดไว ้

 3.3  น าข้อมูลไปวิเคราะห ์
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.2  วิเคราะห์ค่าสมการถดถอยพหุคณู (Multiple 

Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) เพื่อหาตัว
ท านายจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป ดังนี้  
     4.2.1  คะแนนจากแบบวัดที่ 1-4 ใช้เพื่อ 
หาตัวท านายจติเคารพนับถือ 
    4.2.2  คะแนนจากแบบวัดที่ 1-5 ใช้เพื่อ
หาตัวท านายความเป็นพลเมือง 

 
สรุปผล 

1.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุของจิตเคารพ 
นับถือของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ตัวท านายชุดที่ 1       
จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเช่ืออ านาจในตน 
สามารถท านายจิตเคารพนับถือในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 48.90 
โดยมีตัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
(ค่าเบต้า = 0.57) เหตุผลเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.18) 
และความเช่ืออ านาจในตน (ค่าเบต้า = 0.14) และเมื่อเพิ่ม
ตัวแปรท านายชุดที่ 2 จ านวน 1 ตัว คือ การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน สามารถท านายจิตเคารพ
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.30 ผลการท านายในกลุ่มรวมดังภาพประกอบ 
1 เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อย พบว่า ตัวท านายอันดับแรกใน
ทุกกลุ่ม คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้าอยู่ระหว่าง 
0.49-0.68) ส่วนเหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นตัวท านายอันดับ 
2 เฉพาะในทั้งกลุ่มเพศหญิงและเพศชาย กลุ่มนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ และกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ค่าเบต้าอยู่ระหว่าง 
0.15-0.29) 
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ภาพ 1  ผลการท านายจิตเคารพนับถือ โดยใช้จิตลักษณะเดิม 
  และสถานการณ์เป็นตัวท านายในกลุ่มรวม 
 

ส่วนความเช่ืออ านาจในตนเป็นตัวท านายส าคัญ
อันดับ 3 ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย (ค่าเบต้า = 0.19) และ
เป็นตัวท านายส าคัญอันดับ 2 ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ค่าเบต้า = 0.14)  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้สรุปจากผลการท านาย 
ในกลุ่มรวมได้ว่า ตัวท านายที่ส าคัญของจิตเคารพนับถือ 
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม 
การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน และ
ความเช่ืออ านาจในตนตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร 
ร่วมกันท านายจิตเคารพนับถือได้ร้อยละ 50.20 แปลผล 
ได้ว่า นักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผล 
เชิงจริยธรรม และความเชื่ออ านาจในตนสูง ร่วมกับการเห็น
แบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอนสูง จะมีจิต
เคารพนับถือสูงด้วย  
  2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุของความเป็น 
พลเมืองของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ตัวท านายชุดที่ 1  
คือ จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเช่ืออ านาจในตน 
ร่วมกับ ตัวแปรสถานการณ์ 1 ตัวแปร คือ การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน รวม 4 ตัวแปร สามารถ
ท านายความเป็นพลเมืองได้ร้อยละ 10.10 โดยมีตัวท านาย 
ที่ส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้า = 0.23) 
เหตุผลเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.19) และความเช่ือ
อ านาจในตน (ค่าเบต้า = -0.14) และการเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.13)  

และเมื่อรวมกับตัวท านายชุดที่ 2 จ านวน 1 ตัวแปร คือ  
จิตเคารพนับถือ สามารถท านายความเป็นพลเมืองได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.8 ผลการท านายในกลุ่มรวมดังภาพ 2 เมื่อจ าแนก
ตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มนักศึกษาเพศชาย 
มีร้อยละของการท านายความเป็นพลเมืองสูงกว่ากลุ่ม
นักศึกษาเพศหญิง โดยกลุ่มนักศึกษาเพศชายมีตัวแปร
ท านายท่ีส าคัญ คือ การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ 
นับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.30) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
(ค่าเบต้า = 0.26) และความเช่ืออ านาจในตน (ค่าเบต้า  
= - 0.19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  ผลการท านายความเป็นพลเมือง โดยใช้จิตเคารพ 
  นับถือ จิตลักษณะเดมิและสถานการณเ์ป็นตัว 
  ท านาย ในกลุ่มรวม 
 

เมื่อจ าแนกตามคณะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  
กลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีร้อยละ
ของการท านายความเป็นพลเมืองสูงกว่ากลุ่มนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์ และวิทยาการ
จั ดการ  โดยกลุ่ มนั กศึ กษาคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มีตัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
(ค่าเบต้า = 0.39) และการเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ
นับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.18)  

เมื่อจ าแนกตามพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน มีร้อยละของการท านายความเป็นพลเมือง
สูงกว่ากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออก 

ชุดที่ 3  
ร้อยละ 13.90 

ชุดที่ 2  
ร้อยละ 10.80 

ชุดที่ 1  
ร้อยละ  
10.10 

จิตลักษณะเดมิ 
 

1. เหตุผลเชิงจริยธรรม  
2. ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 
3. ความเชื่ออ านาจในตน 

สถานการณ ์
 
1. การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับ
ถือของผู้สอน 
 

 
 
 
 
 
ความเป็น
พลเมือง 

จิตเคารพนับถือ 

ชุดที่ 1  
ร้อยละ 48.90 

ชุดที่ 2  
ร้อยละ 24.90 

ชุดที่ 3           
ร้อยละ 50.20 

จิตลักษณะตาม
สถานการณ ์
 
จิตเคารพนับถือ 
 1.เคารพนับถือ
ตนเอง 
 2. เคารพนับถือ
ผู้อื่น 
 3. เคารพนับถือ   
     สิ่งแวดล้อม 
 

สถานการณ ์
การเห็น
แบบอยา่ง
พฤติกรรมเคารพ 
นับถือของผู้สอน 
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จิตลักษณะเดมิ 
1. เหตุผล 
เชิงจริยธรรม  
2. ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน 
3. ความเชื่อ
อ านาจในตน 
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เห็นพฤติกรรมของผู้สอนที่แสดงออก ถึงการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีจ านวน 18 ข้อ ค่าความ
เชื่อมั่น .849 

  2.2  แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นแบบวัด 
ที่นักศึกษาประเมินเหตุผลที่อยู่ เบื้องหลังการตัดสินใจ 
การคาดหวัง หรือเจตนาของตนเองในการแสดงหรือไม่แสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อาจเป็นประโยชน์หรือ
หลีกเลี่ยงโทษที่เกิดขึ้นกับตน ผู้อื่น หรือส่วนรวม ลักษณะ
ของแบบวัดประกอบด้วย เหตุการณ์ขัดแย้งทางจริยธรรม  
6 เรื่อง แต่ละเรื่องมีเหตุผลเชิงจริยธรรมที่ใช้ประกอบ 
การเลือกกระท าหรือตัดสินใจให้ประเมิน 2 ค าตอบ (2 ข้อ)  
มีค่าความเช่ือมั่น .840 

 2.3  แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
เป็นแบบวัดที่นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถ
ที่จะคาดการณ์ไกล ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมการอดได้ 
รอได้ โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากบุคคลอื่น มีจ านวน 
15 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .805 

 2.4  แบบวัดความเชื่ออ านาจในตน เป็นแบบ 
วัดระดับความเชื่อของนักศึกษาต่อเหตุการณห์รือการกระท า
ของตน โดยเช่ือว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการลงมือปฏิบัติ
ของตน มิใช่เกิดจากโชคเคราะห์ ความบังเอิญหรืออิทธิพล
จากคนอ่ืน มีจ านวน 15 ข้อ ความเช่ือมั่น .818 

 2.5  แบบวัดจิตเคารพนับถือ เป็นแบบวัด 
ที่นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับสภาพจิตที่มีความนับถือ 
และเห็นคุณค่าของคนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลให้มี 
การแสดงพฤติกรรมที่เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม
ที่เกื้อหนุนชีวิต โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แต่ละข้อเป็นข้อความ
เกี่ยวกับความรู้สึกเคารพนับถือหรือเห็นคุณค่า ประกอบด้วย 
1) เคารพนับถือตนเอง 2) เคารพนับถือผู้อื่น และ 3) เคารพ
นับถือสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 28 ข้อ ค่าความเช่ือมั่น .812 

 2.6  แบบวัดความเป็นพลเมือง เป็นแบบวัด 
พฤติกรรมของบุคคลที่มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดี
ในสังคมประชาธิปไตย โดยด าเนินชีวิตอย่างมีอิสรภาพตาม
สิทธิเสรีภาพ ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และยึด
ความเคารพนับถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต แสดงพฤติกรรม
ที่มีความเคารพนับถือและเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่นตลอดจน
เห็นคุณค่าในสิ่งแวดล้อมและสรรพสิ่งที่เกื้อหนุนชีวิตอยู่  
มีจ านวน 33 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .842 

 
 
 
 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยตนเอง ช้ีแจงกับผู้ประสานงานและกลุม่ตัวอย่าง โดยมี
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมลูวิจัยยงัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.2  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทั้งหมด
และตรวจให้คะแนนแบบวดั ตามเกณฑ์การใหค้ะแนนที่ก าหนดไว ้

 3.3  น าข้อมูลไปวิเคราะห ์
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.2  วิเคราะห์ค่าสมการถดถอยพหุคณู (Multiple 

Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) เพื่อหาตัว
ท านายจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป ดังนี้  
     4.2.1  คะแนนจากแบบวัดที่ 1-4 ใช้เพื่อ 
หาตัวท านายจติเคารพนับถือ 
    4.2.2  คะแนนจากแบบวัดที่ 1-5 ใช้เพื่อ
หาตัวท านายความเป็นพลเมือง 

 
สรุปผล 

1.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุของจิตเคารพ 
นับถือของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ตัวท านายชุดที่ 1       
จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเช่ืออ านาจในตน 
สามารถท านายจิตเคารพนับถือในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 48.90 
โดยมีตัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
(ค่าเบต้า = 0.57) เหตุผลเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.18) 
และความเช่ืออ านาจในตน (ค่าเบต้า = 0.14) และเมื่อเพิ่ม
ตัวแปรท านายชุดที่ 2 จ านวน 1 ตัว คือ การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน สามารถท านายจิตเคารพ
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.30 ผลการท านายในกลุ่มรวมดังภาพประกอบ 
1 เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อย พบว่า ตัวท านายอันดับแรกใน
ทุกกลุ่ม คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้าอยู่ระหว่าง 
0.49-0.68) ส่วนเหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นตัวท านายอันดับ 
2 เฉพาะในทั้งกลุ่มเพศหญิงและเพศชาย กลุ่มนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ และกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ค่าเบต้าอยู่ระหว่าง 
0.15-0.29) 
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ภาพ 1  ผลการท านายจิตเคารพนับถือ โดยใช้จิตลักษณะเดิม 
  และสถานการณ์เป็นตัวท านายในกลุ่มรวม 
 

ส่วนความเช่ืออ านาจในตนเป็นตัวท านายส าคัญ
อันดับ 3 ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย (ค่าเบต้า = 0.19) และ
เป็นตัวท านายส าคัญอันดับ 2 ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ค่าเบต้า = 0.14)  

ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้สรุปจากผลการท านาย 
ในกลุ่มรวมได้ว่า ตัวท านายที่ส าคัญของจิตเคารพนับถือ 
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม 
การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน และ
ความเช่ืออ านาจในตนตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร 
ร่วมกันท านายจิตเคารพนับถือได้ร้อยละ 50.20 แปลผล 
ได้ว่า นักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผล 
เชิงจริยธรรม และความเชื่ออ านาจในตนสูง ร่วมกับการเห็น
แบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอนสูง จะมีจิต
เคารพนับถือสูงด้วย  
  2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุของความเป็น 
พลเมืองของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ตัวท านายชุดที่ 1  
คือ จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเช่ืออ านาจในตน 
ร่วมกับ ตัวแปรสถานการณ์ 1 ตัวแปร คือ การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน รวม 4 ตัวแปร สามารถ
ท านายความเป็นพลเมืองได้ร้อยละ 10.10 โดยมีตัวท านาย 
ที่ส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้า = 0.23) 
เหตุผลเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.19) และความเช่ือ
อ านาจในตน (ค่าเบต้า = -0.14) และการเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.13)  

และเมื่อรวมกับตัวท านายชุดที่ 2 จ านวน 1 ตัวแปร คือ  
จิตเคารพนับถือ สามารถท านายความเป็นพลเมืองได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.8 ผลการท านายในกลุ่มรวมดังภาพ 2 เมื่อจ าแนก
ตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มนักศึกษาเพศชาย 
มีร้อยละของการท านายความเป็นพลเมืองสูงกว่ากลุ่ม
นักศึกษาเพศหญิง โดยกลุ่มนักศึกษาเพศชายมีตัวแปร
ท านายที่ส าคัญ คือ การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ 
นับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.30) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
(ค่าเบต้า = 0.26) และความเช่ืออ านาจในตน (ค่าเบต้า  
= - 0.19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  ผลการท านายความเป็นพลเมือง โดยใช้จิตเคารพ 
  นับถือ จิตลักษณะเดมิและสถานการณเ์ป็นตัว 
  ท านาย ในกลุ่มรวม 
 

เมื่อจ าแนกตามคณะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  
กลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีร้อยละ
ของการท านายความเป็นพลเมืองสูงกว่ากลุ่มนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์ และวิทยาการ
จั ดการ  โดยกลุ่ มนั กศึ กษาคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มีตัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
(ค่าเบต้า = 0.39) และการเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ
นับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.18)  

เมื่อจ าแนกตามพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน มีร้อยละของการท านายความเป็นพลเมือง
สูงกว่ากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออก 

ชุดที่ 3  
ร้อยละ 13.90 

ชุดที่ 2  
ร้อยละ 10.80 

ชุดที่ 1  
ร้อยละ  
10.10 

จิตลักษณะเดมิ 
 

1. เหตุผลเชิงจริยธรรม  
2. ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 
3. ความเชื่ออ านาจในตน 

สถานการณ ์
 
1. การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับ
ถือของผู้สอน 
 

 
 
 
 
 
ความเป็น
พลเมือง 

จิตเคารพนับถือ 

ชุดที่ 1  
ร้อยละ 48.90 

ชุดที่ 2  
ร้อยละ 24.90 

ชุดที่ 3           
ร้อยละ 50.20 

จิตลักษณะตาม
สถานการณ ์
 
จิตเคารพนับถือ 
 1.เคารพนับถือ
ตนเอง 
 2. เคารพนับถือ
ผู้อื่น 
 3. เคารพนับถือ   
     สิ่งแวดล้อม 
 

สถานการณ ์
การเห็น
แบบอยา่ง
พฤติกรรมเคารพ 
นับถือของผู้สอน 
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จิตลักษณะเดมิ 
1. เหตุผล 
เชิงจริยธรรม  
2. ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน 
3. ความเชื่อ
อ านาจในตน 
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เฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีตัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ เหตุผล
เชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.31) และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
(ค่าเบต้า = 0.17)  

เมื่ อพิจารณาในทุกกลุ่ มและรวมค่ าน้ าหนัก 
การท านาย พบว่า จิตเคารพนับถือเป็นตัวท านายส าคัญ 
ในทุกกลุ่ม และสรุปจากผลการท านายในกลุ่มรวม ได้ว่า  
ตัวท านายที่ส าคัญของความเป็นพลเมือง ได้แก่ จิตเคารพ
นับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจในตน 
ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ร่วมกันท านายความเป็น
พลเมืองได้ร้อยละ 13.90 แปลผลได้ว่า นักศึกษาที่มี 
จิตเคารพนับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ือ 
อ านาจในตนสูง จะมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษา ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี  
  สมมติฐานข้อที่ 1  ตัวท านายชุดที่ 1 จ านวน  
3 ตัว คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
และความเชื่ออ านาจในตน ร่วมกบัตัวท านายชุดท่ี 2 จ านวน  
1 ตัว คือ การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน 
สามารถร่วมกันท านายจติเคารพนบัถือของนักศึกษาปรญิญาตรี
ได้มากกว่าตัวท านายชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร 
คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ
ความเช่ืออ านาจในตน สามารถท านายจิตเคารพนับถือ 
ในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 48.90 โดยมีตัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้า = 0.57) เหตุผล 
เชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.18) และความเชื่ออ านาจในตน 
(ค่าเบต้า = 0.14) ตามล าดับ ส่วนตัวท านายชุดที่ 2 คือ  
การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน สามารถ
ท านายจิตเคารพได้ร้อยละ 24.90 (ค่าเบต้า = 0.50) และ 
เมื่อรวมตัวแปรท านายชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พบว่า ตัวแปร 
ทั้ง 4 ตัวแปร ร่วมท านายจิตเคารพนับถือได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.30 สามารถท านายได้เพิ่มเป็นร้อยละ 50.20  ตัวท านาย 
ที่ส าคัญของจิตเคารพนับถือ ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน  (ค่าเบต้า = 0.50) เหตุผลเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 
0.17) การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน 
(ค่าเบต้า = 0.14) และความเช่ืออ านาจในตน (ค่าเบต้า = 0.12) 
ตามล าดับ แปลผลได้ว่า นักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจในตน
สูง ร่วมกันการเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของ
ผู้สอนสูง จะมีจิตเคารพนับถือสูงด้วย  

เมื่อพิจารณาผลต่างค่าร้อยละของการท านาย 
เมื่อรวมตัวท านายทั้ง 2 ชุด เข้าด้วยกัน พบว่า มีผลต่าง 

ค่าร้อยละของการท านายเพิ่มขึ้นเฉพาะในกลุ่มรวม  
กลุ่มนักศึกษาชาย กลุ่มนักศึกษาหญิง กลุ่มนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และตอนล่าง โดยมีผลต่างค่าร้อยละของการท านาย 
อยู่ระหว่าง 0.60-2.00 มีความแตกต่างน้อยกว่าร้อยละ 5 
แสดงว่าผลวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยบางส่วน  

ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า จิตลักษณะเดิม 
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และความเชื่ออ านาจในตน รวมถึงสถานการณ์ คือ การเห็น
แบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน เป็นตัวแปร
ท านายที่ส าคัญของจิตเคารพนับถือของนักศึกษาปริญญาตรี 
ดังนั้น หากต้องการพัฒนาจิตเคารพนับถือ จ าเป็นต้อง
พัฒนาให้บุคคลมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผล 
เชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจในตน ให้จัดสถานการณ์
ให้ผู้เรียนได้เห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน  
 สมมติฐานข้อ 2 ตัวท านายชุดที่ 1 คือ ปัจจัยเชิงเหตุ
ของจิตเคารพนับถือ จ านวน 4 ตัว คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน ความเช่ืออ านาจในตน และ
การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน ร่วมกับ
ตัวท านายชุดท่ี 2 จ านวน 1 ตัว คือ จิตเคารพนับถือ 
สามารถร่วมกันท านายความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ปริญญาตรไีดม้ากกว่าตัวท านายชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดยีว  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวท านายชุดที่  1 คือ  
จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเช่ืออ านาจในตน 
ร่วมกับตัวแปรสถานการณ์ 1 ตัวแปร คือ การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน รวม 4 ตัวแปร สามารถ
ท านายความเป็นพลเมืองได้ร้อยละ 10.10 โดยมีตัวท านาย 
ที่ส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้า = 0.23) 
เหตุผลเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.19) และความเช่ือ
อ านาจในตน (ค่าเบต้า = -0.14) และการเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.13)  
และเมื่อรวมกับตัวท านายชุดที่ 2 จ านวน 1 ตัวแปร คือ  
จิตเคารพนับถือ รวมเป็น 5 ตัวแปร สามารถท านาย 
ความเป็นพลเมืองได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 โดยมีตัวท านาย 
ที่ส าคัญ ได้แก่ จิตเคารพนับถือ (ค่าเบต้า = 0.36) เหตุผล
เชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.15) และความเช่ืออ านาจในตน 
(ค่าเบต้า = -0.11) ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ร่วมกัน
ท านายความเป็นพลเมืองได้ร้อยละ 13.90 แปลผลได้ว่า 
นักศึกษาที่มีจิตเคารพนับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และ 
ความเชื่ออ านาจในตนสูง จะมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย 

เมื่อพิจารณาผลต่างค่าร้อยละของการท านาย 
ของตัวท านายชุดที่ 3 (การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ
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นับถือของผู้สอน เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน และจิตเคารพนับถือ) 
พบว่า มีผลต่างค่าร้อยละของการท านายเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม 
ยกเว้นผลท านายในกลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ส่วนกลุ่มที่มีผลต่างค่ากว่าร้อยละของ 
การท านายมากกว่าร้อยละ 5 มี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง โดยมีผลต่างค่าร้อยละของ 
การท านายอยู่ระหว่าง 5.70 - 10.30 แสดงว่าผลวิจัยสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจยับางส่วน  

เมื่ อพิจารณาในทุกกลุ่ มและรวมค่ าน้ าหนัก 
การท านาย พบว่า จิตเคารพนับถือเป็นตัวท านายส าคัญ 
ในทุกกลุ่ม และสรุปจากผลการท านายในกลุ่มรวมได้ว่า  
ตัวท านายที่ส าคัญของความเป็นพลเมือง ได้แก่ จิตเคารพ
นับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจในตน 
ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ร่วมกันท านายความเป็น
พลเมืองได้ร้อยละ 13.90 แปลผลได้ว่า นักศึกษาที่มี 
จิตเคารพนับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจ
ในตนสูง จะมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง เช่น 
พฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียน ดังในงานวิจัยของพรชัย  ผาดไธสง  
(2555) วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมพฤติกรรมใฝุรู้
ใฝุเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ โดยศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียน
ของนักศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมพฤติกรรมใฝุรู้ 
ใฝุเรียนของนักศึกษา พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
สัมพันธ์กับพฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียนสูงที่สุด ค่าสัมประสิทธิ์
สหพันธ์เท่ากับ .698 รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .683 และเจตคติต่อ
พฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.255 ทั้งนี้ จิตลักษณะเดิม (ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ) จิตลักษณะตามสถานการณ์ (เจตคติต่อ
พฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเอง) 
และสถานการณ์ (การสนับสนุนทางสังคม) รวม 5 ตัวแปร 
สามารถท านายพฤติกรรมใฝุรู้ ใฝุเรียนของนักศึกษาใน 
กลุ่มรวมได้ร้อยละ 54.80 ตัวท านายที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม และชวนชัย  
เชื้อสาธุชน (2552) วิจัยเรื่องปัจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวกับ
การใฝุเรียนรู้คู่ความดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง  
ช้ันปีที่ 2-4 ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 1,999 คน 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนมากมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมากกว่า
นักศึกษาในกลุ่มตรงข้าม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พรพรรณ  อุทัยวี (2544) ศึกษาตัวบ่งช้ีทางจิตสังคมของ
พฤติกรรมใฝุรู้ในนักศึกษาครู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2543 ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 240 คน และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 80 คน ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นตัวแปรท านายที่ส าคัญของพฤติกรรม
ใฝุรู้ในนักศึกษาครู เมื่อพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม พบว่า 
เป็นตัวท านายส าคัญอันดับ 2 ของจิตเคารพนับถือในกลุ่มรวม 
กลุ่มนักศึกษาเพศหญิง กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง และเป็นตัวท านายส าคัญอันดับ 3  
ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนการท านาย
ความเป็นพลเมือง พบว่า เป็นตัวท านายส าคัญอันดับ 2  
ของความเป็นพลเมืองในกลุ่มรวม และกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
และเป็นตัวท านายส าคัญอันดับแรกในกลุ่มนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกลุ่มนักศึกษาชาย 
เหตุผลเ ชิงจริยธรรม เป็นตั วท านายส าคัญอันดับ  4 
ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม
สามารถท านายจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง 
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของชวนชัย  เชื้อสาธุชน (2546) 
ศึกษาตัวบ่งช้ีทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัด
ทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ พบว่า การใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นตัวท านายอันดับแรกของพฤติกรรม
การประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ  
โดยร่วมกับตัวแปรการมุ่งอนาคตและการควบคุมตน  
ความเช่ืออ านาจในตน แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์และสุขภาพจิต 
สามารถท านายพฤติกรรมประหยัดเวลาได้ร้อยละ 38 
ท านายพฤติกรรมประหยัดพลังงานและวัสดุส านักงาน 
ได้ร้อยละ 31 และท านายพฤติกรรมประหยัดในการใช้จ่าย
ได้ร้อยละ 33 และเบญจมาภรณ์  ช้อยเครือ (2543)  
วิจัยเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อวิชาชีพ
ครู และพฤติกรรมใฝุสัมฤทธ์ิของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น กลุ่ มตั วอย่ าง เป็นนักศึ กษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2543 จ านวน 320 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มี
เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงมีเจตคติต่อวิชาชีพครูและพฤติกรรม
ใฝุสัมฤทธ์ิ ดีกว่านักศึกษาท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประพรทิพย์  คุณากรพิทักษ์ 
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เฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีตัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ เหตุผล
เชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.31) และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
(ค่าเบต้า = 0.17)  

เมื่ อพิจารณาในทุกกลุ่ มและรวมค่ าน้ าหนัก 
การท านาย พบว่า จิตเคารพนับถือเป็นตัวท านายส าคัญ 
ในทุกกลุ่ม และสรุปจากผลการท านายในกลุ่มรวม ได้ว่า  
ตัวท านายที่ส าคัญของความเป็นพลเมือง ได้แก่ จิตเคารพ
นับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจในตน 
ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ร่วมกันท านายความเป็น
พลเมืองได้ร้อยละ 13.90 แปลผลได้ว่า นักศึกษาที่มี 
จิตเคารพนับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ือ 
อ านาจในตนสูง จะมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษา ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี  
  สมมติฐานข้อที่ 1  ตัวท านายชุดที่ 1 จ านวน  
3 ตัว คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
และความเชื่ออ านาจในตน ร่วมกบัตัวท านายชุดท่ี 2 จ านวน  
1 ตัว คือ การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน 
สามารถร่วมกันท านายจติเคารพนบัถือของนักศึกษาปรญิญาตรี
ได้มากกว่าตัวท านายชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร 
คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ
ความเช่ืออ านาจในตน สามารถท านายจิตเคารพนับถือ 
ในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 48.90 โดยมีตัวแปรท านายที่ส าคัญ คือ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้า = 0.57) เหตุผล 
เชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.18) และความเชื่ออ านาจในตน 
(ค่าเบต้า = 0.14) ตามล าดับ ส่วนตัวท านายชุดที่ 2 คือ  
การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน สามารถ
ท านายจิตเคารพได้ร้อยละ 24.90 (ค่าเบต้า = 0.50) และ 
เมื่อรวมตัวแปรท านายชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พบว่า ตัวแปร 
ทั้ง 4 ตัวแปร ร่วมท านายจิตเคารพนับถือได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.30 สามารถท านายได้เพิ่มเป็นร้อยละ 50.20  ตัวท านาย 
ที่ส าคัญของจิตเคารพนับถือ ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน  (ค่าเบต้า = 0.50) เหตุผลเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 
0.17) การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน 
(ค่าเบต้า = 0.14) และความเช่ืออ านาจในตน (ค่าเบต้า = 0.12) 
ตามล าดับ แปลผลได้ว่า นักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจในตน
สูง ร่วมกันการเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของ
ผู้สอนสูง จะมีจิตเคารพนับถือสูงด้วย  

เมื่อพิจารณาผลต่างค่าร้อยละของการท านาย 
เมื่อรวมตัวท านายทั้ง 2 ชุด เข้าด้วยกัน พบว่า มีผลต่าง 

ค่าร้อยละของการท านายเพิ่มขึ้นเฉพาะในกลุ่มรวม  
กลุ่มนักศึกษาชาย กลุ่มนักศึกษาหญิง กลุ่มนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และตอนล่าง โดยมีผลต่างค่าร้อยละของการท านาย 
อยู่ระหว่าง 0.60-2.00 มีความแตกต่างน้อยกว่าร้อยละ 5 
แสดงว่าผลวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยบางส่วน  

ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า จิตลักษณะเดิม 
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และความเชื่ออ านาจในตน รวมถึงสถานการณ์ คือ การเห็น
แบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน เป็นตัวแปร
ท านายที่ส าคัญของจิตเคารพนับถือของนักศึกษาปริญญาตรี 
ดังนั้น หากต้องการพัฒนาจิตเคารพนับถือ จ าเป็นต้อง
พัฒนาให้บุคคลมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผล 
เชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจในตน ให้จัดสถานการณ์
ให้ผู้เรียนได้เห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน  
 สมมติฐานข้อ 2 ตัวท านายชุดที่ 1 คือ ปัจจัยเชิงเหตุ
ของจิตเคารพนับถือ จ านวน 4 ตัว คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน ความเช่ืออ านาจในตน และ
การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน ร่วมกับ
ตัวท านายชุดท่ี 2 จ านวน 1 ตัว คือ จิตเคารพนับถือ 
สามารถร่วมกันท านายความเป็นพลเมืองของนักศึกษา
ปริญญาตรไีดม้ากกว่าตัวท านายชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดยีว  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวท านายชุดที่  1 คือ  
จิตลักษณะเดิม จ านวน 3 ตัวแปร คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเช่ืออ านาจในตน 
ร่วมกับตัวแปรสถานการณ์ 1 ตัวแปร คือ การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน รวม 4 ตัวแปร สามารถ
ท านายความเป็นพลเมืองได้ร้อยละ 10.10 โดยมีตัวท านาย 
ที่ส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ค่าเบต้า = 0.23) 
เหตุผลเชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.19) และความเช่ือ
อ านาจในตน (ค่าเบต้า = -0.14) และการเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน (ค่าเบต้า = 0.13)  
และเมื่อรวมกับตัวท านายชุดที่ 2 จ านวน 1 ตัวแปร คือ  
จิตเคารพนับถือ รวมเป็น 5 ตัวแปร สามารถท านาย 
ความเป็นพลเมืองได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 โดยมีตัวท านาย 
ที่ส าคัญ ได้แก่ จิตเคารพนับถือ (ค่าเบต้า = 0.36) เหตุผล
เชิงจริยธรรม (ค่าเบต้า = 0.15) และความเช่ืออ านาจในตน 
(ค่าเบต้า = -0.11) ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ร่วมกัน
ท านายความเป็นพลเมืองได้ร้อยละ 13.90 แปลผลได้ว่า 
นักศึกษาที่มีจิตเคารพนับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และ 
ความเชื่ออ านาจในตนสูง จะมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย 

เมื่อพิจารณาผลต่างค่าร้อยละของการท านาย 
ของตัวท านายชุดที่ 3 (การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ
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นับถือของผู้สอน เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน และจิตเคารพนับถือ) 
พบว่า มีผลต่างค่าร้อยละของการท านายเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม 
ยกเว้นผลท านายในกลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ส่วนกลุ่มที่มีผลต่างค่ากว่าร้อยละของ 
การท านายมากกว่าร้อยละ 5 มี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง โดยมีผลต่างค่าร้อยละของ 
การท านายอยู่ระหว่าง 5.70 - 10.30 แสดงว่าผลวิจัยสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจยับางส่วน  

เมื่ อพิจารณาในทุกกลุ่ มและรวมค่ าน้ าหนัก 
การท านาย พบว่า จิตเคารพนับถือเป็นตัวท านายส าคัญ 
ในทุกกลุ่ม และสรุปจากผลการท านายในกลุ่มรวมได้ว่า  
ตัวท านายที่ส าคัญของความเป็นพลเมือง ได้แก่ จิตเคารพ
นับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจในตน 
ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ร่วมกันท านายความเป็น
พลเมืองได้ร้อยละ 13.90 แปลผลได้ว่า นักศึกษาที่มี 
จิตเคารพนับถือ เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจ
ในตนสูง จะมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง เช่น 
พฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียน ดังในงานวิจัยของพรชัย  ผาดไธสง  
(2555) วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมพฤติกรรมใฝุรู้
ใฝุเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ โดยศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียน
ของนักศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมพฤติกรรมใฝุรู้ 
ใฝุเรียนของนักศึกษา พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
สัมพันธ์กับพฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียนสูงที่สุด ค่าสัมประสิทธิ์
สหพันธ์เท่ากับ .698 รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .683 และเจตคติต่อ
พฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.255 ทั้งนี้ จิตลักษณะเดิม (ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ) จิตลักษณะตามสถานการณ์ (เจตคติต่อ
พฤติกรรมใฝุรู้ใฝุเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเอง) 
และสถานการณ์ (การสนับสนุนทางสังคม) รวม 5 ตัวแปร 
สามารถท านายพฤติกรรมใฝุรู้ ใฝุเรียนของนักศึกษาใน 
กลุ่มรวมได้ร้อยละ 54.80 ตัวท านายที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม และชวนชัย  
เชื้อสาธุชน (2552) วิจัยเรื่องปัจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวกับ
การใฝุเรียนรู้คู่ความดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง  
ช้ันปีที่ 2-4 ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 1,999 คน 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนมากมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมากกว่า
นักศึกษาในกลุ่มตรงข้าม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พรพรรณ  อุทัยวี (2544) ศึกษาตัวบ่งช้ีทางจิตสังคมของ
พฤติกรรมใฝุรู้ในนักศึกษาครู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2543 ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 240 คน และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 80 คน ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นตัวแปรท านายที่ส าคัญของพฤติกรรม
ใฝุรู้ในนักศึกษาครู เมื่อพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม พบว่า 
เป็นตัวท านายส าคัญอันดับ 2 ของจิตเคารพนับถือในกลุ่มรวม 
กลุ่มนักศึกษาเพศหญิง กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง และเป็นตัวท านายส าคัญอันดับ 3  
ในกลุ่มนักศึกษาเพศชาย และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนการท านาย
ความเป็นพลเมือง พบว่า เป็นตัวท านายส าคัญอันดับ 2  
ของความเป็นพลเมืองในกลุ่มรวม และกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
และเป็นตัวท านายส าคัญอันดับแรกในกลุ่มนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกลุ่มนักศึกษาชาย 
เหตุผลเ ชิงจริยธรรม เป็นตั วท านายส าคัญอันดับ  4 
ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม
สามารถท านายจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง 
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของชวนชัย  เชื้อสาธุชน (2546) 
ศึกษาตัวบ่งช้ีทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัด
ทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ พบว่า การใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นตัวท านายอันดับแรกของพฤติกรรม
การประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ  
โดยร่วมกับตัวแปรการมุ่งอนาคตและการควบคุมตน  
ความเช่ืออ านาจในตน แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์และสุขภาพจิต 
สามารถท านายพฤติกรรมประหยัดเวลาได้ร้อยละ 38 
ท านายพฤติกรรมประหยัดพลังงานและวัสดุส านักงาน 
ได้ร้อยละ 31 และท านายพฤติกรรมประหยัดในการใช้จ่าย
ได้ร้อยละ 33 และเบญจมาภรณ์  ช้อยเครือ (2543)  
วิจัยเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อวิชาชีพ
ครู และพฤติกรรมใฝุสัมฤทธ์ิของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น กลุ่ มตั วอย่ าง เป็นนักศึ กษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
2543 จ านวน 320 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มี
เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงมีเจตคติต่อวิชาชีพครูและพฤติกรรม
ใฝุสัมฤทธ์ิ ดีกว่านักศึกษาท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประพรทิพย์  คุณากรพิทักษ์ 
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(2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรม 
กับพฤติกรรมวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2546 จ านวน 304 คน ผลการศึกษาพบว่า 
เหตุ ผล เ ชิ งจริ ยธรรมและพฤติกรรมวินัย ในตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักศึกษาที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง มีพฤติกรรม
วินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสมวาสนา  
ธนเมธีกุล (2546) ศึกษาเรื่องจิตลักษณะและสถานการณ์ 
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บพฤติ ก ร รมรั บผิ ดชอบของนั กศึ กษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 
2545 จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม
เป็นตัวแปรท านายส าคัญของพฤติกรรมรับผิดชอบของ
นักศึกษาส่วนความเช่ืออ านาจในตนเป็นตัวท านายส าคัญ 
ของจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของอารมย์  สนานภู่ (2545) ที่ศึกษาตัวบ่งช้ี 
ทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากร 
ของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ 3 ด้าน คือ ด้านการประหยัด 
เวลา พลังงานและวัสดุ  และการประหยัดการใช้จ่าย  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ในสถาบัน
ราชภัฏ ปีการศึกษา 2543 จ านวน 2,645 คน ผลการศึกษา
พบว่า ความเช่ืออ านาจในตนส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัด
ทรัพยากรในทางบวก และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร และ
ไพฑูรย์  พิมดี (2554) ศึกษาจิตลักษณะและสถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลางตอนบนใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าความเช่ืออ านาจภายในตน 
เป็นตัวท านายอันดับแรกของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ของนักศึกษา ส่วนการศึกษาในกลุ่มผู้ใหญ่  
พบในงานวิจัยของชลายุทธ์  ครุฑเมือง (2555) ที่ศึกษา
ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมของครู 
พบว่า ความเช่ืออ านาจในตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เป็นตั วท านายอันดับสองของพฤติกรรมรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมของครู และชวนชัย  เช้ือสาธุชน (2546)  
ได้วิจัยตัวบ่งช้ีทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัด
ทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า 
ความเช่ืออ านาจในตนเป็นตัวท านายส าคัญของพฤติกรรม
การประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ  

ส่วนของจิตเคารพ สามารถท านายความเป็น
พลเมืองได้ในทุกกลุ่มทั้งกลุ่มรวมและในกลุ่มย่อย โดยมี 
ค่าร้อยละของการท านายอยู่ระหว่าง 4.00-12.60 แต่เมื่อ
น าไปรวมกับตัวแปรจิตลักษณะและตัวแปรสถานการณ์ 
พบว่า จิตเคารพนับถือเป็นตัวท านายส าคัญอันดับแรก  
และอันดับที่ 2 ยกเว้นในกลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า จิตเคารพ 
นับถือหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เจตคติต่อความเคารพนับถือ 
ส่งผลให้เกิดความเป็นพลเมืองได้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชวนชัย  เช้ือสาธุชน (2552) วิจัยเรื่องปัจจัย 
เชิงเหตุและผลที่เกี่ยวกับการใฝุเรียนรู้คู่ความดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยถือว่าพฤติกรรมเคารพตนเอง  
เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการเป็นคนดี ผลการวิจัยพบว่า 
ตัวท านายส าคัญของพฤติกรรมเคารพตนเอง คือ เจตคติที่ดี
ต่อการท าความดี ซึ่งเป็นตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะตาม
สถานการณ์การเป็นคนดี เจตคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมที่แสดงถึงการเคารพนับถือในตนเอง ดังเช่น 
งานวิจัยของจินตนา   ตันสุ วรรณนนท์  และปิยะนุช   
เพียรรัตน์พิมล (2552)  ศึกษาปัจจั ยทางจิตลักษณะ 
ส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วย 
การน าตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกับ
ตัวแปรอ่ืนในการท านายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 
ร้อยละ 59.5  

ผลการวิจัยในครั้งนี้  และผลการวิจัยที่ผ่านมา  
แสดงให้เห็นว่า การจะพัฒนาคุณลักษณะใดๆ จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงปัจจัยเชิงเหตุของคุณลักษณะดังกล่าว ทั้งปัจจัย
ภายนอกและภายในตัวบุคคล ตลอดจนการพัฒนาให้เกิด 
จิตลักษณะตามสถานการณ์ น าไปสู่การแสดงพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ในที่สุด ซึ่งเป็นไปตามกรอบรูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม ( Interactionism model) ดังนั้น  
หากจะพัฒนาความเป็นพลเมือง จึงจ าเป็นต้องพัฒนา 
จิตเคารพนับถือ ซึ่งเป็นจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่จะ
น าไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคคล ท้ังนี้ ต้องให้บุคคล 
ได้เห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน รวมถึง
การฝึกจิตลักษณะที่เป็นปัจจัยเชิงเหตุ ได้แก่ ลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ือ
อ านาจในตน ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงเหตุของจิตเคารพนับถือ 
และความเป็นพลเมือง  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

  1.1  ผลการวิจัยพบว่า จิตลักษณะเดิม ได้แก่ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และ
ความเช่ืออ านาจในตน รวมถึงสถานการณ์ คือ การเห็น
แบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน เป็นตัวแปร
ท านายที่ส าคัญของจิตเคารพนับถือของนักศึกษาปริญญาตรี 
ดังนั้น หากต้องการพัฒนาจิตเคารพนับถือ จ าเป็นต้อง
พั ฒ น า ใ ห้ บุ ค ค ล มี ลั ก ษ ณ ะ มุ่ ง อ น า ค ต ค ว บ คุ ม ต น  
เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจในตน ให้จัด
สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ 
นับถือของผู้สอน  

   1.2  ผลการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความเป็น
พลเมือง พบว่า จิตเคารพนับถือเป็นตัวท านายส าคัญ  

ดังนั้น หากจะพัฒนาความเป็นพลเมืองของนักศึกษาจะต้อง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตเคารพนับถือก่อน  

  1.3  ผลการวิจัยพบว่า การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน เป็นตัวท านายส าคัญของ
จิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง ดังนั้น สถานศึกษา
ควรสร้างความตระหนักให้ผู้สอนแสดงพฤติกรรมเป็น
แบบอย่างในเรื่องดังกล่าว  
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรวิจัยเพื่อออกแบบการพัฒนาจิตเคารพนับถือ
และความเป็นพลเมือง โดยน าปัจจัยเชิงเหตุมาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมในการพัฒนา 
ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
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(2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงจริยธรรม 
กับพฤติกรรมวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2546 จ านวน 304 คน ผลการศึกษาพบว่า 
เหตุ ผล เ ชิ งจริ ยธรรมและพฤติกรรมวินัย ในตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักศึกษาที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง มีพฤติกรรม
วินัยในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสมวาสนา  
ธนเมธีกุล (2546) ศึกษาเร่ืองจิตลักษณะและสถานการณ์ 
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บพฤติ ก ร รมรั บผิ ดชอบของนั กศึ กษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 
2545 จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลเชิงจริยธรรม
เป็นตัวแปรท านายส าคัญของพฤติกรรมรับผิดชอบของ
นักศึกษาส่วนความเช่ืออ านาจในตนเป็นตัวท านายส าคัญ 
ของจิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของอารมย์  สนานภู่ (2545) ที่ศึกษาตัวบ่งช้ี 
ทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากร 
ของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ 3 ด้าน คือ ด้านการประหยัด 
เวลา พลังงานและวัสดุ  และการประหยัดการใช้จ่าย  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ในสถาบัน
ราชภัฏ ปีการศึกษา 2543 จ านวน 2,645 คน ผลการศึกษา
พบว่า ความเช่ืออ านาจในตนส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัด
ทรัพยากรในทางบวก และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร และ
ไพฑูรย์  พิมดี (2554) ศึกษาจิตลักษณะและสถานการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลางตอนบนใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าความเช่ืออ านาจภายในตน 
เป็นตัวท านายอันดับแรกของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ของนักศึกษา ส่วนการศึกษาในกลุ่มผู้ใหญ่  
พบในงานวิจัยของชลายุทธ์  ครุฑเมือง (2555) ที่ศึกษา
ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมของครู 
พบว่า ความเช่ืออ านาจในตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เป็นตั วท านายอันดับสองของพฤติกรรมรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมของครู และชวนชัย  เช้ือสาธุชน (2546)  
ได้วิจัยตัวบ่งช้ีทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัด
ทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า 
ความเช่ืออ านาจในตนเป็นตัวท านายส าคัญของพฤติกรรม
การประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ  

ส่วนของจิตเคารพ สามารถท านายความเป็น
พลเมืองได้ในทุกกลุ่มทั้งกลุ่มรวมและในกลุ่มย่อย โดยมี 
ค่าร้อยละของการท านายอยู่ระหว่าง 4.00-12.60 แต่เมื่อ
น าไปรวมกับตัวแปรจิตลักษณะและตัวแปรสถานการณ ์
พบว่า จิตเคารพนับถือเป็นตัวท านายส าคัญอันดับแรก  
และอันดับที่ 2 ยกเว้นในกลุ่มนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า จิตเคารพ 
นับถือหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เจตคติต่อความเคารพนับถือ 
ส่งผลให้เกิดความเป็นพลเมืองได้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชวนชัย  เช้ือสาธุชน (2552) วิจัยเรื่องปัจจัย 
เชิงเหตุและผลที่เกี่ยวกับการใฝุเรียนรู้คู่ความดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยถือว่าพฤติกรรมเคารพตนเอง  
เป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมการเป็นคนดี ผลการวิจัยพบว่า 
ตัวท านายส าคัญของพฤติกรรมเคารพตนเอง คือ เจตคติที่ดี
ต่อการท าความดี ซึ่งเป็นตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะตาม
สถานการณ์การเป็นคนดี เจตคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมที่แสดงถึงการเคารพนับถือในตนเอง ดังเช่น 
งานวิจัยของจินตนา   ตันสุ วรรณนนท์  และปิยะนุช   
เพียรรัตน์พิมล (2552)  ศึกษาปัจ จัยทางจิตลักษณะ 
ส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วย 
การน าตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และร่วมกับ
ตัวแปรอื่นในการท านายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 
ร้อยละ 59.5  

ผลการวิจัยในครั้งนี้  และผลการวิจัยที่ผ่านมา  
แสดงให้เห็นว่า การจะพัฒนาคุณลักษณะใดๆ จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงปัจจัยเชิงเหตุของคุณลักษณะดังกล่าว ทั้งปัจจัย
ภายนอกและภายในตัวบุคคล ตลอดจนการพัฒนาให้เกิด 
จิตลักษณะตามสถานการณ์ น าไปสู่การแสดงพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ในที่สุด ซึ่งเป็นไปตามกรอบรูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม ( Interactionism model) ดังนั้น  
หากจะพัฒนาความเป็นพลเมือง จึงจ าเป็นต้องพัฒนา 
จิตเคารพนับถือ ซึ่งเป็นจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่จะ
น าไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคคล ท้ังนี้ ต้องให้บุคคล 
ได้เห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน รวมถึง
การฝึกจิตลักษณะที่เป็นปัจจัยเชิงเหตุ ได้แก่ ลักษณะ 
มุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ือ
อ านาจในตน ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงเหตุของจิตเคารพนับถือ 
และความเป็นพลเมือง  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

  1.1  ผลการวิจัยพบว่า จิตลักษณะเดิม ได้แก่ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และ
ความเช่ืออ านาจในตน รวมถึงสถานการณ์ คือ การเห็น
แบบอย่างพฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน เป็นตัวแปร
ท านายที่ส าคัญของจิตเคารพนับถือของนักศึกษาปริญญาตรี 
ดังนั้น หากต้องการพัฒนาจิตเคารพนับถือ จ าเป็นต้อง
พั ฒ น า ใ ห้ บุ ค ค ล มี ลั ก ษ ณ ะ มุ่ ง อ น า ค ต ค ว บ คุ ม ต น  
เหตุผลเชิงจริยธรรม และความเช่ืออ านาจในตน ให้จัด
สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เห็นแบบอย่างพฤติกรรมเคารพ 
นับถือของผู้สอน  

   1.2  ผลการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความเป็น
พลเมือง พบว่า จิตเคารพนับถือเป็นตัวท านายส าคัญ  

ดังนั้น หากจะพัฒนาความเป็นพลเมืองของนักศึกษาจะต้อง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตเคารพนับถือก่อน  

  1.3  ผลการวิจัยพบว่า การเห็นแบบอย่าง
พฤติกรรมเคารพนับถือของผู้สอน เป็นตัวท านายส าคัญของ
จิตเคารพนับถือและความเป็นพลเมือง ดังนั้น สถานศึกษา
ควรสร้างความตระหนักให้ผู้สอนแสดงพฤติกรรมเป็น
แบบอย่างในเรื่องดังกล่าว  
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรวิจัยเพื่อออกแบบการพัฒนาจิตเคารพนับถือ
และความเป็นพลเมือง โดยน าปัจจัยเชิงเหตุมาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการออกแบบเน้ือหาและกิจกรรมในการพัฒนา 
ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
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อิทธิพลการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

The Influence of Perception of Advertising on Online Social Network on Decision 
Making Process of Undergraduates at Faculty of Business and Accountancy,  

Roi Et Rajabhat University  
 

มงคล  เอกพันธ์ * 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ
การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์และกระบวนการ
ตัดสินใจ 2) ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่าย
สังคมออนไลน์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเพศ และอายุ   
3) ศึกษาอิทธิพลการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยใน
ครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ การหาค่า 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ
วิเคราะห์ด้วยค่า t-test และ ค่า F-test และการวิเคราะห์ 
Regression  
 1.  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ ่
เป็นเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้สื่อในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟสบุ๊คมากที่สุด มีระดับการรับรู้สื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้สื่อโฆษณาใน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ าแนกตามเพศและอายุ พบว่า 
  2.1  เพศทีต่่างกันมีการรับรูส้ื่อโฆษณาใน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยจากการสร้างกลุ่มแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ และ
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   2.2  อายทุีต่่างกันมีการรับรูส้ื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในทุกๆ ด้านไม่แตกต่างกัน 
 3.  ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ 
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นพบว่ามี 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์กับกระบวนการการตัดสินใจอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบว่าการรับรู้สื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถท านายกระบวนการ 
การตัดสินใจได้ร้อยละ 57.4 
 
ABSTRACT  
 The purpose of this research were 1) to study 
the level of perception of  advertising on online 
social network and decision making  process  2)  to compare  
the influence of perception of  advertising on online 
social network classified by gender and age 3) to 
investigate the influence of perception of  advertising 
on online social network on decision making  process. 
The samples were used in this research were 260 
undergraduates at Faculty of Business and Accountancy, 
Roi Et Rajabhat University.  The questionnaire was 
used to collect data.  Statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Independent sample t-test, One-Way Analysis of 
Variance and Regression analyzes. The results were 
as follows: 
 1.  It was found that most of online social 
network users were female and it was found that  
the majority of the samples under study evinced  
the behavior of using facebook.  The level of the 
perception of direct advertising from online social 
network was at a very high level both in overall 
and in each aspect. 
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อิทธิพลการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

The Influence of Perception of Advertising on Online Social Network on Decision 
Making Process of Undergraduates at Faculty of Business and Accountancy,  

Roi Et Rajabhat University  
 

มงคล  เอกพันธ์ * 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ
การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์และกระบวนการ
ตัดสินใจ 2) ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่าย
สังคมออนไลน์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเพศ และอายุ   
3) ศึกษาอิทธิพลการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยใน
ครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ การหาค่า 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ
วิเคราะห์ด้วยค่า t-test และ ค่า F-test และการวิเคราะห์ 
Regression  
 1.  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ ่
เป็นเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้สื่อในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟสบุ๊คมากที่สุด มีระดับการรับรู้สื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้สื่อโฆษณาใน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ าแนกตามเพศและอายุ พบว่า 
  2.1  เพศทีต่่างกันมีการรับรูส้ื่อโฆษณาใน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยจากการสร้างกลุ่มแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ และ
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   2.2  อายทุีต่่างกันมีการรับรูส้ื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในทุกๆ ด้านไม่แตกต่างกัน 
 3.  ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ 
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นพบว่ามี 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์กับกระบวนการการตัดสินใจอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบว่าการรับรู้สื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถท านายกระบวนการ 
การตัดสินใจได้ร้อยละ 57.4 
 
ABSTRACT  
 The purpose of this research were 1) to study 
the level of perception of  advertising on online 
social network and decision making  process  2)  to compare  
the influence of perception of  advertising on online 
social network classified by gender and age 3) to 
investigate the influence of perception of  advertising 
on online social network on decision making  process. 
The samples were used in this research were 260 
undergraduates at Faculty of Business and Accountancy, 
Roi Et Rajabhat University.  The questionnaire was 
used to collect data.  Statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Independent sample t-test, One-Way Analysis of 
Variance and Regression analyzes. The results were 
as follows: 
 1.  It was found that most of online social 
network users were female and it was found that  
the majority of the samples under study evinced  
the behavior of using facebook.  The level of the 
perception of direct advertising from online social 
network was at a very high level both in overall 
and in each aspect. 
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 2.  The comparison of perception of  
advertising on online social network on decision 
making process of undergraduates classified by 
gender and age showed that : 
  2.1  The differences of gender showed 
differences in perception of advertising on online 
social network created by groups at a significant 
level of .05. Also, they showed different opinions 
on the others aspects at a significant level of .01. 
  2.2  It was found that the differences  
level of age did not cause any differences in 
opinions towards all the aspects of the perception 
of  advertising on online social network. 
 3.  The perception of advertising on  
online social network was positive correlated with  
decision making process at a statistically significant 
level of 0.01 and these predictors accounted for 
57.4 percent (R2 = .574). 
  
ค ำส ำคัญ  :  การรับรู,้ กระบวนการตัดสินใจ,  
    สื่อโฆษณาออนไลน ์ 
Keywords :  Perception, Decision Making   
   Process, Online Advertising  
 
บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการสื่อสาร 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนโดยทั่วไปสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่ งขึ้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศนับว่ามีบทบาท และมีความส าคัญ 
ต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนมากขึ้น จนกลายเป็น 
การสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน โดยมี
ส่วนช่วยทั้งในเรื่องการศึกษา การท างาน การติดต่อสื่อสาร 
ความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ท าให้อินเทอร์เน็ต 
มีความเติบโตและมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกวัน มีการพัฒนา
ช่องทางใหม่ๆ บนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมาย ดังเช่น
เว็บไซต์ในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social 
Networking) ในปัจจุบันมีผู้ใช้กันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ต่างๆ ที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้ใช้งานไม่ต่ ากว่า  
400 ล้านคนต่อเดือน และกลายเป็นเว็บไซต์ Social Networking 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (พรรษพล  มังกรพิศม์.  2553)   

 จากผลส ารวจ Thailand Internet User Profile 
2015 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์.  2558) 
พบว่าปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดนตอนนี้แนวโน้มเริ่มเพิ่มไปอยู่ที่ 42-76.9 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ และยังพบว่าพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ คือการใช้ 
Social Network ที่ออนไลน์กันผ่าน Mobile Device เป็น
หลักสูงถึงร้อยละ 82.7 ตามมาด้วยการค้นหาข้อมูล ร้อยละ 
56.6 และการอ่านหนังสืออิ เลคทรอนิกส์  ร้อยละ 52.2 
ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อชีวิตประจ าวันในกลุ่มคนที่ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะท าให้
เครือข่ายขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ซึ่งผลที่ดีต่อวงการ
อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงและจากผลส ารวจทิศทาง
อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงทั่วโลกระหว่างปี 2558-2562 
(ณฐพร พันธุ์อุม. 2558) ว่าโฆษณาออนไลน์ (Internet Advertising) 
เป็นธุรกิจที่เติบโตมากที่สุดในอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง
ของไทย โดยคาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายผ่านโฆษณาออนไลน์
ในปี 2562 จะอยู่ที่ 2,182 ล้านบาท เติบโต 91% จากคาดการณ์
ปี 2558 ที่ 1,141 ล้านบาท ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ของตลาดโฆษณาออนไลน์ไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2557-2562) 
อยู่ที่ 18.9% ทั้งนี้ จ านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในไทยที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความหลงใหลสังคมออนไลน์
ของผู้บริโภคไทยเอง ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊คหรือไลน์ เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ตลาดโฆษณาออนไลน์ในบ้านเราเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดในช่วงเวลาเพียง 4 ปี  
 ดังน้ัน นักการตลาดจึงมีแนวโน้มในการเลือกใช้ 
สื่อรูปแบบนี้เพิ่ม เพื่อเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีการด ารงชีวิต
ของคนที่ เปลี่ยนไป เครือข่ ายสังคมออนไลน์จึ ง เป็น
ปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคล 
ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้สามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ข้อมูลตามประโยชน์ กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่อง 
ซึ่งกันและกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์มีแนวโน้มจะเพิ่มจานวนมากขึ้น
เรื่อยๆ การด าเนินธุรกิจจึงหันมาใช้ประโยชน์จากสื่อ 
สังคมออนไลน์ จากความส าคัญของการใช้สื่อสังคมออนไลน์
รวมถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีมากขึ้นท าให้บุคคลมี 
การรับรู้มีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณา
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางและเพื่อเป็น
แนวทางประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ประกอบการส าหรับ
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วางแผนพัฒนากลยุทธ์การเลือกใช้สื่อทางการสื่อสาร
การตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของธุรกิจให้เหมาะสม
และมีประโยชน์สูงสุด เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบันต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาระดับการรับรูส้ื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์และกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้สื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ และอายุ  
 3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลการรับรูส้ื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการ 
ศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นนักศึกษาบริหารธรุกิจและการ
บัญชี มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จ านวน 788 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาบริหารธุรกจิและการบัญชี 
  1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนด 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การก าหนดจากตารางส าเร็จรปู
ของเคร็จซี่และมอร์แกน (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 40) 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 260 คน โดยท าการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ต าแหน่ง
ของประชากรเป็นเกณฑ์จดัชั้น แลว้จับฉลากให้ได้จ านวน
ครบสดัส่วนตามที่ก าหนดไว ้
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออก 
เป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปีท่ีก าลังศึกษา สาขาวิชา 
เกรดเฉลี่ยสะสม ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับของการ
รับรู้รูปแบบสื่อโฆษณาเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อน 
ด้านรูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรงบนพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
และด้านรูปแบบโฆษณาโดยจากการสร้างกลุ่ม และตอนที่ 3 
เป็นค าถามเกีย่วกับระดับความคดิเห็นของกระบวนการ
ตัดสินใจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการรับรู้ปัญหา 
ด้านค้นหาขอ้มลู ด้านการประเมินทางเลือก และดา้น 
การตัดสินใจซื้อ และลักษณะแบบสอบถามมลีักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ของ  
ลิเคิรต์ (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะ 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท 
(Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยรายละเอียด 
ของวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรูส้ื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน ์
ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 
  2.2  จัดท าแบบสอบถามฉบับร่างให้มีเนื้อหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
และ สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม (IOC) 
  2.3  วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา และหาค่า 
IOC ของแบบสอบถามรายข้อซึ่งแต่ละข้อ ตรงตามเกณฑ์ 
ที่ยอมรับได้ คือ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 พร้อมปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  2.4  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout)  
กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 
30 คน แล้วน าข้อมูลท่ีได้มา ไปท าการตรวจสอบความ
เช่ือมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม และความเท่ียง
(Validity) ในครั้งนี้ได้ทดสอบ 2 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้สื่อ
โฆษณาออนไลน์  และกระบวนการตัดสินใจ พบว่า
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.892-0.924 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.6  
(Hair and others.  2006) และความเที่ยงในระดับที่ยอมรับได้
อยู่ระหว่าง 0.575–0.908 และ Factor loading มีค่าไม่ต่ า
กว่า 0.4 (Nunnally & Bernstein.  1994) 
  2.5  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเป็นครั้ง 
สุดท้าย แล้วจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษานักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จ านวน 260 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อประสานงานกับ 
หัวหน้านักศึกษาของแต่ละสาขา ของคณะบริหารธุรกิจ 
และการบัญชี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวม 
เก็บข้อมูล พร้อมแนบแบบสอบถาม (เครื่องมือวิจัย) 
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 2.  The comparison of perception of  
advertising on online social network on decision 
making process of undergraduates classified by 
gender and age showed that : 
  2.1  The differences of gender showed 
differences in perception of advertising on online 
social network created by groups at a significant 
level of .05. Also, they showed different opinions 
on the others aspects at a significant level of .01. 
  2.2  It was found that the differences  
level of age did not cause any differences in 
opinions towards all the aspects of the perception 
of  advertising on online social network. 
 3.  The perception of advertising on  
online social network was positive correlated with  
decision making process at a statistically significant 
level of 0.01 and these predictors accounted for 
57.4 percent (R2 = .574). 
  
ค ำส ำคัญ  :  การรับรู,้ กระบวนการตัดสินใจ,  
    สื่อโฆษณาออนไลน ์ 
Keywords :  Perception, Decision Making   
   Process, Online Advertising  
 
บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการสื่อสาร 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนโดยทั่วไปสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่ งขึ้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศนับว่ามีบทบาท และมีความส าคัญ 
ต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนมากขึ้น จนกลายเป็น 
การสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน โดยมี
ส่วนช่วยทั้งในเรื่องการศึกษา การท างาน การติดต่อสื่อสาร 
ความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ท าให้อินเทอร์เน็ต 
มีความเติบโตและมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกวัน มีการพัฒนา
ช่องทางใหม่ๆ บนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมาย ดังเช่น
เว็บไซต์ในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social 
Networking) ในปัจจุบันมีผู้ใช้กันทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ต่างๆ ที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้ใช้งานไม่ต่ ากว่า  
400 ล้านคนต่อเดือน และกลายเป็นเว็บไซต์ Social Networking 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (พรรษพล  มังกรพิศม์.  2553)   

 จากผลส ารวจ Thailand Internet User Profile 
2015 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์.  2558) 
พบว่าปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดนตอนนี้แนวโน้มเริ่มเพิ่มไปอยู่ที่ 42-76.9 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ และยังพบว่าพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ คือการใช้ 
Social Network ที่ออนไลน์กันผ่าน Mobile Device เป็น
หลักสูงถึงร้อยละ 82.7 ตามมาด้วยการค้นหาข้อมูล ร้อยละ 
56.6 และการอ่านหนังสืออิ เลคทรอนิกส์  ร้อยละ 52.2 
ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อชีวิตประจ าวันในกลุ่มคนที่ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะท าให้
เครือข่ายขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ซึ่งผลที่ดีต่อวงการ
อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงและจากผลส ารวจทิศทาง
อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงทั่วโลกระหว่างปี 2558-2562 
(ณฐพร พันธุ์อุม. 2558) ว่าโฆษณาออนไลน์ (Internet Advertising) 
เป็นธุรกิจที่เติบโตมากที่สุดในอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง
ของไทย โดยคาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายผ่านโฆษณาออนไลน์
ในปี 2562 จะอยู่ที่ 2,182 ล้านบาท เติบโต 91% จากคาดการณ์
ปี 2558 ที่ 1,141 ล้านบาท ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ของตลาดโฆษณาออนไลน์ไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2557-2562) 
อยู่ที่ 18.9% ทั้งนี้ จ านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในไทยที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความหลงใหลสังคมออนไลน์
ของผู้บริโภคไทยเอง ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊คหรือไลน์ เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ตลาดโฆษณาออนไลน์ในบ้านเราเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดในช่วงเวลาเพียง 4 ปี  
 ดังนั้น นักการตลาดจึงมีแนวโน้มในการเลือกใช้ 
สื่อรูปแบบนี้เพิ่ม เพื่อเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีการด ารงชีวิต
ของคนที่ เปลี่ยนไป เครือข่ ายสังคมออนไลน์จึ ง เป็น
ปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคล 
ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้สามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ข้อมูลตามประโยชน์ กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่อง 
ซึ่งกันและกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์มีแนวโน้มจะเพิ่มจานวนมากขึ้น
เรื่อยๆ การด าเนินธุรกิจจึงหันมาใช้ประโยชน์จากสื่อ 
สังคมออนไลน์ จากความส าคัญของการใช้สื่อสังคมออนไลน์
รวมถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีมากขึ้นท าให้บุคคลมี 
การรับรู้มีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณา
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางและเพื่อเป็น
แนวทางประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ประกอบการส าหรับ
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วางแผนพัฒนากลยุทธ์การเลือกใช้สื่อทางการสื่อสาร
การตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของธุรกิจให้เหมาะสม
และมีประโยชน์สูงสุด เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบันต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาระดับการรับรูส้ื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์และกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้สื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ และอายุ  
 3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลการรับรูส้ื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการ 
ศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นนักศึกษาบริหารธรุกิจและการ
บัญชี มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จ านวน 788 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาบริหารธุรกจิและการบัญชี 
  1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนด 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การก าหนดจากตารางส าเร็จรปู
ของเคร็จซี่และมอร์แกน (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 40) 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 260 คน โดยท าการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ต าแหน่ง
ของประชากรเป็นเกณฑ์จดัชั้น แลว้จับฉลากให้ได้จ านวน
ครบสดัส่วนตามที่ก าหนดไว ้
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออก 
เป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปีท่ีก าลังศึกษา สาขาวิชา 
เกรดเฉลี่ยสะสม ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับของการ
รับรู้รูปแบบสื่อโฆษณาเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อน 
ด้านรูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรงบนพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
และด้านรูปแบบโฆษณาโดยจากการสร้างกลุ่ม และตอนที่ 3 
เป็นค าถามเกีย่วกับระดับความคดิเห็นของกระบวนการ
ตัดสินใจ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการรับรู้ปัญหา 
ด้านค้นหาขอ้มลู ด้านการประเมินทางเลือก และดา้น 
การตัดสินใจซื้อ และลักษณะแบบสอบถามมลีักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ของ  
ลิเคิรต์ (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะ 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท 
(Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยรายละเอียด 
ของวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรูส้ื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน ์
ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 
  2.2  จัดท าแบบสอบถามฉบับร่างให้มีเนื้อหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
และ สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม (IOC) 
  2.3  วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา และหาค่า 
IOC ของแบบสอบถามรายข้อซึ่งแต่ละข้อ ตรงตามเกณฑ์ 
ที่ยอมรับได้ คือ มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 พร้อมปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  2.4  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout)  
กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 
30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มา ไปท าการตรวจสอบความ
เช่ือมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม และความเที่ยง
(Validity) ในครั้งนี้ได้ทดสอบ 2 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้สื่อ
โฆษณาออนไลน์  และกระบวนการตัดสินใจ พบว่า
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.892-0.924 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.6  
(Hair and others.  2006) และความเที่ยงในระดับที่ยอมรับได้
อยู่ระหว่าง 0.575–0.908 และ Factor loading มีค่าไม่ต่ า
กว่า 0.4 (Nunnally & Bernstein.  1994) 
  2.5  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเป็นครั้ง 
สุดท้าย แล้วจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษานักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จ านวน 260 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อประสานงานกับ 
หัวหน้านักศึกษาของแต่ละสาขา ของคณะบริหารธุรกิจ 
และการบัญชี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวม 
เก็บข้อมูล พร้อมแนบแบบสอบถาม (เครื่องมือวิจัย) 
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  3.2  ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามให้ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะบริหารธรุกิจและการบญัชี  
จ านวน 260 ฉบับ ด้วยการส่งมอบด้วยตนเอง และเก็บคืน
ในทันที 
  3.3  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
กลับคืนด้วยตนเอง เพื่อเตรียมวิเคราะห์ และตรวจสอบ
ความเรียบร้อย 
  3.4  ผู้วิจัยน า แบบสอบถามที่รวบรวมได้มา 
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
เพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ วิจั ยได้น าแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวม
กลับคืนมา มาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบ 
โดยน ามาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อของ 
แต่ละคนในแบบรหัส (Coding Form) แล้วน าไปวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์(Statistical Package for the Social 
Science) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
   4.1  การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปทีี่ก าลังศึกษา สาขาวิชา  
เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ 
ความถี่ ร้อยละ (Percentage) 
   4.2  การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับกับการรับรู ้
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และกระบวนการ 
ของตัดสินใจโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 
   4.3  การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการรับรูส้ื่อ
โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลนท์ี่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อกับปจัจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามตัวแปรเพศ  
และสาขาวิชา โดยใช้ทดสอบค่าที และการทดสอบค่า 
ความแปรปรวนทางเดียว (F–test หรือ One–way ANOVA) 
ซึ่งถ้ากลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ ต้องทดสอบค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 
(Seheffe')  
       4.4  การศึกษาอิทธิพลการรับรู้สื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
แบบง่าย (Simple Regression Analyses) เพื่อศึกษา
อิทธิพลการรับรูส้ื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเขยีนเป็นสมการได้ดังนี้  
 สมการที่ 1 กระบวนการตดัสินใจ = 01+1  

การรับรูส้ื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน+์ 1 

สรุปผล 
 การวิจัยศึกษาเรื่องการรับรู้สื่อโฆษณาออนไลน์ 
ทีม่ีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สรุปได้ดังนี้  
 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
อยู่ในช่วงอายุ 18-19 ปี และก าลังศึกษาในช้ันปีที่ 2 ส่วนใหญ่
ศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี และมเีกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 - 
3.00 นอกจากน้ีพฤติกรรมการใช้สื่อในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)  
 2.  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้สื่อโฆษณา
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับมาก 
 3.  ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 4.  ผลการเปรียบเทียบการรับรูส้ือ่โฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ าแนกตามเพศและอายุ พบว่า 
  4.1  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศตา่งกัน 
มีการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยจาก 
การสร้างกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ และโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 
  4.2  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายตุา่งกัน 
มีการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในทุกๆ ด้าน
ไม่แตกต่างกัน 
 5.  ผลการเปรียบเทียบกระบวนการการตดัสินใจ
ของนักศึกษาที่มตี่อสื่อโฆษณาในสงัคมออนไลน์ จ าแนกตาม
เพศและอายุ พบว่า  
  5.1  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศตา่งกันมี
กระบวนการการตดัสินใจที่มตี่อสือ่โฆษณาในสังคมออนไลน์ 
ในทุกๆ ด้านไม่แตกต่างกัน 
  5.2  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายตุา่งกัน 
มีกระบวนการการตดัสินใจทีม่ีต่อสื่อโฆษณาในสังคม
ออนไลน์ ในทุกๆ ด้านไม่แตกตา่งกัน 
 6.  ผลการศึกษาอิทธิพลของการรบัรู้สื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจ  
ตัวแปรอิสระได้แก่ การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่งมีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
( =0.68, P<0.01 และ R2 = 0.574) โดยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มากจะมีกระบวนการตัดสินใจเพิ่มมากข้ึน 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด สามารถสรุปอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้สื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง และอยู่ในช่วงอายุ 18-19 ปี ส่วนใหญ่เลือกใช้
งานเครือข่ายออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย นุชจรินทร์  ชอบด ารงธรรม และคณะ (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 16-25 ปี และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ใช้งานและใช้งานบ่อยที่สุดคือ เฟสบุ๊ค (Facebook) 
และสอดคล้องกับงานวิจัย ขวัญวิทย์ ตาน้อย (2553) ได้ท า 
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญญบุรี ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง และใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค 
(Facebook) บ่อยที่สุด 
 2.  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการรับรู้สื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สื่อโฆษณา 
ในสังคมออนไลน์ ที่เป็นรูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรงจาก
เครือข่ายเพื่อนมากสุด รองลงมา รูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรง
บนพ้ืนท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ และล าดับสุดท้าย การรับรู้
สื่อโฆษณาโดยอ้อมจากการสร้างกลุ่มตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย นุชจรินทร์  ชอบด ารงธรรม และคณะ (2554) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค 
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้สื่อโฆษณาในสังคมออนไลน์  
ที่เป็นรูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อนภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง รูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรงบนพื้นที่
เครือข่ายสังคมออนไลน์ภาพรวมในอยู่ระดับปานกลาง  
และล าดับสุดท้าย การรับรู้สื่อโฆษณาโดยอ้อมจากการสร้าง
กลุ่มภาพรวมในอยู่ระดับน้อย ตามล าดับ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภาษิตา  ตันธนวิกรัย (2551) 
ศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีต่อเว็บไซต์
เครือข่ายสังคม ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคจ านวนมาก 

เคยมีการรับรู้และการใช้งานเว็บไชต์เครือข่ายสังคมที่
หลากหลายลักษณะด้วยกัน เช่น การดูรูปและความเห็น 
ของเพื่อน แสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม และพบว่างานวิจัยของสิรินันท์  ไทยเจริญ (2543) 
กล่าวถึงชุดตัวแปรความต้องการท่ีผู้รับสารต้องการจาก
สื่อมวลชน พบว่าการเปิดรับสารต่างๆ นั้นมีปัจจัยที่ส าคัญ 
ที่ท าให้การเปิดรับสารของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจ 
และอื่นๆ ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสังคม
และสิ่ งแวดล้อมต่ างๆ ซึ่ งท า ให้การ เปิดรับสารและ
ตีความหมายแตกต่างกันท่ีมาจากจิตวิทยาด้วยเช่นกัน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบการรับรูส้ือ่โฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ าแนกตามเพศและอาย ุ 
     3.1  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ 
แตกต่างกันมีการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นุชจรินทร์  ชอบด ารงธรรม และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษา 
เรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ผลการศึกษา
พบว่า ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีกระบวนการรับรู้
ข่าวสารและการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิง
จะมีความอ่อนไหวกับข้อมูล และมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ต่างๆ ได้ง่ายกว่าเพศชาย และยังพบว่าเพศชายมีกระบวนการ
ตอบสนองน้อยกว่าเพศหญิงด้วย และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัย ปรมะ  สตะเวทิน (2546) ที่พบว่าเพศที่แตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและรับ
ข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะเดียวกันเพศชายไม่ได้มี
ความต้องการที่จะส่งและรับสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดจาก
การรับข่าวสารนั้นด้วย  
  3.2  ผลการศึกษาการเปรยีบเทียบการรับรู ้
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ าแนกตามอายุ  
ผลวิจัยพบว่า จ าแนกตามอายุ พบว่านักศึกษาที่มีอายุ
แตกต่างกันมีการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าไม่
แตกต่างกันทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย ศิริรักษ์  จันทระ
(2555) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการเปิดรับ 
สื่อโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบ Viral Marketing ซึ่งการศึกษา
ได้พบว่าอายุของลักษณะประชากรที่ต่างกันไม่มีผลต่อสื่อ
ออนไลน์ในรูปแบบ Viral Marketing ที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย ทศพล  มงคลถาวร 
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  3.2  ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามให้ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะบริหารธรุกิจและการบญัชี  
จ านวน 260 ฉบับ ด้วยการส่งมอบด้วยตนเอง และเก็บคืน
ในทันที 
  3.3  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
กลับคืนด้วยตนเอง เพื่อเตรียมวิเคราะห์ และตรวจสอบ
ความเรียบร้อย 
  3.4  ผู้วิจัยน า แบบสอบถามที่รวบรวมได้มา 
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
เพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ วิจั ยได้น าแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวม
กลับคืนมา มาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบ 
โดยน ามาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อของ 
แต่ละคนในแบบรหัส (Coding Form) แล้วน าไปวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์(Statistical Package for the Social 
Science) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
   4.1  การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับช้ันปทีี่ก าลังศึกษา สาขาวิชา  
เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ 
ความถี่ ร้อยละ (Percentage) 
   4.2  การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับกับการรับรู ้
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ และกระบวนการ 
ของตัดสินใจโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 
   4.3  การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการรับรูส้ื่อ
โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลนท์ี่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อกับปจัจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามตัวแปรเพศ  
และสาขาวิชา โดยใช้ทดสอบค่าที และการทดสอบค่า 
ความแปรปรวนทางเดียว (F–test หรือ One–way ANOVA) 
ซึ่งถ้ากลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ ต้องทดสอบค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 
(Seheffe')  
       4.4  การศึกษาอิทธิพลการรับรู้สื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
แบบง่าย (Simple Regression Analyses) เพื่อศึกษา
อิทธิพลการรับรูส้ื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเขยีนเป็นสมการได้ดังนี้  
 สมการที่ 1 กระบวนการตดัสินใจ = 01+1  

การรับรูส้ื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน+์ 1 

สรุปผล 
 การวิจัยศึกษาเรื่องการรับรู้สื่อโฆษณาออนไลน์ 
ทีม่ีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สรุปได้ดังนี้  
 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
อยู่ในช่วงอายุ 18-19 ปี และก าลังศึกษาในช้ันปีที่ 2 ส่วนใหญ่
ศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี และมเีกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 - 
3.00 นอกจากน้ีพฤติกรรมการใช้สื่อในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)  
 2.  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้สื่อโฆษณา
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับมาก 
 3.  ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 4.  ผลการเปรียบเทียบการรับรูส้ือ่โฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ าแนกตามเพศและอายุ พบว่า 
  4.1  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศตา่งกัน 
มีการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยจาก 
การสร้างกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ และโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 
  4.2  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายตุา่งกัน 
มีการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในทุกๆ ด้าน
ไม่แตกต่างกัน 
 5.  ผลการเปรียบเทียบกระบวนการการตดัสินใจ
ของนักศึกษาที่มตี่อสื่อโฆษณาในสงัคมออนไลน์ จ าแนกตาม
เพศและอายุ พบว่า  
  5.1  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศตา่งกันมี
กระบวนการการตดัสินใจที่มตี่อสือ่โฆษณาในสังคมออนไลน์ 
ในทุกๆ ด้านไม่แตกต่างกัน 
  5.2  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายตุา่งกัน 
มีกระบวนการการตดัสินใจทีม่ีต่อสื่อโฆษณาในสังคม
ออนไลน์ ในทุกๆ ด้านไม่แตกตา่งกัน 
 6.  ผลการศึกษาอิทธิพลของการรบัรู้สื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจ  
ตัวแปรอิสระได้แก่ การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่งมีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
( =0.68, P<0.01 และ R2 = 0.574) โดยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มากจะมีกระบวนการตัดสินใจเพิ่มมากข้ึน 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด สามารถสรุปอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้สื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง และอยู่ในช่วงอายุ 18-19 ปี ส่วนใหญ่เลือกใช้
งานเครือข่ายออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย นุชจรินทร์  ชอบด ารงธรรม และคณะ (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 16-25 ปี และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ใช้งานและใช้งานบ่อยที่สุดคือ เฟสบุ๊ค (Facebook) 
และสอดคล้องกับงานวิจัย ขวัญวิทย์ ตาน้อย (2553) ได้ท า 
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญญบุรี ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง และใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค 
(Facebook) บ่อยที่สุด 
 2.  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการรับรู้สื่อโฆษณา 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สื่อโฆษณา 
ในสังคมออนไลน์ ที่เป็นรูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรงจาก
เครือข่ายเพื่อนมากสุด รองลงมา รูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรง
บนพ้ืนท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์ และล าดับสุดท้าย การรับรู้
สื่อโฆษณาโดยอ้อมจากการสร้างกลุ่มตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย นุชจรินทร์  ชอบด ารงธรรม และคณะ (2554) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค 
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้สื่อโฆษณาในสังคมออนไลน์  
ที่เป็นรูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อนภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง รูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรงบนพื้นที่
เครือข่ายสังคมออนไลน์ภาพรวมในอยู่ระดับปานกลาง  
และล าดับสุดท้าย การรับรู้สื่อโฆษณาโดยอ้อมจากการสร้าง
กลุ่มภาพรวมในอยู่ระดับน้อย ตามล าดับ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภาษิตา  ตันธนวิกรัย (2551) 
ศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีต่อเว็บไซต์
เครือข่ายสังคม ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคจ านวนมาก 

เคยมีการรับรู้และการใช้งานเว็บไชต์เครือข่ายสังคมที่
หลากหลายลักษณะด้วยกัน เช่น การดูรูปและความเห็น 
ของเพื่อน แสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม และพบว่างานวิจัยของสิรินันท์  ไทยเจริญ (2543) 
กล่าวถึงชุดตัวแปรความต้องการท่ีผู้รับสารต้องการจาก
สื่อมวลชน พบว่าการเปิดรับสารต่างๆ นั้นมีปัจจัยที่ส าคัญ 
ที่ท าให้การเปิดรับสารของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจ 
และอื่นๆ ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสังคม
และสิ่ งแวดล้อมต่ างๆ ซึ่ งท า ให้การ เปิดรับสารและ
ตีความหมายแตกต่างกันท่ีมาจากจิตวิทยาด้วยเช่นกัน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบการรับรูส้ือ่โฆษณาใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ าแนกตามเพศและอาย ุ 
     3.1  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ 
แตกต่างกันมีการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นุชจรินทร์  ชอบด ารงธรรม และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษา 
เรื่อง อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ผลการศึกษา
พบว่า ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีกระบวนการรับรู้
ข่าวสารและการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิง
จะมีความอ่อนไหวกับข้อมูล และมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ต่างๆ ได้ง่ายกว่าเพศชาย และยังพบว่าเพศชายมีกระบวนการ
ตอบสนองน้อยกว่าเพศหญิงด้วย และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัย ปรมะ  สตะเวทิน (2546) ที่พบว่าเพศที่แตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและรับ
ข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะเดียวกันเพศชายไม่ได้มี
ความต้องการที่จะส่งและรับสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดจาก
การรับข่าวสารนั้นด้วย  
  3.2  ผลการศึกษาการเปรยีบเทียบการรับรู ้
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ าแนกตามอายุ  
ผลวิจัยพบว่า จ าแนกตามอายุ พบว่านักศึกษาที่มีอายุ
แตกต่างกันมีการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าไม่
แตกต่างกันทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย ศิริรักษ์  จันทระ
(2555) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการเปิดรับ 
สื่อโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบ Viral Marketing ซึ่งการศึกษา
ได้พบว่าอายุของลักษณะประชากรที่ต่างกันไม่มีผลต่อสื่อ
ออนไลน์ในรูปแบบ Viral Marketing ที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย ทศพล  มงคลถาวร 
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(2550) นั่นคือ นักศึกษาที่มีอายุต่างกันจะไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อการเปิดรับสื่อโฆษณาออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน 
4.  ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การรับรู้สื่อ
โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัย Lee and 
others (2006) ที่กล่าวว่า ทัศนคติที่ไปทางการรับรู้สื่อ
โฆษณาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
กระท าและพฤติกรรมการแสดงออก นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ Soroa-Koury & Yang (2010), Tsang and others 
(2004) และ Xu (2006-2007) ที่แสดงให้เห็นว่าทัศนคติ   
ทีไ่ด้รับจากการรับรู้สื่อทางสังคมออนไลน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่
นั้น มีความสัมพันธ์ทางตรงกับความตั้งใจและพฤติกรรม
ทางบวก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชจรินทร์  ชอบ
ด ารงธรรม และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพล
ของสื่อ โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ มีผลต่อ
กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่าการ
รับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
กระกวนการตอบสนองของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
  1.1  การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างได้รับการยอมรับและสนใจ 
อยู่ในระดับมาก ท าให้เห็นว่าปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ 
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าสื่อประเภท
สิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารสามารถเข้าถึงไดทุ้กที่ และทุกเพศ
ทุกวัยเข้าถึงได้ ง่าย และสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้มีบทบาทมากขึ้นและมีผู้ที่สนใจมากขึ้นกว่าเดิม 
และอาจท าให้ท าการโฆษณานั้นหันมาให้ความส าคัญกับ 
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน 
  1.2  การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจพบว่า กลุ่มตัวอยา่ง 

มีการรับรู้สื่อโฆษณาในสังคมออนไลน์  ที่ เป็นรูปแบบ 
สื่อโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อนมากสุด รองลงมา 
รูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรงบนพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
และการรับรู้ สื่ อ โฆษณาโดยอ้อมจากการสร้ างกลุ่ ม 
ตามล าดับนั้นหมายความว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจกับ
โฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อนเพื่อเป็นประโยชน์
โดยตรงกับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนา
รูปแบบการโฆษณาจากเครือข่ายเพื่อน โดยเน้นการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติ การแชร์ประสบการณ์ การบอกถึง
คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ ซึ่งรูปแบบโฆษณาโดยตรง
จากเครือข่ายเพื่อนท าให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นในตัวสินค้า
หรือบริการ และผู้บริโภคนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารจากคน
ใกล้ชิดและได้รับความน่าเช่ือถือจากบุคคลใกล้ชิดไม่ว่ากลุ่ม
เพื่อนหรือญาติมิตร  

 1.3  ระดับการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ และกระบวนการตัดสินใจ พบว่าผลการวิจัย
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการเติบโต 
การโฆษณาสื่อต่างๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน
สูงมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่าย 
สังคมออนไลน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจ ดังนั้น 
หากผู้บริโภคมีระดับการรับรู้ต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มาก จะส่งต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
ที่มีต่อสินค้าและบริการมากตามไปด้วย   
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ ผลการวิจัยที่ได้มีเนื้อหายังไม่เชิงลึกมากพอใน
การด าเนินการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการวิจัย 
เชิงคุณภาพควบคู่กันไปด้วย ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยมีการสัมภาษณแ์บบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด
และรับความคิดเห็นเกี่ยวกับสือ่โฆษณาในเครือข่ายเนื่องจาก
งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมทั้งปรับปรุงแนวความคิด
ใหม้ีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 
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(2550) นั่นคือ นักศึกษาที่มีอายุต่างกันจะไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อการเปิดรับสื่อโฆษณาออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน 
4.  ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การรับรู้สื่อ
โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัย Lee and 
others (2006) ที่กล่าวว่า ทัศนคติที่ไปทางการรับรู้สื่อ
โฆษณาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
กระท าและพฤติกรรมการแสดงออก นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ Soroa-Koury & Yang (2010), Tsang and others 
(2004) และ Xu (2006-2007) ที่แสดงให้เห็นว่าทัศนคติ   
ทีไ่ด้รับจากการรับรู้สื่อทางสังคมออนไลน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่
นั้น มีความสัมพันธ์ทางตรงกับความตั้งใจและพฤติกรรม
ทางบวก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชจรินทร์  ชอบ
ด ารงธรรม และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพล
ของสื่อ โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ มีผลต่อ
กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่าการ
รับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
กระกวนการตอบสนองของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
  1.1  การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างได้รับการยอมรับและสนใจ 
อยู่ในระดับมาก ท าให้เห็นว่าปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ 
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าสื่อประเภท
สิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารสามารถเข้าถึงไดทุ้กที่ และทุกเพศ
ทุกวัยเข้าถึงได้ ง่าย และสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้มีบทบาทมากขึ้นและมีผู้ที่สนใจมากขึ้นกว่าเดิม 
และอาจท าให้ท าการโฆษณานั้นหันมาให้ความส าคัญกับ 
สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน 
  1.2  การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจพบว่า กลุ่มตัวอยา่ง 

มีการรับรู้สื่อโฆษณาในสังคมออนไลน์  ที่ เป็นรูปแบบ 
สื่อโฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อนมากสุด รองลงมา 
รูปแบบสื่อโฆษณาโดยตรงบนพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
และการรับรู้ สื่ อ โฆษณาโดยอ้อมจากการสร้ างกลุ่ ม 
ตามล าดับนั้นหมายความว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจกับ
โฆษณาโดยตรงจากเครือข่ายเพื่อนเพื่อเป็นประโยชน์
โดยตรงกับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนา
รูปแบบการโฆษณาจากเครือข่ายเพื่อน โดยเน้นการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติ การแชร์ประสบการณ์ การบอกถึง
คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ ซึ่งรูปแบบโฆษณาโดยตรง
จากเครือข่ายเพื่อนท าให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นในตัวสินค้า
หรือบริการ และผู้บริโภคนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารจากคน
ใกล้ชิดและได้รับความน่าเช่ือถือจากบุคคลใกล้ชิดไม่ว่ากลุ่ม
เพื่อนหรือญาติมิตร  

 1.3  ระดับการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ และกระบวนการตัดสินใจ พบว่าผลการวิจัย
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการเติบโต 
การโฆษณาสื่อต่างๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน
สูงมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่าย 
สังคมออนไลน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจ ดังนั้น 
หากผู้บริโภคมีระดับการรับรู้ต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มาก จะส่งต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
ที่มีต่อสินค้าและบริการมากตามไปด้วย   
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ ผลการวิจัยที่ได้มีเนื้อหายังไม่เชิงลึกมากพอใน
การด าเนินการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการวิจัย 
เชิงคุณภาพควบคู่กันไปด้วย ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยมีการสัมภาษณแ์บบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด
และรับความคิดเห็นเกี่ยวกับสือ่โฆษณาในเครือข่ายเนื่องจาก
งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมทั้งปรับปรุงแนวความคิด
ใหม้ีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

The Development of Blended Learning Model with Learning Together Technique to 
Develop Critical Thinking skills of Rajabhat University student 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) หาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค
การเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) เปรียบเทียบทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การ เ รี ยนร่ วมกั น  เพื่ อพัฒนาทั กษะการคิ ดอย่ า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 5) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเวบ็
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 32 คน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
คือ การทดสอบที (t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า   
1) รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) หลักการและแนวคิด (2) วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(3) กระบวนการเรียนรู้ (4) กิจกรรมการเรียนรู้ และ (5) 
การประเมินผลการเรียนรู้  2) รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ 
 
 
 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.04/82.86 และค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.563) ผู้เรียนที่ เรียนด้วยรูปแบบ 
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีคะแนนทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรี ยนร่วมกัน  
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผู้เรียนมีความ 
พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วย
เทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับมาก 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to develop 
the Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to develop critical thinking skills of Rajabhat 
University students 2) to study the efficiency of Blended 
Learning Model with Learning Together Technique to 
Develop critical thinking skills of Rajabhat University 
student  3) to study the students’ critical thinking 
before and after using the Blended Learning Model 
with Learning Together Technique to develop student’s 
critical thinking of Rajabhat University  4) to study the 
students’ academic achievement before and after using 
Blended Learning Model with Learning Together Technique 
to develop Student’s critical thinking of Rajabhat 
University. 
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5) to study the students’ satisfaction  toward  the 
Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to develop Student’s critical thinking of 
Rajabhat University.  The samples used in this study 
consisted of 32 students of Roi Et Rajabhat University.  
T-test Dependent was employed for evaluating the 
hypothesis.  The results of this study were as follows; 
1) The components of the development of Blended 
Learning Model with Learning Together Technique 
to develop student’s critical thinking of Rajabhat 
University included 5 factors: (1) principles (2) 
objectives (3) process (4) activities and (5) evaluation.  
2) The Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to Develop Student’s critical thinking 
of Rajabhat University was found the efficiency of 
80.04/82.86 and had an effectiveness index of 0.56  
3) The students’ critical thinking after using the 
Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to develop student’s critical thinking of 
Rajabhat University was higher than before using 
with the statically significant at the level of .05   
4) The students’ achievement after using the 
Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to Develop Student’s critical thinking  
of Rajabhat University was higher than before using 
with the statically significant at the level of .05   
5) The student’s satisfaction towards the Blended 
Learning Model with Learning Together Technique 
to develop dtudent’s critical thinking of Rajabhat 
University was at a high level.  
 
ค้าส้าคัญ   :  การเรียนบนเว็บ, การเรียนแบบ 

   ผสมผสาน, เทคนิคการเรียนร่วมกัน,    
Keywords :  Web-based instruction, Blended  
    Learning, Learning together  
    technique 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 4 ด้านการจัดการศึกษามาตราที่ 22 ระบุว่าการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
มาตราที่ 24 ผู้สอนจะต้องจัดสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียนฝึกทักษะ
กระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาส่งเสริม
สนับสนุนผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ ภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง การศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติโดยตรง  

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การจัดการเรียนการสอนและการผลิต
บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีส่วนส าคัญ ที่จะเน้นผู้เรียนใน
ด้านกระบวนการคิดการส่งเสริมการคิดให้กับผู้เรียนที่จะมี
บทบาทส าคัญ ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน และเกิดการ 
ใฝ่รู้ ซึ่งจะส่งผลระยะยาวให้กับการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
กับประเวศ วสี (2542) กล่าวว่า การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิด เป็นการค้นพบทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ท าเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น โดยที่ผู้เรียนต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย 
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดจากครูนั้น อาจจะล้าหลังใช้
การไม่ได้ แต่การเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิด 
การแสวงหาความรู้ ความกล้าคิด กล้าท า จะน าไปสู่การพัฒนา
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ในท านองเดียวกัน ผู้เรียนที่
จะประสบความส าเร็จในวิทยาลัย หรือในโรงเรียนพวกเขา 
ต้องสามารถที่จะเรียนรู้ เพื่อที่จะไปปรับใช้ได้ในทุกวิชาซึ่ง
ความพร้อมในศตวรรษท่ี 21 คือการเข้าถึงของผู้เรียนในด้าน
ทักษะการคิดขึ้นสูง ที่จะต้องประกอบไปด้วยทักษะการคิด
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา (Critical thinking and 
problem solving) ทักษะการสื่อสาร (Communication) 
ทักษะการท างานร่วมกัน(Collaboration) และทักษะการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 
(Partnership for 21st century skill.  2010) 
  แม้ว่าสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ของประเทศไทย จะมีนโยบายการจัดการศึกษาตั้งแต่อดีต 
ถึงปัจจุบัน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอน 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

The Development of Blended Learning Model with Learning Together Technique to 
Develop Critical Thinking skills of Rajabhat University student 

 
มนชิดา  ภูมิพยัคฆ์ *   

ทวี  สระน ้าค้า **  
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ *** 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) หาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค
การเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) เปรียบเทียบทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การ เ รี ยนร่ วมกั น  เพื่ อพัฒนาทั กษะการคิ ดอย่ า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 5) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเวบ็
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 32 คน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
คือ การทดสอบที (t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า   
1) รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
การเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) หลักการและแนวคิด (2) วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(3) กระบวนการเรียนรู้ (4) กิจกรรมการเรียนรู้ และ (5) 
การประเมินผลการเรียนรู้  2) รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ 
 
 
 

การคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.04/82.86 และค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.563) ผู้เรียนที่ เรียนด้วยรูปแบบ 
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีคะแนนทักษะการคิดอย่าง มี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรี ยนร่วมกัน  
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผู้เรียนมีความ 
พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วย
เทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับมาก 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to develop 
the Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to develop critical thinking skills of Rajabhat 
University students 2) to study the efficiency of Blended 
Learning Model with Learning Together Technique to 
Develop critical thinking skills of Rajabhat University 
student  3) to study the students’ critical thinking 
before and after using the Blended Learning Model 
with Learning Together Technique to develop student’s 
critical thinking of Rajabhat University  4) to study the 
students’ academic achievement before and after using 
Blended Learning Model with Learning Together Technique 
to develop Student’s critical thinking of Rajabhat 
University. 
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5) to study the students’ satisfaction  toward  the 
Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to develop Student’s critical thinking of 
Rajabhat University.  The samples used in this study 
consisted of 32 students of Roi Et Rajabhat University.  
T-test Dependent was employed for evaluating the 
hypothesis.  The results of this study were as follows; 
1) The components of the development of Blended 
Learning Model with Learning Together Technique 
to develop student’s critical thinking of Rajabhat 
University included 5 factors: (1) principles (2) 
objectives (3) process (4) activities and (5) evaluation.  
2) The Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to Develop Student’s critical thinking 
of Rajabhat University was found the efficiency of 
80.04/82.86 and had an effectiveness index of 0.56  
3) The students’ critical thinking after using the 
Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to develop student’s critical thinking of 
Rajabhat University was higher than before using 
with the statically significant at the level of .05   
4) The students’ achievement after using the 
Blended Learning Model with Learning Together 
Technique to Develop Student’s critical thinking  
of Rajabhat University was higher than before using 
with the statically significant at the level of .05   
5) The student’s satisfaction towards the Blended 
Learning Model with Learning Together Technique 
to develop dtudent’s critical thinking of Rajabhat 
University was at a high level.  
 
ค้าส้าคัญ   :  การเรียนบนเว็บ, การเรียนแบบ 

   ผสมผสาน, เทคนิคการเรียนร่วมกัน,    
Keywords :  Web-based instruction, Blended  
    Learning, Learning together  
    technique 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 4 ด้านการจัดการศึกษามาตราที่ 22 ระบุว่าการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
มาตราที่ 24 ผู้สอนจะต้องจัดสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียนฝึกทักษะ
กระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาส่งเสริม
สนับสนุนผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ ภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง การศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติโดยตรง  

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การจัดการเรียนการสอนและการผลิต
บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีส่วนส าคัญ ที่จะเน้นผู้เรียนใน
ด้านกระบวนการคิดการส่งเสริมการคิดให้กับผู้เรียนที่จะมี
บทบาทส าคัญ ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน และเกิดการ 
ใฝ่รู้ ซึ่งจะส่งผลระยะยาวให้กับการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
กับประเวศ วสี (2542) กล่าวว่า การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิด เป็นการค้นพบทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ท าเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น โดยที่ผู้เรียนต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย 
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดจากครูนั้น อาจจะล้าหลังใช้
การไม่ได้ แต่การเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิด 
การแสวงหาความรู้ ความกล้าคิด กล้าท า จะน าไปสู่การพัฒนา
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ในท านองเดียวกัน ผู้เรียนที่
จะประสบความส าเร็จในวิทยาลัย หรือในโรงเรียนพวกเขา 
ต้องสามารถที่จะเรียนรู้ เพื่อที่จะไปปรับใช้ได้ในทุกวิชาซึ่ง
ความพร้อมในศตวรรษที่ 21 คือการเข้าถึงของผู้เรียนในด้าน
ทักษะการคิดขึ้นสูง ที่จะต้องประกอบไปด้วยทักษะการคิด
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา (Critical thinking and 
problem solving) ทักษะการสื่อสาร (Communication) 
ทักษะการท างานร่วมกัน(Collaboration) และทักษะการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 
(Partnership for 21st century skill.  2010) 
  แม้ว่าสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ของประเทศไทย จะมีนโยบายการจัดการศึกษาตั้งแต่อดีต 
ถึงปัจจุบัน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอน 
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ที่มุ่งให้นักศึกษาเป็นผู้มีปัญญา คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น  
ด้วยตัวเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้มีความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2540) พบว่าคุณภาพการจัดการศึกษา
ของไทยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างวิกฤต การจัดการเรียนการสอน
ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยมีความรู้
ความสามารถโดยเฉลี่ยอ่อนลง ทั้งในกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหาตลอดจนลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านลักษณะ
นิสัยต่างๆ จึงเป็นที่มาของการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 เน้นการปฏิรูป 
การเรียนรู้ หรือการเรียนการสอน โดยพึงให้นักศึกษา 
มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
สภาพปัจจุบันผู้เรียนต้องเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว หน้าที่ของครูคือพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดให้มีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การเผชิญสถานการณ์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง (สิทธิพล  อาจอินทร์.  2550)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เป็นหน่วยงานก ากับ และส่งเสริมการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษามีโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
น านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
เ ก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ของมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติของสถาบันอุด มศึกษา  
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 
จ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรและการจัดการเรียน
การสอนให้ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานดั งกล่ า ว  
โดยในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  และการจัด 
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีผลการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 5 ดา้น ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ทิศนา  แขมมณี.  2553) 
 กระบวนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 
การจัดการศึกษานั้น สามารถท าได้หลายรูปแบบตั้งแต่ 
น าคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน  
การบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบการพัฒนา 
สื่อการสอนในหลายระดับการศึกษา ซึ่งในการพัฒนาและ

การน ามาใช้จัดการศึกษานั้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 
ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสมอภาค
ให้แก่ผู้ เรียนในกระบวนการเรียนรู้  นอกจากนี้ผู้ เรียน 
ต้อง เป็นผู้ คิ ด  ตั ดสิ น ใจ ในการจั ดล าดับการ เ รี ยนรู้  
การควบคุมเส้นทางในการเรียน การเลือกเนื้อหาในการเรยีน 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดว้ยกัน หรือผู้เรียนกับผู้สอน 
ซึ่งเป็นของในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ระหว่างกัน 
(Bonk and Graham.  2006)  
  การเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นกิจกรรม 
การเรียนการสอน ที่เน้นความยืดหยุ่น มุ่งเน้นการสอน 
โดยการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ 
ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการผสมผสาน
ยุทธวิธีในการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน มีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียน 
กับเนื้อหา ซึ่งมีทั้งการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และ 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อรองรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน (Johnson, Mchugo and Hall.  
2006) ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่น ามาใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่าเป็นการน า
เนื้อหาวิชา เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการเรียนร่วมกัน (CSCL) 
งานที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินออนไลน์ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมเป็นเนื้อหา
บทเรียนแบบออนไลน์ และพบว่า การเรียนการสอนบนเว็บ
แบบผสมผสาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจ 
ที่ลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนมากกว่าการเรียน
ออนไลน์แบบดั้งเดิม  

การเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน ยังสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยใช้
สิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ และสิ่งแวดล้อมในช้ันเรียน  
ส่วนการจัดการด้านเนื้อหาผู้สอนสามารถจัดเนื้อหาที่ง่าย 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากเว็บ ส่วนเนื้อหาที่ยาก 
ให้ผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม ท าให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่างกัน สามารถประสบผลส าเร็จทางการเรียน
ได้อย่างเท่าเทียมกัน การปฏิสัมพันธ์จากการเรียนแบบร่วมมือ
บนเครือข่ายสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความร่วมมือ
ในการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดวิเคราะห์ และความคิดอย่างมีวิจารณญาณได้เป็น
อย่างดี (ปณิตา  วรรณพิรุณ.  2555) 
 นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม 
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ให้ผู้ เรียนได้มี โอกาสท างานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์  
และเพื่อให้เกิดความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม การเรียนรู้ 
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning 
together : LT) เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้สมาชิก 
ในกลุ่มได้รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าที่ทุกคน เช่น เป็นผู้อ่าน 
เป็นผู้จดบันทึก เป็นผู้รายงานและเป็นผู้น าเสนอ โดยทุกคน
ช่วยกันท างานจนได้ผลส าเร็จของงานและน าเสนอกับผู้สอน 
ผู้เรียนจะแบ่งหน้าที่กันท างานกลุ่มซึ่งจะได้ผลงานที่เกิดจาก
การท างานของทุกคน (Slavin.  1995)  
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการคิด 
ที่สามารถพัฒนาได้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งกลุ่ม
ผู้เรียนอยู่ในขั้นสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้อย่างดี  
มีการคิดอย่างสมเหตุสมผลในการแก้ปัญหา สามารถคิด
สร้างทฤษฎีและตรวจสอบแบบวิทยาศาสตร์ได้ การคิด 
ไม่ยึดติดอยู่กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเท่านั้น แต่เป็น 
การคิดที่เป็นการตั้งสมมติฐานในสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น 
จึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ.์  2537)  

เพื่อให้การจัดการเรียนเรียนการสอนแนวทาง 
การพัฒนาผู้ เ รี ยนเป็นไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) แนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการพัฒนาการคิดของผู้เรียน
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏถือ เป็น
หน่ วย งานหนึ่ ง  ที่ ผ ลิ ตบัณฑิ ต ในร ะดั บปริญญาตรี  
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา จ า เป็นที่ต้องผลิตบัณฑิต ให้ เป็นผู้ มี
กระบวนการคิดที่รอบคอบ พิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจ  
โดยอาศัยหลักฐานที่เช่ือถือได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้เรียน 
ที่ต้องมีในยุคแห่งสังคมการเรียนรู้ ตามนโยบายที่กล่าวมา 
แล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน ารูปแบบการเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสาน กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของผู้เรียน มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
เป็นการบูรณาการระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า 
(face to face) หรือห้องเรียนปกติ ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเว็บและ e-learning เข้ามาช่วย 
ในการจัดการเรียนการสอน และเน้นจัดสภาพแวดล้อม 
ให้ผู้ เรียน เรียนรู้ ท ากิจกรรม สร้างความรู้ แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและถ่ายทอดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ผู้เรียน
รู้จักการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
สร้ า งความรู้ ใหม่ ด้ วยตนเอง เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย เ ช่ือว่ า 

การบูรณาการการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน 
ที่มีความแตกต่างกัน จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ตามความสามารถของตนเองได้เต็มศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ เ รียน 
เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่ อให้ก้าวทัน 
ต่อความเจริญก้าวหน้าในยุคของโลกที่ ไร้พรหมแดน 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนบนเวบ็แบบ 
ผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันก่อนเรียน 
และหลังเรียน  
  4.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของผู้ เรียนที่ เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันก่อนและหลังเรียน 
  5.  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการ 
เรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มอีสานเหนือ 
จ านวน 8 มหาวิทยาลัย  

 1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคต้นปี
การศึกษา 2558 จ านวน 32 คน  

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1  แบบส ารวจสภาพปัจจุบัน และแนวทาง 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ แบบผสมผสาน 
  2.2  แบบสัมภาษณ์อาจารย์  
  2.3  แบบสัมภาษณ์นักศึกษา 
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ที่มุ่งให้นักศึกษาเป็นผู้มีปัญญา คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น  
ด้วยตัวเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้มีความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2540) พบว่าคุณภาพการจัดการศึกษา
ของไทยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างวิกฤต การจัดการเรียนการสอน
ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยมีความรู้
ความสามารถโดยเฉลี่ยอ่อนลง ทั้งในกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหาตลอดจนลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านลักษณะ
นิสัยต่างๆ จึงเป็นที่มาของการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 เน้นการปฏิรูป 
การเรียนรู้ หรือการเรียนการสอน โดยพึงให้นักศึกษา 
มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
สภาพปัจจุบันผู้เรียนต้องเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว หน้าที่ของครูคือพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดให้มีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การเผชิญสถานการณ์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง (สิทธิพล  อาจอินทร์.  2550)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เป็นหน่วยงานก ากับ และส่งเสริมการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษามีโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
น านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ของมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติของสถาบันอุด มศึกษา  
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 
จ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรและการจัดการเรียน
การสอนให้ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานดั งกล่ า ว  
โดยในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  และการจัด 
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีผลการเรียนรู้ 
อย่างน้อย 5 ดา้น ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ทิศนา  แขมมณี.  2553) 
 กระบวนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 
การจัดการศึกษานั้น สามารถท าได้หลายรูปแบบตั้งแต่ 
น าคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน  
การบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบการพัฒนา 
สื่อการสอนในหลายระดับการศึกษา ซึ่งในการพัฒนาและ

การน ามาใช้จัดการศึกษาน้ัน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 
ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสมอภาค
ให้แก่ผู้ เรียนในกระบวนการเรียนรู้  นอกจากนี้ผู้ เรียน 
ต้อง เป็นผู้ คิ ด  ตั ดสิ น ใจ ในการจั ดล าดับการ เ รี ยนรู้  
การควบคุมเส้นทางในการเรียน การเลือกเนื้อหาในการเรยีน 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดว้ยกัน หรือผู้เรียนกับผู้สอน 
ซึ่งเป็นของในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ระหว่างกัน 
(Bonk and Graham.  2006)  
  การเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นกิจกรรม 
การเรียนการสอน ที่เน้นความยืดหยุ่น มุ่งเน้นการสอน 
โดยการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ 
ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการผสมผสาน
ยุทธวิธีในการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน มีรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียน 
กับเนื้อหา ซึ่งมีทั้งการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และ 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อรองรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน (Johnson, Mchugo and Hall.  
2006) ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่น ามาใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่าเป็นการน า
เนื้อหาวิชา เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการเรียนร่วมกัน (CSCL) 
งานที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินออนไลน์ร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมเป็นเนื้อหา
บทเรียนแบบออนไลน์ และพบว่า การเรียนการสอนบนเว็บ
แบบผสมผสาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจ 
ที่ลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนมากกว่าการเรียน
ออนไลน์แบบดั้งเดิม  

การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน ยังสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยใช้
สิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ และสิ่งแวดล้อมในช้ันเรียน  
ส่วนการจัดการด้านเนื้อหาผู้สอนสามารถจัดเนื้อหาที่ง่าย 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากเว็บ ส่วนเนื้อหาที่ยาก 
ให้ผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม ท าให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่างกัน สามารถประสบผลส าเร็จทางการเรียน
ได้อย่างเท่าเทียมกัน การปฏิสัมพันธ์จากการเรียนแบบร่วมมือ
บนเครือข่ายสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความร่วมมือ
ในการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดวิเคราะห์ และความคิดอย่างมีวิจารณญาณได้เป็น
อย่างดี (ปณิตา  วรรณพิรุณ.  2555) 
 นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม 
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ให้ผู้ เรียนได้มี โอกาสท างานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์  
และเพื่อให้เกิดความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม การเรียนรู้ 
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning 
together : LT) เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้สมาชิก 
ในกลุ่มได้รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าที่ทุกคน เช่น เป็นผู้อ่าน 
เป็นผู้จดบันทึก เป็นผู้รายงานและเป็นผู้น าเสนอ โดยทุกคน
ช่วยกันท างานจนได้ผลส าเร็จของงานและน าเสนอกับผู้สอน 
ผู้เรียนจะแบ่งหน้าที่กันท างานกลุ่มซึ่งจะได้ผลงานที่เกิดจาก
การท างานของทุกคน (Slavin.  1995)  
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการคิด 
ที่สามารถพัฒนาได้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งกลุ่ม
ผู้เรียนอยู่ในขั้นสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้อย่างดี  
มีการคิดอย่างสมเหตุสมผลในการแก้ปัญหา สามารถคิด
สร้างทฤษฎีและตรวจสอบแบบวิทยาศาสตร์ได้ การคิด 
ไม่ยึดติดอยู่กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเท่านั้น แต่เป็น 
การคิดที่เป็นการตั้งสมมติฐานในสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น 
จึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ.์  2537)  

เพื่อให้การจัดการเรียนเรียนการสอนแนวทาง 
การพัฒนาผู้ เ รี ยนเป็นไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) แนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการพัฒนาการคิดของผู้เรียน
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏถือ เป็น
หน่ วย งานหนึ่ ง  ที่ ผ ลิ ตบัณฑิ ต ในร ะดั บปริญญาตรี  
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา จ า เป็นที่ต้องผลิตบัณฑิต ให้ เป็นผู้ มี
กระบวนการคิดที่รอบคอบ พิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจ  
โดยอาศัยหลักฐานที่เช่ือถือได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้เรียน 
ที่ต้องมีในยุคแห่งสังคมการเรียนรู้ ตามนโยบายที่กล่าวมา 
แล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน ารูปแบบการเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสาน กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของผู้เรียน มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
เป็นการบูรณาการระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า 
(face to face) หรือห้องเรียนปกติ ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเว็บและ e-learning เข้ามาช่วย 
ในการจัดการเรียนการสอน และเน้นจัดสภาพแวดล้อม 
ให้ผู้ เรียน เรียนรู้ ท ากิจกรรม สร้างความรู้ แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและถ่ายทอดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ผู้เรียน
รู้จักการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
สร้ า งความรู้ ใหม่ ด้ วยตนเอง เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย เ ช่ือว่ า 

การบูรณาการการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน 
ที่มีความแตกต่างกัน จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ตามความสามารถของตนเองได้เต็มศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ เ รียน 
เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่ อให้ก้าวทัน 
ต่อความเจริญก้าวหน้าในยุคของโลกที่ ไร้พรหมแดน 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนบนเวบ็แบบ 
ผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันก่อนเรียน 
และหลังเรียน  
  4.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของผู้ เรียนที่ เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันก่อนและหลังเรียน 
  5.  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการ 
เรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มอีสานเหนือ 
จ านวน 8 มหาวิทยาลัย  

 1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคต้นปี
การศึกษา 2558 จ านวน 32 คน  

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1  แบบส ารวจสภาพปัจจุบัน และแนวทาง 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ แบบผสมผสาน 
  2.2  แบบสัมภาษณ์อาจารย์  
  2.3  แบบสัมภาษณ์นักศึกษา 
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  2.4  รูปแบบการเรียนบนเว็บ แบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 
  2.5  แบบประเมินรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.6  แบบประเมินสื่อด้านเนื้อหา 
  2.7 แบบประเมินสื่ อด้ านการออกแบบ 
การเรียนบนเว็บ 
  2.8  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.9  แบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) แบ่งการวิจัยออกเป็น  
3 ระยะดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ ดังนี้ 
   1.  พัฒนากรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรี ยนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  2.  พัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บท่ีใช้ 
รูปการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ระยะที่ 2  การทดลองใช้รูปแบบการเรียนบน
เว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
   1.  น ารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบการเรียน
การสอน การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน การเรียนด้วย
เทคนิคการเรียนร่วมกัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 
5 ท่าน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี 
เพื่อพิจารณาความครอบคลุมของเนื้อหา องค์ประกอบ 
ขั้นตอน และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ใช้เกณฑ์พิจารณาความถูกต้อง โดยใช้
ความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เทียบกับ

แนวคิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยระยะที่  1 
ประเมินความเหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้  
   2.  การทดสอบหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 ขั้นตอน (ชัยยงค์  พรหมวงศ์.  2556) 
ดังนี ้

   2.1  การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง (One- 
to-One testing) โดยทดสอบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 1 กลุ่ม 4 คน 

   2.2  การทดสอบกลุ่มเล็ก (Small  
group testing) โดยทดสอบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน 
รวม 12 คน 

   2.3  การทดสอบภาคสนาม (Field testing)  
โดยทดสอบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 8 กลุ่มๆ ละ 4 คน รวม 32 คน มีขั้นตอน
การเรียน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วยการปฐมนิเทศ 
การจัดกลุ่มผู้เรียน การฝึกปฏิบัติ และการวัดทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ ท าความเข้าใจปัญหาร่วมกัน, 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน, วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน, 
ค้นหาค าตอบร่วมกัน, สรุปและประเมินผลร่วมกัน 3) ขั้นการวัด
และประเมินผล ได้แก่การวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียน  

 ระยะที่ 3  ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรี ยนร่วมกัน  
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการน ารูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้จริง กับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ (Computer based 
learning) จ านวน 32 คน  

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ด้วยสถิติ 
t-test  
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สรุปผล 
  1.  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ 
ผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และ การประเมินผลการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการเรียนการสอน ได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจปัญหา
ร่วมกัน ขั้นแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ขั้นวิเคราะห์
ปัญหาร่วมกัน ขั้นค้นหาค าตอบร่วมกัน ขั้นสรุปและ
ประเมินผลร่วมกัน 
  2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.04./82.86 
  3.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  5.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรี ยนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
  1.   ผลการพัฒนารูปแบบการเรี ยนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่ างมีวิ จารณญาณ ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนบนเว็บ การเรียน
แบบผสมผสาน การเรียนด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน  
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอน การสัมภาษณ์อาจารย์ 
และนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ 
โดยผ่านการตรวจประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานจากผู้เช่ียวชาญจ านวน  
5 ท่าน และน าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง
รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบได้แก่ 

หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้  

ขั้นตอนการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นเตรียมการประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียน เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 1 คน การฝึกปฏิบัติ 
วัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนก่อนเรียน 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน  

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจ
ปัญหาร่วมกัน ขั้นแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน  
ขั้นวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ขั้นค้นหาค าตอบร่วมกัน ขั้นสรุป
และประเมินผลร่วมกัน  

ขั้นวัดและประเมินผล ได้แก่ การวัดทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนก่อนเรียน และการวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน 

การเรียนการสอนบนเว็บ เป็นการจัดกิจกรรม
ส าหรับการเตรียมตัวของผู้เรียน (learner preparation) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้และ มีกิจกรรม 
ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน (learner activities) นอกจากนี้
ยังเป็นการสร้างรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในการเรียน และ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนและสิ่งแปลกใหม่ ใช้การเรียนรู้
อย่างมีความหมายในบริบทจริง จัดการน าเสนอเนื้อหา 
ในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้กลยุทธ์การเรียนแบบร่วมมือ 
และการเรียนรู้ร่วมกันเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยขั้นตอน
และวิธีการเรียนการสอนจะผ่านการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการน าไปใช้จริงจากผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการเรียน
บนเว็บแบบผสมผสานการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าขั้นตอน กิจกรรม
และวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาขั้นสามารถพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ และสามารถน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนจริงได้ (Ally.  2005, Toporski 
and Foley.  2004 อ้างถึงในปณิตา วรรณพิรุณ.  2551) 
นอกจากนี้  ความหลากหลายของเพศ วัฒนธรรมและ
บุคลิกภาพ ที่แตกต่างกันในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ได้ท าให้การเรียนการสอนเป็นงานที่ท้าทายมากขึ้น รูปแบบ
การเรียนและความต้องการก็แตกต่างกันไป การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นแรงผลักดันที่จะสร้าง
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  2.4  รูปแบบการเรียนบนเว็บ แบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 
  2.5  แบบประเมินรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  2.6  แบบประเมินสื่อด้านเนื้อหา 
  2.7 แบบประเมินสื่ อด้ านการออกแบบ 
การเรียนบนเว็บ 
  2.8  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.9  แบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) แบ่งการวิจัยออกเป็น  
3 ระยะดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ ดังนี้ 
   1.  พัฒนากรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรี ยนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  2.  พัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บท่ีใช้ 
รูปการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ระยะที่ 2  การทดลองใช้รูปแบบการเรียนบน
เว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
   1.  น ารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบการเรียน
การสอน การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน การเรียนด้วย
เทคนิคการเรียนร่วมกัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 
5 ท่าน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี 
เพื่อพิจารณาความครอบคลุมของเนื้อหา องค์ประกอบ 
ขั้นตอน และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ใช้เกณฑ์พิจารณาความถูกต้อง โดยใช้
ความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เทียบกับ

แนวคิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยระยะที่  1 
ประเมินความเหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้  
   2.  การทดสอบหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 ขั้นตอน (ชัยยงค์  พรหมวงศ์.  2556) 
ดังนี ้

   2.1  การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง (One- 
to-One testing) โดยทดสอบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 1 กลุ่ม 4 คน 

   2.2  การทดสอบกลุ่มเล็ก (Small  
group testing) โดยทดสอบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 3 กลุ่มๆ ละ 4 คน 
รวม 12 คน 

   2.3  การทดสอบภาคสนาม (Field testing)  
โดยทดสอบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 8 กลุ่มๆ ละ 4 คน รวม 32 คน มีขั้นตอน
การเรียน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วยการปฐมนิเทศ 
การจัดกลุ่มผู้เรียน การฝึกปฏิบัติ และการวัดทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ ท าความเข้าใจปัญหาร่วมกัน, 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน, วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน, 
ค้นหาค าตอบร่วมกัน, สรุปและประเมินผลร่วมกัน 3) ขั้นการวัด
และประเมินผล ได้แก่การวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียน  

 ระยะที่ 3  ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรี ยนร่วมกัน  
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการน ารูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้จริง กับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ (Computer based 
learning) จ านวน 32 คน  

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ด้วยสถิติ 
t-test  
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สรุปผล 
  1.  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ 
ผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และ การประเมินผลการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการเรียนการสอน ได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจปัญหา
ร่วมกัน ขั้นแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ขั้นวิเคราะห์
ปัญหาร่วมกัน ขั้นค้นหาค าตอบร่วมกัน ขั้นสรุปและ
ประเมินผลร่วมกัน 
  2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.04./82.86 
  3.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  5.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน 
บนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรี ยนร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
  1.   ผลการพัฒนารูปแบบการเ รียนบนเ ว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่ างมีวิ จารณญาณ ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนบนเว็บ การเรียน
แบบผสมผสาน การเรียนด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน  
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอน การสัมภาษณ์อาจารย์ 
และนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ 
โดยผ่านการตรวจประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานจากผู้เช่ียวชาญจ านวน  
5 ท่าน และน าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง
รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบได้แก่ 

หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้  

ขั้นตอนการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นเตรียมการประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียน เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน อ่อน 1 คน การฝึกปฏิบัติ 
วัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนก่อนเรียน 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน  

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ขั้นท าความเข้าใจ
ปัญหาร่วมกัน ขั้นแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน  
ขั้นวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ขั้นค้นหาค าตอบร่วมกัน ขั้นสรุป
และประเมินผลร่วมกัน  

ขั้นวัดและประเมินผล ได้แก่ การวัดทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนก่อนเรียน และการวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน 

การเรียนการสอนบนเว็บ เป็นการจัดกิจกรรม
ส าหรับการเตรียมตัวของผู้เรียน (learner preparation) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้และ มีกิจกรรม 
ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน (learner activities) นอกจากนี้
ยังเป็นการสร้างรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในการเรียน และ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนและสิ่งแปลกใหม่ ใช้การเรียนรู้
อย่างมีความหมายในบริบทจริง จัดการน าเสนอเนื้อหา 
ในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้กลยุทธ์การเรียนแบบร่วมมือ 
และการเรียนรู้ร่วมกันเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยขั้นตอน
และวิธีการเรียนการสอนจะผ่านการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการน าไปใช้จริงจากผู้ทรงวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการเรียน
บนเว็บแบบผสมผสานการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าขั้นตอน กิจกรรม
และวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาขั้นสามารถพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ และสามารถน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนจริงได้ (Ally.  2005, Toporski 
and Foley.  2004 อ้างถึงในปณิตา วรรณพิรุณ.  2551) 
นอกจากนี้  ความหลากหลายของเพศ วัฒนธรรมและ
บุคลิกภาพ ที่แตกต่างกันในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ได้ท าให้การเรียนการสอนเป็นงานที่ท้าทายมากขึ้น รูปแบบ
การเรียนและความต้องการก็แตกต่างกันไป การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นแรงผลักดันที่จะสร้าง
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รูปแบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดั งนั้น  ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษา จึงควรมีแนวคิดในการที่สร้างสร้างรูปแบบ
การเรียนรู้ที่มีลักษณะมีปฏิสัมพันธ์และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น ซึ่ งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ
ออนไลน์และการเรียนแบบดั้งเดิม (Abeer Ali Okaz. 
2014) ด้วยเหตุผลดังกล่ าว ผู้ วิจัยจึ งได้สร้ างรูปแบบ 
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยสนับสนุน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้แบบกลุ่ม 
รองรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี 
และยังท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นๆ  
มีการท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
  2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะกา รคิ ด อย่ า ง มี วิ จ า รณ ญา ณ  ของนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.04./82.86 

การเรียนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนแบบเผชิญหน้า 
ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยพบว่า
ประ โยชน์ที่ ไ ด้ จ ากการ เ รี ยนแบบผสมผสาน ได้ แก่ 
ความสามารถในการเรียนด้วยตนเอง โดยมีความเป็นอิสระ
ในการเรี ยนรู้   มีความยืดหยุ่น ในการเลือกระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
ในรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน (Barbara & Kate.  2014) 
สอดคล้องกับสอดคล้องกับ (Nick Van Dam.  2012)  
กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็น
ส่วนผสมของกลยุทธ์การเรียนรู้ วิธีการ สื่อ และการน าส่ง  
ที่ เป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้ การออกแบบ
การเรียนรู้ที่ดีต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีวิธีการ 
ที่เหมาะสมกับระดับของการเรียนนั้นๆ ซึ่งสามารถพัฒนา
ผู้ เ รี ยนให้ เกิ ดการ เรี ยนรู้ อย่ า งมี ความหมายโดยใ ช้
กระบวนการเรี ยนรู้ ด้ วยสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู้  
และสิ่งแวดล้อมในช้ันเรียน ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ 
ในการอ านวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้และการใช้
วิธีการเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดสภาพแวดล้อมทาง 
การศึกษา นอกจากนี้ผู้สอนต้องช่วยกระตุ้นและส่งเสริม 
การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนและความร่วมมือในรูปแบบ 
การเรียนแบบผสมผสาน ต้องสนับสนุนให้ผู้ เรียนแสดง 
ความคิดเห็นกิจกรรมการเรียนได้ และผลจากความพึงพอใจ

ของผู้ เรี ยนที่มี ต่อรูปแบบการสอนและการเรียนนั้น  
แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อบทบาท
ผู้สอนการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน 
การท ากิจกรรมการเรียนการสอน (Min Jou, Yen-Ting Lin 
& Din-Wu Wu.  2014) 

3.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการพิจารณาความเหมาะสม 
และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน ผลการประเมินพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า กิจกรรมการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้สอนได้จริง และมีความ 
สามารถในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ 
นอกจากนี้รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค
การเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทีพ่ัฒนาขึ้น ตามหลักการที่ได้สังเคราะห์มาจากหลักการเรียน
บนเว็บแบบผสมผสานการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อผู้เรียนท าการเรียนตาม
แบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นผู้เรียนจึงมีคะแนนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (Elisa & Keith.  
2014) ที่ศึกษาผลของการเรียนร่วมกันแบบผสมผสาน
เป็นไปในทิศทางบวก ผลจากการสนทนาในกระดานสนทนา 
แสดงให้เห็นถึงความพยายามและการเรียนรู้ของกลุ่มความเป็น
อิสระในการเรียน การสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้นคุณภาพของการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น 
เกิดความคิดอย่างลึกซึ้ง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผู้อื่น และการ
เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง เป็นการเปิดจิตใจของผู้เรียน และช่วยให้
ผู้เรียนมองสถานการณ์ต่างๆ ได้หลายมุมมองมากขึ้น ใช้เวลา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพัฒนาทักษะของการ
ท างานเป็นทีม ส่งเสริมการสะท้อนผล และการปรับปรุง
ทักษะการให้เหตุผล จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหา และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สูติเทพ ศิริพิพัฒนกูล. 2553)  
ที่พบว่านิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษา
และเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกันมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง                
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  4.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าผู้เรียน 
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค
การเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีค่าคะแนนของการเรียนหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นจากคะแนน
ก่อนเรียน สอดคล้อง (ศิรินันท์  ถนัดค้า.  2555) ที่กล่าวถึง 
กลยุทธ์ในการเรียนการสอน LT (Learning Together)  
การจัดการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผลรูปแบบ 
ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนบนเว็บที่สร้างขึ้นช่วยเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และสร้างเสริมกระบวนการทาง 
การเรียนรู้และอภิปัญญาได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งเป็นผลว่าผู้เรียนที่ได้เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือที่น ามาใช้ในกระบวนการเรียน 
การสอนแล้ว จะเป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่น ส่งเสริมการเรียนร่วมกัน มีลักษณะในการ
แสดงความกระตือรือร้นในการเรียน การมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี เพื่อเป้าหมายความส าเร็จในการท างานของกลุ่ม 
  5.  ความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อรูปแบบการเรียน
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความพึงพอใจในระดับมาก รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือมีความเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีปรัชญาที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม ดังนั้นนักศึกษาจึงมีคุณลักษณะ และคุณสมบัติ 
ที่หลากหลาย จึงเหมาะกับการเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือ เนื่องจากเป็นการเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ การระดม
สมอง การให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ผู้สอนมีบทบาทใน 
การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้เรียน 
มีหน้าที่ต้องศึกษาตามหัวข้อหรือเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 
กับสมาชิกในกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาองค์ความรู้ร่วมกัน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียนของกลุ่ม ผู้เรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อภิปราย ซักถามปัญหา ติดต่อสื่อสาร
ดังกล่าวจะท าให้เกิดการคิดในระดับสูง (Kagan.  1992, 
Slavin. 1995, Johnson and Johnson. 1994, ทิศนา 
แขมมณี.  2550, วราภรณ์ สินถาวร. 2553) สอดคล้องกับ 
(Slavin.  1995) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัด 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นการใช้
กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อ
ผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม 
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนร่วมกัน 
(Learning together : LT) ซึ่งเป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่
ให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบมีบทบาทหน้าที่ทุกคน ช่วยกัน
ท างานจนได้ผลส าเร็จของงานและน าเสนอกับผู้สอน ผู้เรียน
จะแบ่งหน้าที่กันท างานกลุ่มซึ่งจะได้ผลงานที่เกิดจากการ
ท างานของทุกคน การใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันด้วยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือมีประสิทธิภาพกว่าวิธีการสอนแบบดั้งเดิม 
(Nesrin.  2004; ณมน จีรังสุวรรณ และคณะ.  2553, ไพฑูรย์  
กานต์ธัญลักษณ์.  2553) นอกจากนี้ ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ ที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้เกิดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมเป็นการใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือที่เป็นรูปแบบที่รองรับกับผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างกัน เป็นการส่งเสริมการเรียนในรูปแบบกลุ่ม 
ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้เป็นอย่างดี รองลงมาด้านกิจกรรมการเรียนท าให้เกิดการ
ช่วยเหลือกันในการเรียน ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการออกแบบบทเรียนบนเว็บมาก
ที่สุด รองลงมา คือการเข้าถึงข้อมูลและภาพบทเรียนบนเว็บ 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
      1.1  ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
และแบบออนไลน์ ซึ่งผู้สอนจะต้องมีการสร้างบรรยากาศ 
ในการเรียน การส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอ   

 1.2  อาจารย์ผู้สอนต้องท าความเข้าใจในขั้นตอน
ของรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ด้วยเทคนิคการเรียน
ร่วมกัน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพื่อจะได้ทราบว่าต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่นด้าน
เนื้อหาหลักสูตรด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ รูปแบบ
การเรียนรู้ รูปแบบการประเมินผล บทบาทการเป็นผู้คอย
ช้ีแนะ และกระตุ้นให้ก าลังใจกับผู้เรียน 
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รูปแบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดั งนั้น  ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษา จึงควรมีแนวคิดในการที่สร้างสร้างรูปแบบ
การเรียนรู้ที่มีลักษณะมีปฏิสัมพันธ์และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น ซึ่ งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ
ออนไลน์และการเรียนแบบดั้งเดิม (Abeer Ali Okaz. 
2014) ด้วยเหตุผลดังกล่ าว ผู้ วิจัยจึ งได้สร้ างรูปแบบ 
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยสนับสนุน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้แบบกลุ่ม 
รองรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี 
และยังท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นๆ  
มีการท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
  2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะกา รคิ ด อย่ า ง มี วิ จ า รณ ญา ณ  ของนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.04./82.86 

การเรียนแบบผสมผสานเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนแบบเผชิญหน้า 
ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยพบว่า
ประ โยชน์ที่ ไ ด้ จ ากการ เ รี ยนแบบผสมผสาน ได้ แก่ 
ความสามารถในการเรียนด้วยตนเอง โดยมีความเป็นอิสระ
ในการเรี ยนรู้   มีความยืดหยุ่น ในการเลือกระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ต่างๆ สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
ในรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน (Barbara & Kate.  2014) 
สอดคล้องกับสอดคล้องกับ (Nick Van Dam.  2012)  
กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็น
ส่วนผสมของกลยุทธ์การเรียนรู้ วิธีการ สื่อ และการน าส่ง  
ที่ เป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้ การออกแบบ
การเรียนรู้ที่ดีต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีวิธีการ 
ที่เหมาะสมกับระดับของการเรียนนั้นๆ ซึ่งสามารถพัฒนา
ผู้ เ รี ยนให้ เกิ ดการ เรี ยนรู้ อย่ า งมี ความหมายโดยใ ช้
กระบวนการเรี ยนรู้ ด้ วยสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู้  
และสิ่งแวดล้อมในช้ันเรียน ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ 
ในการอ านวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้และการใช้
วิธีการเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดสภาพแวดล้อมทาง 
การศึกษา นอกจากนี้ผู้สอนต้องช่วยกระตุ้นและส่งเสริม 
การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนและความร่วมมือในรูปแบบ 
การเรียนแบบผสมผสาน ต้องสนับสนุนให้ผู้ เรียนแสดง 
ความคิดเห็นกิจกรรมการเรียนได้ และผลจากความพึงพอใจ

ของผู้ เรี ยนที่มี ต่อรูปแบบการสอนและการเรียนนั้น  
แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อบทบาท
ผู้สอนการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน 
การท ากิจกรรมการเรียนการสอน (Min Jou, Yen-Ting Lin 
& Din-Wu Wu.  2014) 

3.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการพิจารณาความเหมาะสม 
และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบระบบบริหาร
จัดการเรียนการสอน ผลการประเมินพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า กิจกรรมการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้สอนได้จริง และมีความ 
สามารถในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ 
นอกจากนี้รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค
การเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทีพ่ัฒนาขึ้น ตามหลักการท่ีได้สังเคราะห์มาจากหลักการเรียน
บนเว็บแบบผสมผสานการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อผู้เรียนท าการเรียนตาม
แบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นผู้เรียนจึงมีคะแนนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (Elisa & Keith.  
2014) ที่ศึกษาผลของการเรียนร่วมกันแบบผสมผสาน
เป็นไปในทิศทางบวก ผลจากการสนทนาในกระดานสนทนา 
แสดงให้เห็นถึงความพยายามและการเรียนรู้ของกลุ่มความเป็น
อิสระในการเรียน การสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้นคุณภาพของการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น 
เกิดความคิดอย่างลึกซึ้ง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผู้อื่น และการ
เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง เป็นการเปิดจิตใจของผู้เรียน และช่วยให้
ผู้เรียนมองสถานการณ์ต่างๆ ได้หลายมุมมองมากขึ้น ใช้เวลา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพัฒนาทักษะของการ
ท างานเป็นทีม ส่งเสริมการสะท้อนผล และการปรับปรุง
ทักษะการให้เหตุผล จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหา และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สูติเทพ ศิริพิพัฒนกูล. 2553)  
ที่พบว่านิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษา
และเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกันมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง                
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  4.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บ 
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าผู้เรียน 
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิค
การเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีค่าคะแนนของการเรียนหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นจากคะแนน
ก่อนเรียน สอดคล้อง (ศิรินันท์  ถนัดค้า.  2555) ที่กล่าวถึง 
กลยุทธ์ในการเรียนการสอน LT (Learning Together)  
การจัดการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผลรูปแบบ 
ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนบนเว็บที่สร้างขึ้นช่วยเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และสร้างเสริมกระบวนการทาง 
การเรียนรู้และอภิปัญญาได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งเป็นผลว่าผู้เรียนที่ได้เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือที่น ามาใช้ในกระบวนการเรียน 
การสอนแล้ว จะเป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกันกับผู้อ่ืน ส่งเสริมการเรียนร่วมกัน มีลักษณะในการ
แสดงความกระตือรือร้นในการเรียน การมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี เพื่อเป้าหมายความส าเร็จในการท างานของกลุ่ม 
  5.  ความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อรูปแบบการเรียน
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความพึงพอใจในระดับมาก รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือมีความเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีปรัชญาที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม ดังนั้นนักศึกษาจึงมีคุณลักษณะ และคุณสมบัติ 
ที่หลากหลาย จึงเหมาะกับการเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือ เนื่องจากเป็นการเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ การระดม
สมอง การให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ผู้สอนมีบทบาทใน 
การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้เรียน 
มีหน้าที่ต้องศึกษาตามหัวข้อหรือเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 
กับสมาชิกในกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาองค์ความรู้ร่วมกัน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียนของกลุ่ม ผู้เรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อภิปราย ซักถามปัญหา ติดต่อสื่อสาร
ดังกล่าวจะท าให้เกิดการคิดในระดับสูง (Kagan.  1992, 
Slavin. 1995, Johnson and Johnson. 1994, ทิศนา 
แขมมณี.  2550, วราภรณ์ สินถาวร. 2553) สอดคล้องกับ 
(Slavin.  1995) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัด 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นการใช้
กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อ
ผลประโยชน์และเพื่อให้เกิดความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม 
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนร่วมกัน 
(Learning together : LT) ซึ่งเป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่
ให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบมีบทบาทหน้าที่ทุกคน ช่วยกัน
ท างานจนได้ผลส าเร็จของงานและน าเสนอกับผู้สอน ผู้เรียน
จะแบ่งหน้าที่กันท างานกลุ่มซึ่งจะได้ผลงานที่เกิดจากการ
ท างานของทุกคน การใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันด้วยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือมีประสิทธิภาพกว่าวิธีการสอนแบบดั้งเดิม 
(Nesrin.  2004; ณมน จีรังสุวรรณ และคณะ.  2553, ไพฑูรย์  
กานต์ธัญลักษณ์.  2553) นอกจากนี้ ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ ที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้เกิดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมเป็นการใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือที่เป็นรูปแบบที่รองรับกับผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างกัน เป็นการส่งเสริมการเรียนในรูปแบบกลุ่ม 
ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้เป็นอย่างดี รองลงมาด้านกิจกรรมการเรียนท าให้เกิดการ
ช่วยเหลือกันในการเรียน ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการออกแบบบทเรียนบนเว็บมาก
ที่สุด รองลงมา คือการเข้าถึงข้อมูลและภาพบทเรียนบนเว็บ 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
      1.1  ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
และแบบออนไลน์ ซึ่งผู้สอนจะต้องมีการสร้างบรรยากาศ 
ในการเรียน การส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอ   

 1.2  อาจารย์ผู้สอนต้องท าความเข้าใจในขั้นตอน
ของรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน ด้วยเทคนิคการเรียน
ร่วมกัน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพื่อจะได้ทราบว่าต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่นด้าน
เนื้อหาหลักสูตรด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ รูปแบบ
การเรียนรู้ รูปแบบการประเมินผล บทบาทการเป็นผู้คอย
ช้ีแนะ และกระตุ้นให้ก าลังใจกับผู้เรียน 
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 1.3  ควรมีการประชุมช้ีแจง เกี่ยวกับวิธีการ
และการน าประโยชน์จากรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานฯ ไปใช้ เพื่อให้ผู้ใช้รูปแบบฯ สามารถน าวิธีการ
ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ
กับผู้เรียนสูงสุด  

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
      2.1  รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน 
ทีพ่ัฒนาขึ้นมุ่งพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน ในการวิจัย

ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาและพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น ทักษะ
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น 

 2.2  ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนรว่มกันเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น โดยท าการศึกษา 
การรูปแบบการเรียนแบบอ่ืนๆ เช่น การเรียนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนแบบ
โครงงาน เป็นต้น 
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 1.3  ควรมีการประชุมช้ีแจง เกี่ยวกับวิธีการ
และการน าประโยชน์จากรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสานฯ ไปใช้ เพื่อให้ผู้ใช้รูปแบบฯ สามารถน าวิธีการ
ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ
กับผู้เรียนสูงสุด  

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
      2.1  รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน 
ทีพ่ัฒนาขึ้นมุ่งพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกัน ในการวิจัย

ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาและพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น ทักษะ
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น 

 2.2  ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนบนเว็บ
แบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนรว่มกันเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น โดยท าการศึกษา 
การรูปแบบการเรียนแบบอ่ืนๆ เช่น การเรียนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนแบบ
โครงงาน เป็นต้น 
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การพัฒนาชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เร่ืองลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

The Development of Instructional Packages to Support Learning Management of  
Co–operative Learning on the Topic “Lilittalengpai”, of the Thai Language Department 

for Matayom Suksa 5 Students 
 

อังคณา  ขจร * 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา 
ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยชุดการสอนที่เสริม
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
การเรียนโดยใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใ ช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/9
โรงเรียนบัวขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการศึกษา ประกอบด้วย   
1) ชุดการสอน เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย จ านวน 7 ชุด   
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา  
ท32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 7 แผน   
3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 7 ชุด  
ชุดละ 10 ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่า  
t–test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า  
ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพ 
86.14/82.29 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were : 1) to develop 
Instructional Packages to support learning management 
of co–operative learning on the topic “Lilittalengpai” 
of Thai Language Department for Matayom Suksa 
5 students with the efficiency criteria of 80/80  2) to compare 
students’ learning achievement before and after learning 
by using the Instructional Packages and 3) to find out 
the satisfaction of the students who studied with 
the Instructional Packages. The sampling groups 
were 30 Matayom Suksa 5/9 students in the first 
semester of academic year 2015 by using Cluster 
Random Sampling. The tools used in the study were :  
1) 7 volumes of the instructional Packages 2) 7 lesson 
plans of co–operative learning in THA32101 of the 
Thai Language Department 3) 7 volumes of pre– and 
post test with 10 numbers in each volume 4) the satisfaction 
questionnaires of students towards Thai learning. 
The statistics used to analyze data were: means, 
standard deviation, percentage and t–test. (Dependent 
Samples). The results of study found the efficiency of 
Instructional Packages to Support Learning Management 
of Co–operative Learning on the Topic “Lilittalengpai”, 
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of the Thai Language Department for Matayom Suksa 
5 students was 86.14/82.29 which was higher than 
the settled criteria (80/80).  The learning achievement 
of post learning of students who studied with the 
Instructional was higher than pre learning with significant 
statistics at the level of .01.  The satisfaction of the 
students towards the Instructional Packages was at a 
high level in overall. 
 
ค ำส ำคัญ  :  ชุดกำรสอน, กำรเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
    เรียนรู้ 
Keywords  :  Instructional Packages,  
    Co–operative Learning 
 
บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติ 
ทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือ 
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ 
ที่มี ต่ อกัน  ท า ให้ สามารถประกอบกิจธุ ระ  การงาน  
และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ 
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทัน 
ต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม  และความก้าวหน้ า 
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์  
และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
 ด้วยความส าคัญดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลท้ังร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ 
ธรรมชาติของภาษาไทยเป็นเรื่องทักษะ จะแยกเนื้อหาสาระ
ของทักษะแต่ละช้ันปีโดยเด็ดขาดไม่จ าเป็นจะต้องมี

กระบวนการฝึกทักษะต่างๆ ให้ต่อเนื่องกันไป เนื้อหา เช่น 
การอ่านและการเขียนสะกดค า การอ่านจับใจความ การ
เลือกใช้ค าให้ตรงตามความหมาย การเขียนแสดงความรู้สึก 
ความคิด ประสบการณ์ ความต้องการ จินตนาการ การน า
ความรู้จากการอ่านไปใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและ
การด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องสอนทุกช้ันในเรื่องของทักษะ
ภาษา และแต่ละช้ันจะมีเนื้อหาในการฝึกทักษะที่เพิ่มความ
ซับซ้อนและยากมากขึ้น เช่น จ านวนค าเพิ่มมากข้ึน ประโยค
ที่ใช้ยาวและซับซ้อนขึ้น เรื่องที่น ามาอ่านยาวขึ้น (กรม
วิชาการ.  2544 : 22) จากข้อความที่กล่าวมาแสดงให้เห็น
ว่า หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
อย่างชัดเจน ซึ่งการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องถือเป็นวิธีการ
ส าคัญในการอนุรักษ์ภาษาไทย การที่ชาติไทย มีภาษาไทย 
เป็นภาษาประจ าชาติ ยังเป็นเคร่ืองแสดงถึงความฉลาด
ปราดเปรื่องของบรรพบุรุษไทย แสดงถึงความเป็นเอกราช
ทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ท่ีสืบทอดมาช้านานหลาย
ศตวรรษ ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติล้ าค่าของชาติ เป็นสมบัติ
ของทุกคนในชาติ สมควรที่คนไทยทุกคนจะต้องสงวนรักษา
ให้คงอยู่ตลอดไป โดยอย่างน้อยคนไทยแต่ละคนควรใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งในภาษาพูดและเขียน ต้องศึกษา
ระบบระเบียบของภาษา ควรใช้ค าให้ตรงกับความหมาย 
ที่ต้องการจัดหรือสร้างประโยค วลี ให้ถ้อยค าเรียงถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ วางค าให้ถูกต้องตามหน้าที่ของค า  
ใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับผู้ฟังและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
คนไทยควรรักภาษาไทยใช้ภาษาด้วยความรักและหวนแหน 
ระมัดระวัง เพื่อให้ภาษาท่ีใช้ถูกต้อง 
 แม้ว่าภาษาไทยจะมีความส าคัญดังท่ีได้กล่าวมา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและพยายามจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
ให้มีคุณภาพ แต่ปรากฏว่า ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่ถึงเป้าหมายที่คาดหวัง ก็ยังคง
มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏในรายงานผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังไม่น่าพอใจ ซึ่งจาก
ผลการวิจัยของกรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา (2541 : 
27–28) ได้สรุปตรงกันว่าสาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยต่ า พบว่า เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบวิชาภาษาไทย 
ไม่ว่าจะเป็นวิชาเรียงความ วิชาเขียนไทย วิชาหลักภาษาไทย 
ตลอดจนวิชาวรรณคดีไทย ผลก็คือ เด็กเรียนวิชาเหล่านี้
เพราะมีในหลักสูตร และเพื่อต้องการสอบได้คะแนนผ่านไป
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การพัฒนาชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เร่ืองลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

The Development of Instructional Packages to Support Learning Management of  
Co–operative Learning on the Topic “Lilittalengpai”, of the Thai Language Department 

for Matayom Suksa 5 Students 
 

อังคณา  ขจร * 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา 
ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยชุดการสอนที่เสริม
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
การเรียนโดยใช้ชุดการสอนท่ีเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใ ช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/9
โรงเรียนบัวขาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการศึกษา ประกอบด้วย   
1) ชุดการสอน เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย จ านวน 7 ชุด   
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ รายวิชา  
ท32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 7 แผน   
3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 7 ชุด  
ชุดละ 10 ข้อ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่า  
t–test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า  
ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพ 
86.14/82.29 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were : 1) to develop 
Instructional Packages to support learning management 
of co–operative learning on the topic “Lilittalengpai” 
of Thai Language Department for Matayom Suksa 
5 students with the efficiency criteria of 80/80  2) to compare 
students’ learning achievement before and after learning 
by using the Instructional Packages and 3) to find out 
the satisfaction of the students who studied with 
the Instructional Packages. The sampling groups 
were 30 Matayom Suksa 5/9 students in the first 
semester of academic year 2015 by using Cluster 
Random Sampling. The tools used in the study were :  
1) 7 volumes of the instructional Packages 2) 7 lesson 
plans of co–operative learning in THA32101 of the 
Thai Language Department 3) 7 volumes of pre– and 
post test with 10 numbers in each volume 4) the satisfaction 
questionnaires of students towards Thai learning. 
The statistics used to analyze data were: means, 
standard deviation, percentage and t–test. (Dependent 
Samples). The results of study found the efficiency of 
Instructional Packages to Support Learning Management 
of Co–operative Learning on the Topic “Lilittalengpai”, 
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of the Thai Language Department for Matayom Suksa 
5 students was 86.14/82.29 which was higher than 
the settled criteria (80/80).  The learning achievement 
of post learning of students who studied with the 
Instructional was higher than pre learning with significant 
statistics at the level of .01.  The satisfaction of the 
students towards the Instructional Packages was at a 
high level in overall. 
 
ค ำส ำคัญ  :  ชุดกำรสอน, กำรเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
    เรียนรู้ 
Keywords  :  Instructional Packages,  
    Co–operative Learning 
 
บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติ 
ทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือ 
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ 
ที่มี ต่ อกัน  ท า ให้ สามารถประกอบกิจธุ ระ  การงาน  
และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ 
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทัน 
ต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม  และความก้าวหน้ า 
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์  
และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
 ด้วยความส าคัญดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลท้ังร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ 
ธรรมชาติของภาษาไทยเป็นเรื่องทักษะ จะแยกเนื้อหาสาระ
ของทักษะแต่ละช้ันปีโดยเด็ดขาดไม่จ าเป็นจะต้องมี

กระบวนการฝึกทักษะต่างๆ ให้ต่อเนื่องกันไป เนื้อหา เช่น 
การอ่านและการเขียนสะกดค า การอ่านจับใจความ การ
เลือกใช้ค าให้ตรงตามความหมาย การเขียนแสดงความรู้สึก 
ความคิด ประสบการณ์ ความต้องการ จินตนาการ การน า
ความรู้จากการอ่านไปใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและ
การด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องสอนทุกช้ันในเรื่องของทักษะ
ภาษา และแต่ละช้ันจะมีเนื้อหาในการฝึกทักษะที่เพิ่มความ
ซับซ้อนและยากมากขึ้น เช่น จ านวนค าเพิ่มมากข้ึน ประโยค
ที่ใช้ยาวและซับซ้อนขึ้น เรื่องที่น ามาอ่านยาวขึ้น (กรม
วิชาการ.  2544 : 22) จากข้อความที่กล่าวมาแสดงให้เห็น
ว่า หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
อย่างชัดเจน ซึ่งการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องถือเป็นวิธีการ
ส าคัญในการอนุรักษ์ภาษาไทย การที่ชาติไทย มีภาษาไทย 
เป็นภาษาประจ าชาติ ยังเป็นเครื่องแสดงถึงความฉลาด
ปราดเปรื่องของบรรพบุรุษไทย แสดงถึงความเป็นเอกราช
ทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่สืบทอดมาช้านานหลาย
ศตวรรษ ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติล้ าค่าของชาติ เป็นสมบัติ
ของทุกคนในชาติ สมควรที่คนไทยทุกคนจะต้องสงวนรักษา
ให้คงอยู่ตลอดไป โดยอย่างน้อยคนไทยแต่ละคนควรใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งในภาษาพูดและเขียน ต้องศึกษา
ระบบระเบียบของภาษา ควรใช้ค าให้ตรงกับความหมาย 
ที่ต้องการจัดหรือสร้างประโยค วลี ให้ถ้อยค าเรียงถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ วางค าให้ถูกต้องตามหน้าที่ของค า  
ใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับผู้ฟังและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
คนไทยควรรักภาษาไทยใช้ภาษาด้วยความรักและหวนแหน 
ระมัดระวัง เพื่อให้ภาษาท่ีใช้ถูกต้อง 
 แม้ว่าภาษาไทยจะมีความส าคัญดังที่ได้กล่าวมา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและพยายามจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
ให้มีคุณภาพ แต่ปรากฏว่า ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่ถึงเป้าหมายที่คาดหวัง ก็ยังคง
มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏในรายงานผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังไม่น่าพอใจ ซึ่งจาก
ผลการวิจัยของกรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา (2541 : 
27–28) ได้สรุปตรงกันว่าสาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยต่ า พบว่า เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบวิชาภาษาไทย 
ไม่ว่าจะเป็นวิชาเรียงความ วิชาเขียนไทย วิชาหลักภาษาไทย 
ตลอดจนวิชาวรรณคดีไทย ผลก็คือ เด็กเรียนวิชาเหล่านี้
เพราะมีในหลักสูตร และเพื่อต้องการสอบได้คะแนนผ่านไป
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แต่ละครั้งเท่านั้น ในที่สุดจึงเกิดความเบื่อหน่ายในวิชานี้  
อีกทั้ งพฤติกรรมการสอนของครูส่ วนใหญ่ยั งคงเน้น  
การถ่ายทอดความรู้และเน้ือหาวิชามากกว่าการเรียน 
การสอนตามหลักการและจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร  
ตัวผู้สอนเองไม่มีเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน จึงเกิด
ความรู้สึกว่าวิชานี้ไม่มีวิธีใด ที่จะสอนให้สนุก ครูชอบสอน
วิชาวรรณคดีมากกว่าวิชาหลักภาษาไทย ขาดแคลน
ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหา เทคนิค 
วิธีการสอนที่ดี  ขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ 
ขาดทักษะการสอน การสอนของครูเป็นแบบเดิม  คือ 
อธิบายแล้วให้นักเรียนจด ปัญหาการสอนภาษาไทย
ส่วนมากคือขาดอุปกรณ์ประกอบการสอนและไม่ทราบ
วิธีการสอนที่ดี นอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีภาระงานมาก เช่น 
บางคนต้องสอนทุกวิชา/ทุกกลุ่มประสบการณ์ สอนคนเดียว
ทุกช้ันหรือท าหน้าท่ีอื่นๆ นอกเหนือจากการสอนอีกด้วย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ซึ่ งด า เนินการมาตั้ งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา  
จากการส ารวจและรวบรวมสภาพปัญหาปัจจุบัน สรุปได้ว่า 
ด้านนักเรียน นักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน ขาดทักษะ 
การท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนบางคนไม่ชอบเรียนภาษาไทย 
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า ไม่เป็นที่
น่าพอใจ ด้านครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ครูขาดประสบการณ์ 
และเทคนิคบางประการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย ด้ านสื่ อและอุปกรณ์  ขาดแคลนหนังสื อ
ประกอบการเรยีนการสอนภาษาไทย ขาดแบบฝึกเสริมทักษะ 
ขาดสื่อและเครื่องมือในการวัดจุดประสงค์การเรียนรู้  
ขาดแบบทดสอบวัด และการประเมินผลที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และด้านขาดการนิเทศติดตาม ก ากับและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ รู้ ว่าการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยยังไม่เป็นไป
ตามหลักการ และจุดมุ่งหมาย รวมท้ังส่งผลให้ความส าคัญ
และภาพพจน์ ของวิชานี้ลดลงเสื่อมลง จ าเป็นต้องปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบัวขาว ตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประโยชน์ 
ที่จะเกิดกับนักเรียนดังกล่าว จึงสนใจที่จะท าการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร 
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ผู้วิจัย 
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ของนักการศึกษาหลายๆ ท่าน พบว่า ชุดการสอน
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ งที่มีลักษณะเป็น 
สื่อประสม ที่จัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเนื้อหา
ที่ต้องการจะให้นักเรียนได้รับ ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจ พร้อมท่ีจะ
สอน และช่วยให้ผู้เรียนกับผู้สอนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน  
มีอิสระในการเรียนตามความสามารถและความสนใจ  
โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือ (บุญเกื้อ  ควรหาเวช.  2542 : 
91–93)  ท า ให้นัก เรี ยนเกิดการ เรี ยนรู้ วิ ธีการท างาน 
เป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลในการวางแผนอย่างมีระบบได้ 
อย่างเหมาะสม จากบัตรความรู้ บัตรกิจกรรม แบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบ ตลอดจนสื่อต่างๆ ที่ครูผู้สอนเตรียมไว้
อย่างมีระบบ แล้วยังท าให้นักเรียนสามารถทราบผล  
การปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดความเบื่อหน่าย
ต่อการเรียน (สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า.  2545 : 51) 
ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่นักการศึกษา
หลายท่านยอมรับกันว่าสามารถเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้น โดยที่ครูไม่จ าเป็นต้องสอนด้วยการพูดเองหมด 
ทุกอย่าง แต่ครูควรเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการสอนที่จะ
เช่ือมโยงประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  ดังเช่น  
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2523 : 121) ลัดดา  ศุขปรีดี (2524 : 
31) สมทัด  ภิบาลสุข และพิมพ์ใจ ภิบาลสุข (2528 : 90) 
ได้กล่าวถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของชุดการสอน สรุปได้ดังนี้ 
1) ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่
สลับซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ซึ่งผู้สอน 
ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ดี  2) ช่วยเร้า 
ความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่ก าลังศึกษา เพราะชุดการสอน
จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเอง 
และสังคม 3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น  
ฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองและการมี 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 4) ช่วยสร้างความพร้อม
และความมั่นใจแก่ผู้สอน เพราะชุดการสอนผลิตไว้ 
เป็นหมวดหมู่ สามารถหยิบไปใช้ได้ทันที โดยเฉพาะผู้ที่ 
ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมการสอนล่วงหน้า 5) ผู้เรียน 
เป็นอิสระจากอารมณ์ของผู้สอนชุดการสอนท าให้เรียน 
ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าอาจารย์ผู้สอนจะมีสภาพหรือความ
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ขัดข้องทางอารมณ์มากน้อยเพียงใดก็ตาม 6) ช่วยให้ 
การเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของครูผู้สอน เนื่องจาก
ชุดการสอนท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แทนครู แม้ครูจะพูด
หรือสอนไม่เก่ง ผู้เรียนก็สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากชุดการสอนที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพมาแล้ว  
7) ในกรณีครูขาด ครูคนอื่นก็สามารถสอนแทนโดยใช้ 
ชุดการสอนที่มิใช่เข้าไปนั่งคุมช้ันปล่อยนักเรียนให้อยู่เฉยๆ 
เหมือนที่ครูส่วนใหญ่ท ากันอยู่อย่างในปัจจุบัน เพราะเมื่อ
เนื้อหาวิชาอยู่ในชุดการสอนเรียบร้อยแล้วครูผู้สอนแทน 
ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนัก 8) ชุดการสอนช่วยลดภาระ
ของผู้สอน เมื่อมีชุด การสอนแล้ว ครูผู้สอนจะด าเนินการ
สอนตามค าแนะน าที่มีไว้ให้ ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องเสียเวลา 
ท าสื่อการสอนใหม่ ท าให้ครูมีเวลาเตรียมการสอน ทดลอง
และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเนื้อหาตามชุดการสอนก าหนด
ท าให้ครูมีประสบการณ์กว้างขวาง ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพ
การสอนของครู  9) ท าให้ผู้เรียนได้รับความรูใ้นแนวเดียวกัน 
ครูผู้สอนแต่ละคนย่อมมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้แตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน ผู้เรียนอาจได้รับความรู้
รายละเอียดต่างๆ เป็นคนละแนวไม่เท่ากัน ชุดการสอน 
มีจุดมุ่งหมายชัดเจนที่เป็นพฤติกรรม (Behavioral Objective) 
มีข้อแนะน ากิจกรรมการใช้สื่อการสอนและข้อสอบ
ประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียนไว้อย่างพร้อมมูล 
 นอกจากสื่อการเรียนรู้แล้ววิธีการจัดการเรียนรู้ 
ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท
ของผู้เรียนในการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน การเรียน 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) เป็นการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ 
เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
ร่วมกันของกลุ่ม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน และทักษะทางสังคม ซึ่งโรเบิร์ต อี สลาวิน (Robert 
E. Slawin.  1990) ได้เสนอแนะไว้ว่า การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4–5 คน สมาชิกกลุ่มจะต้อง
ช่วยกันเรียนรู้ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจใจตนเอง ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบของตนเองและของกลุ่มช่วยให้ผู้ เรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
 สลาวิน (Slawin.  1990, อ้างถึงใน ปราณี  จงศรี 
2545 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ ์(Student Team–Achievement 

division STAD) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับช้ัน 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมเป็น
ส าคัญ ในการจัดการเรียนรู้จะแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศ ต่างกัน เริ่มต้นด้วยครู
น าเสนอบทเรียน จากนั้นผู้เรียนทุกคนร่วมกันท างานในกลุ่ม
ของตน สมาชิกทุกคนจะเรียนรู้บทเรียนนั้นๆ แล้วผู้เรียนทุก
คนได้รับการทดสอบในเวลาเดียวกัน โดยไม่มีการช่วยเหลือ
กัน คะแนนจากการทดสอบจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยครั้งที่ผ่านมา คะแนนแต่ละกลุ่มที่ได้รับจะขึ้นอยู่
กับระดับความสามารถท่ีท าคะแนนได้เท่าเดิมหรือมากกว่า
คะแนนที่ได้จากครั้งก่อน กลุ่มใดมีคะแนนพัฒนาเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้จะได้รับการชมเชยหรือรางวัล 
  จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ 
เป็นอย่ างยิ่ งที่จะสร้างและพัฒนาชุดการสอนที่ เสริม 
การจัดการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ส าหรับน ามาใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปแก้ปัญหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนท่ีเสริมการจดั 
การเรียนรู้แบบรว่มมอืกันเรียนรู ้เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยชุดการสอนที่เสริม
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดการสอนท่ีเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยการพัฒนาชุดการสอนที่เสริม
การจัดการรู้เรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ส าหรับนัก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ผู้รายงานได้ด าเนินตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี ้
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แต่ละครั้งเท่านั้น ในที่สุดจึงเกิดความเบื่อหน่ายในวิชานี้  
อีกทั้ งพฤติกรรมการสอนของครูส่ วนใหญ่ยั งคงเน้น  
การถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียน 
การสอนตามหลักการและจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร  
ตัวผู้สอนเองไม่มีเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน จึงเกิด
ความรู้สึกว่าวิชานี้ไม่มีวิธีใด ที่จะสอนให้สนุก ครูชอบสอน
วิชาวรรณคดีมากกว่าวิชาหลักภาษาไทย ขาดแคลน
ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหา เทคนิค 
วิธีการสอนที่ดี  ขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ 
ขาดทักษะการสอน การสอนของครูเป็นแบบเดิม  คือ 
อธิบายแล้วให้นักเรียนจด ปัญหาการสอนภาษาไทย
ส่วนมากคือขาดอุปกรณ์ประกอบการสอนและไม่ทราบ
วิธีการสอนที่ดี นอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีภาระงานมาก เช่น 
บางคนต้องสอนทุกวิชา/ทุกกลุ่มประสบการณ์ สอนคนเดียว
ทุกช้ันหรือท าหน้าท่ีอื่นๆ นอกเหนือจากการสอนอีกด้วย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ซึ่ งด า เนินการมาตั้ งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา  
จากการส ารวจและรวบรวมสภาพปัญหาปัจจุบัน สรุปได้ว่า 
ด้านนักเรียน นักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน ขาดทักษะ 
การท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนบางคนไม่ชอบเรียนภาษาไทย 
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า ไม่เป็นที่
น่าพอใจ ด้านครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ครูขาดประสบการณ์ 
และเทคนิคบางประการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย ด้ านสื่ อและอุปกรณ์  ขาดแคลนหนังสื อ
ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย ขาดแบบฝึกเสริมทักษะ 
ขาดสื่อและเครื่องมือในการวัดจุดประสงค์การเรียนรู้  
ขาดแบบทดสอบวัด และการประเมินผลที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และด้านขาดการนิเทศติดตาม ก ากับและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้รู้ ว่าการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยยังไม่เป็นไป
ตามหลักการ และจุดมุ่งหมาย รวมทั้งส่งผลให้ความส าคัญ
และภาพพจน์ ของวิชานี้ลดลงเสื่อมลง จ าเป็นต้องปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบัวขาว ตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประโยชน์ 
ที่จะเกิดกับนักเรียนดังกล่าว จึงสนใจที่จะท าการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร 
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ผู้วิจัย 
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ของนักการศึกษาหลายๆ ท่าน พบว่า ชุดการสอน
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ งที่มีลักษณะเป็น 
สื่อประสม ที่จัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเนื้อหา
ที่ต้องการจะให้นักเรียนได้รับ ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจ พร้อมท่ีจะ
สอน และช่วยให้ผู้เรียนกับผู้สอนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน  
มีอิสระในการเรียนตามความสามารถและความสนใจ  
โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือ (บุญเกื้อ  ควรหาเวช.  2542 : 
91–93)  ท า ให้นัก เรี ยนเกิดการ เรี ยนรู้ วิ ธีการท างาน 
เป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลในการวางแผนอย่างมีระบบได้ 
อย่างเหมาะสม จากบัตรความรู้ บัตรกิจกรรม แบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบ ตลอดจนสื่อต่างๆ ที่ครูผู้สอนเตรียมไว้
อย่างมีระบบ แล้วยังท าให้นักเรียนสามารถทราบผล  
การปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดความเบื่อหน่าย
ต่อการเรียน (สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า.  2545 : 51) 
ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่นักการศึกษา
หลายท่านยอมรับกันว่าสามารถเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้น โดยที่ครูไม่จ าเป็นต้องสอนด้วยการพูดเองหมด 
ทุกอย่าง แต่ครูควรเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการสอนที่จะ
เช่ือมโยงประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  ดังเช่น  
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2523 : 121) ลัดดา  ศุขปรีดี (2524 : 
31) สมทัด  ภิบาลสุข และพิมพ์ใจ ภิบาลสุข (2528 : 90) 
ได้กล่าวถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของชุดการสอน สรุปได้ดังนี้ 
1) ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่
สลับซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ซึ่งผู้สอน 
ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ดี  2) ช่วยเร้า 
ความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่ก าลังศึกษา เพราะชุดการสอน
จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนของตนเอง 
และสังคม 3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น  
ฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการมี 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 4) ช่วยสร้างความพร้อม
และความมั่นใจแก่ผู้สอน เพราะชุดการสอนผลิตไว้ 
เป็นหมวดหมู่ สามารถหยิบไปใช้ได้ทันที โดยเฉพาะผู้ที่ 
ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมการสอนล่วงหน้า 5) ผู้เรียน 
เป็นอิสระจากอารมณ์ของผู้สอนชุดการสอนท าให้เรียน 
ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าอาจารย์ผู้สอนจะมีสภาพหรือความ
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ขัดข้องทางอารมณ์มากน้อยเพียงใดก็ตาม 6) ช่วยให้ 
การเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของครูผู้สอน เนื่องจาก
ชุดการสอนท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แทนครู แม้ครูจะพูด
หรือสอนไม่เก่ง ผู้เรียนก็สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากชุดการสอนที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพมาแล้ว  
7) ในกรณีครูขาด ครูคนอื่นก็สามารถสอนแทนโดยใช้ 
ชุดการสอนที่มิใช่เข้าไปนั่งคุมช้ันปล่อยนักเรียนให้อยู่เฉยๆ 
เหมือนที่ครูส่วนใหญ่ท ากันอยู่อย่างในปัจจุบัน เพราะเมื่อ
เนื้อหาวิชาอยู่ในชุดการสอนเรียบร้อยแล้วครูผู้สอนแทน 
ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนัก 8) ชุดการสอนช่วยลดภาระ
ของผู้สอน เมื่อมีชุด การสอนแล้ว ครูผู้สอนจะด าเนินการ
สอนตามค าแนะน าที่มีไว้ให้ ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องเสียเวลา 
ท าสื่อการสอนใหม่ ท าให้ครูมีเวลาเตรียมการสอน ทดลอง
และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเนื้อหาตามชุดการสอนก าหนด
ท าให้ครูมีประสบการณ์กว้างขวาง ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพ
การสอนของครู  9) ท าให้ผู้เรียนได้รับความรูใ้นแนวเดียวกัน 
ครูผู้สอนแต่ละคนย่อมมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้แตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน ผู้เรียนอาจได้รับความรู้
รายละเอียดต่างๆ เป็นคนละแนวไม่เท่ากัน ชุดการสอน 
มีจุดมุ่งหมายชัดเจนที่เป็นพฤติกรรม (Behavioral Objective) 
มีข้อแนะน ากิจกรรมการใช้สื่อการสอนและข้อสอบ
ประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียนไว้อย่างพร้อมมูล 
 นอกจากสื่อการเรียนรู้แล้ววิธีการจัดการเรียนรู้ 
ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท
ของผู้เรียนในการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน การเรียน 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) เป็นการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ 
เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
ร่วมกันของกลุ่ม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน และทักษะทางสังคม ซึ่งโรเบิร์ต อี สลาวิน (Robert 
E. Slawin.  1990) ได้เสนอแนะไว้ว่า การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4–5 คน สมาชิกกลุ่มจะต้อง
ช่วยกันเรียนรู้ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจใจตนเอง ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบของตนเองและของกลุ่มช่วยให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
 สลาวิน (Slawin.  1990, อ้างถึงใน ปราณี  จงศรี 
2545 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ ์(Student Team–Achievement 

division STAD) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้เกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับช้ัน 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมเป็น
ส าคัญ ในการจัดการเรียนรู้จะแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศ ต่างกัน เริ่มต้นด้วยครู
น าเสนอบทเรียน จากนั้นผู้เรียนทุกคนร่วมกันท างานในกลุ่ม
ของตน สมาชิกทุกคนจะเรียนรู้บทเรียนนั้นๆ แล้วผู้เรียนทุก
คนได้รับการทดสอบในเวลาเดียวกัน โดยไม่มีการช่วยเหลือ
กัน คะแนนจากการทดสอบจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยครั้งที่ผ่านมา คะแนนแต่ละกลุ่มที่ได้รับจะขึ้นอยู่
กับระดับความสามารถท่ีท าคะแนนได้เท่าเดิมหรือมากกว่า
คะแนนที่ได้จากครั้งก่อน กลุ่มใดมีคะแนนพัฒนาเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้จะได้รับการชมเชยหรือรางวัล 
  จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ 
เป็นอย่ างยิ่ งที่จะสร้างและพัฒนาชุดการสอนที่ เสริม 
การจัดการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ส าหรับน ามาใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน าไปแก้ปัญหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนท่ีเสริมการจดั 
การเรียนรู้แบบรว่มมอืกันเรียนรู ้เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยชุดการสอนที่เสริม
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดการสอนท่ีเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยการพัฒนาชุดการสอนที่เสริม
การจัดการรู้เรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ส าหรับนัก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ผู้รายงานได้ด าเนินตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี ้
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 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบัวขาว 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เรียนรายวิชา ท32101 ภาษาไทย 
จ านวน 4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 129 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบัวขาว 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวนนักเรียน 30 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยทางโรงเรียน
ได้จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของผู้เรียน ระหว่าง
เด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  2.1  ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 7 ชุด 
  2.2  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอดคล้องกับชุด 
การสอนแต่ละหน่วยการเรียน จ านวน 7 แผน 
  2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย รายวิชา ท32101 
ภาษาไทย จัดท าขึ้นเพื่อทดสอบก่อนและหลังเรียนรายวิชา
ภาษาไทยในแต่ละเรื่อง 
  2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
  2.5  แบบประเมินการใช้ชุดการสอนที่เสริม 
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ใช้สอบถามความคิดเห็นของครูที่น าชุดการสอนไปใช้ 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1.  ตัวแปรอสิระ คอื การเรยีนโดยใช้ชุดการสอน
ที่เสริมการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือกันเรียนรู้เรื่องลลิิต
ตะเลงพ่าย  
  2.  ตัวแปรตาม คือ 
   2.1  ประสิทธิภาพของชุดการสอน 

   2.2  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย 
   2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดการสอนที่เสรมิการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ เรื่องลลิิตตะเลงพ่าย 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในทุกขั้นตอน 
ดังนี ้
  3.1  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
ท32101 ภาษาไทย ก่อนเรียน (Pre–test)  
  3.2  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
รายวิชา ท32101 ภาษาไทย 
  3.3  บันทึกผลการท าชุดการสอนหนว่ยการเรยีนรู้
ที่ 1 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย รายวิชา ท32101 ภาษาไทยของนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
  3.4  ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีน 
(Post–test) โดยใช้แบบทดสอบ ชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
  3.5  ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย  
  3.6  เผยแพร่ชุดการสอน 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
  4.1  วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
   4.1.1  หาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   4.1.2  หาค่าความยากง่ายและหาค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
   4.1.3  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  4.2  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ที่เสริมการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลลิิต
ตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80  
  4.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้ชุดการสอนที่เสริม
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
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ปีที่ 5 โดยใช้ t–test (Dependent Sample) (บุญชม  ศรสีะอาด.  
2543 : 109–111) 
  4.4  วิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อการเรยีนภาษาไทย
ของนักเรียน โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
  4.5  วิเคราะห์ผลการเผยแพร่ชุดการสอนที่
เสรมิการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ เรื่องลลิิตตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
   
สรุปผล 
 1.  ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 86.14/82.29 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ที่เรียน
โดยใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3.  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดการสอนท่ีเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อรายการที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดสามล าดับแรก คือ สื่อและอุปกรณ์การเรียนตรงกับเรื่อง
ทีเ่รียน ล าดับที่สอง การเรียนภาษาไทยเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าชอบ 
และล าดับที่สาม ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ สนุกเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่ม 
 4.  ครูผู้สอนที่น าชุดการสอนที่เสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ไปใช้มีความเห็นว่าชุดการสอนมีความสมบูรณ์เหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
 จากการค้นพบของการศึกษาการค้นคว้าเรื่องผล
การพัฒนาชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้  เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้  
  1.  ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 86.14/82.29 
ซึง่หมายความว่า ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมระหว่างเรียนในชุด
การสอนทั้ง 7 ชุด ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.14 และผู้เรียน
สามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.29 นั้นคือ ชุดการสอนที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณรัตน์  อุดมศักดิ์ (2548 : บทคัดย่อ) 
ทีไ่ด้ศึกษาการสร้างชุดการสอนการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านศาลาล าดวน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนการอ่าน    
จับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.67/86.67 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ ณัฐกานต์ บุญสาลี 
(2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง 
ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 เร่ืองชนิดของค าตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน
โดยท าการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านซาด (มงคลวิทยา) อ าเภอโนนนารายณ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 
2) ชุดการสอนจ านวน 8 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 เรื่อง ชนิดของค า ผลการวิจัยพบว่า ชุดการที่พัฒนา 
ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 85.90/87.56 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สมัย  จันทรังษี (2550 : บทคัดย่อ) 
ที่ได้ศึกษา การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจ
ของนักเรียน โดยท าการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จังหวัดนครนายก 
จ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย      
1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ค า จ านวน 5 ชุด   
2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบทดสอบ
ความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอน  
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 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบัวขาว 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เรียนรายวิชา ท32101 ภาษาไทย 
จ านวน 4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 129 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบัวขาว 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวนนักเรียน 30 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยทางโรงเรียน
ได้จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของผู้เรียน ระหว่าง
เด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  2.1  ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 7 ชุด 
  2.2  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอดคล้องกับชุด 
การสอนแต่ละหน่วยการเรียน จ านวน 7 แผน 
  2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย รายวิชา ท32101 
ภาษาไทย จัดท าขึ้นเพื่อทดสอบก่อนและหลังเรียนรายวิชา
ภาษาไทยในแต่ละเรื่อง 
  2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เร่ืองลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
  2.5  แบบประเมินการใช้ชุดการสอนที่เสริม 
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ใช้สอบถามความคิดเห็นของครูที่น าชุดการสอนไปใช้ 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1.  ตัวแปรอสิระ คอื การเรยีนโดยใช้ชุดการสอน
ที่เสริมการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือกันเรียนรู้เรื่องลลิิต
ตะเลงพ่าย  
  2.  ตัวแปรตาม คือ 
   2.1  ประสิทธิภาพของชุดการสอน 

   2.2  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย 
   2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดการสอนที่เสรมิการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ เรื่องลลิิตตะเลงพ่าย 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในทุกขั้นตอน 
ดังนี ้
  3.1  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
ท32101 ภาษาไทย ก่อนเรียน (Pre–test)  
  3.2  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
รายวิชา ท32101 ภาษาไทย 
  3.3  บันทึกผลการท าชุดการสอนหนว่ยการเรยีนรู้
ที่ 1 เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย รายวิชา ท32101 ภาษาไทยของนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
  3.4  ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีน 
(Post–test) โดยใช้แบบทดสอบ ชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
  3.5  ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย  
  3.6  เผยแพร่ชุดการสอน 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
  4.1  วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
   4.1.1  หาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   4.1.2  หาค่าความยากง่ายและหาค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
   4.1.3  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  4.2  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ที่เสริมการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลลิิต
ตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80  
  4.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้ชุดการสอนที่เสริม
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลติตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
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ปีที่ 5 โดยใช้ t–test (Dependent Sample) (บุญชม  ศรีสะอาด.  
2543 : 109–111) 
  4.4  วิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อการเรยีนภาษาไทย
ของนักเรียน โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
  4.5  วิเคราะห์ผลการเผยแพร่ชุดการสอนที่
เสรมิการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ เรื่องลลิิตตะเลงพ่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
   
สรุปผล 
 1.  ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 86.14/82.29 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ที่เรียน
โดยใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3.  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อรายการท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดสามล าดับแรก คือ สื่อและอุปกรณ์การเรียนตรงกับเรื่อง
ทีเ่รียน ล าดับที่สอง การเรียนภาษาไทยเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าชอบ 
และล าดับที่สาม ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ สนุกเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่ม 
 4.  ครูผู้สอนที่น าชุดการสอนที่เสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ไปใช้มีความเห็นว่าชุดการสอนมีความสมบูรณ์เหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
 จากการค้นพบของการศึกษาการค้นคว้าเร่ืองผล
การพัฒนาชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้  เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้  
  1.  ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 86.14/82.29 
ซึง่หมายความว่า ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมระหว่างเรียนในชุด
การสอนทั้ง 7 ชุด ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.14 และผู้เรียน
สามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.29 นั้นคือ ชุดการสอนที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณรัตน์  อุดมศักดิ์ (2548 : บทคัดย่อ) 
ทีไ่ด้ศึกษาการสร้างชุดการสอนการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านศาลาล าดวน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนการอ่าน    
จับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.67/86.67 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ ณัฐกานต์ บุญสาลี 
(2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง 
ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 เรื่องชนิดของค าตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน
โดยท าการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านซาด (มงคลวิทยา) อ าเภอโนนนารายณ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 
2) ชุดการสอนจ านวน 8 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 เรื่อง ชนิดของค า ผลการวิจัยพบว่า ชุดการที่พัฒนา 
ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 85.90/87.56 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สมัย  จันทรังษี (2550 : บทคัดย่อ) 
ที่ได้ศึกษา การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจ
ของนักเรียน โดยท าการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จังหวัดนครนายก 
จ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย      
1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ค า จ านวน 5 ชุด   
2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบทดสอบ
ความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอน  
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ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 88/80 และสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมี 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และภนิดา เกสรเจริญกุล 
(2552 : บทคัดย่อ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดการสอนทั้ง 7 ชุด 
ทีส่ร้างขึ้น ได้รับการตรวจสอบจากคณะที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ 
ซึ่งผู้รายงานได้ปรับปรุงแก้ไขชุดการสอน ตามข้อเสนอแนะ 
จนท าให้ชุดการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์
มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้มีการน าไปทดลองใช้และปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องในสภาพการสอนจริง ส่งผลให้ชุดการสอน 
ที่เสริมการจัดการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิต
ตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ท32101 
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้
ชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็น
ว่าการสอนที่ใช้ชุดการสอนทั้ง 7 ชุด ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากชุดการสอนทั้ง 7 ชุด 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนั้น
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของภนิดา  เกสรเจริญกลุ 
(2552 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษา การพัฒนาชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 หาดัชนีประสิทธิผลและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียน โดยท าการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบ้านมหาชัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 จ านวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน 2) ชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียน จ านวน 7 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น    
มีประสิทธิภาพ 84.95/84.57 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และ
ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.624 หมายความว่า นักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดการสอนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.40 แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผู้วิจัยได้น าหลักการและทฤษฎีแนวการสอนแบบธรรมชาติ 
ที่เน้นการสอนสิ่งที่มีความหมายแก่นักเรียน โดยใช้วัสดุของจริง  

ทีม่ีอยู่ในสภาพแวดล้อม หรือการใช้สิ่งทดแทนของจริง เช่น 
รูปภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความหมายของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ได้เป็นอย่างดี 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน 
  3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการสอนโดยใช้ 
ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น สร้างความ
พึงพอใจท่ีดีแก่ผู้เรียน ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้ 
    3.1  การจัดการเรียนการสอน รายวิชา  
ท32101 ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นกระบวนการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีล าดับขั้นตอน 
การสอนอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่ชัดเจน และแต่ละขั้น
นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติทั้งกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ผู้เรียน 
มีโอกาสทราบความก้าวหน้าของตนเองจากข้อมูลย้อนกลับ
ทันที จึงเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจเรียน เมื่อรู้สึกว่าตัวเอง
ประสบความส าเร็จ เจตคติที่แสดงออกมาในลักษณะพึงพอใจ
หรือชอบใจ ส่งผลต่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
    3.2  ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือกันเรียนรู ้เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้น
เป็นสื่อการเรียนที่เป็นส่วนเพิ่มเติม หรือเสริมหนังสือเรียน
ให้แก่นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการให้นักเรียนได้
ท าชุดการสอน ที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะช่วยให้
นักเรียนประสบความส าเร็จ การที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจากชุด
การสอน ที่มีประสิทธิภาพจึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียน  
  4.  ครูผู้สอนที่น าชุดการสอนที่เสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุม่สาระ
การเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ไปใช้
มีความเห็นว่าชุดการสอนมีความสมบูรณเ์หมาะสมในระดับ
มากที่สดุ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูร้ายงานไดส้รา้งขึ้นตามกระบวนการ
และขั้นตอนในการสร้างชุดการสอน ได้รับการตรวจพิจารณาแก้ไข
จากผู้เช่ียวชาญและที่ปรึกษาตลอดจนได้น าไปทดลองใช้ใน
สภาพการสอนจริงในลักษณะสอนไปและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพรอ่งไปพรอ้มๆ กนั จึงมผีลให้ชุดการสอนชุดนี้มีคณุภาพ
และประสิทธิภาพท่ีเชื่อถือได ้ 
 
 

55 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
  1.1  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ควรน าชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาไทย 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  1.2  ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ควรส่งเสริมให้
ครูผู้สอนน าเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ มาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 
 

 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรท าการศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอน
โดยใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยก าหนดเนื้อหาและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับท้องถิ่นของตนเอง 
   2.2  ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุด
การสอน ส าหรับนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ 
เพื่อจะได้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะสอดคล้อง
หรือไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ 
  2.3  ควรท าการศึกษาการจัดกิจกรรมการสอน
ซ่อมเสริม ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนวิชาภาษาไทย 
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ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 88/80 และสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมี 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และภนิดา เกสรเจริญกุล 
(2552 : บทคัดย่อ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดการสอนทั้ง 7 ชุด 
ทีส่ร้างขึ้น ได้รับการตรวจสอบจากคณะที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ 
ซึ่งผู้รายงานได้ปรับปรุงแก้ไขชุดการสอน ตามข้อเสนอแนะ 
จนท าให้ชุดการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์
มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้มีการน าไปทดลองใช้และปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องในสภาพการสอนจริง ส่งผลให้ชุดการสอน 
ที่เสริมการจัดการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิต
ตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ท32101 
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้
ชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็น
ว่าการสอนที่ใช้ชุดการสอนทั้ง 7 ชุด ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดการสอนทั้ง 7 ชุด 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนั้น
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของภนิดา  เกสรเจริญกลุ 
(2552 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษา การพัฒนาชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 หาดัชนีประสิทธิผลและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียน โดยท าการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบ้านมหาชัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 จ านวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน 2) ชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียน จ านวน 7 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น    
มีประสิทธิภาพ 84.95/84.57 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และ
ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.624 หมายความว่า นักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดการสอนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.40 แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผู้วิจัยได้น าหลักการและทฤษฎีแนวการสอนแบบธรรมชาติ 
ที่เน้นการสอนสิ่งที่มีความหมายแก่นักเรียน โดยใช้วัสดุของจริง  

ทีม่ีอยู่ในสภาพแวดล้อม หรือการใช้สิ่งทดแทนของจริง เช่น 
รูปภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับความหมายของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ได้เป็นอย่างดี 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน 
  3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการสอนโดยใช้ 
ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น สร้างความ
พึงพอใจท่ีดีแก่ผู้เรียน ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้ 
    3.1  การจัดการเรียนการสอน รายวิชา  
ท32101 ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นกระบวนการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีล าดับขั้นตอน 
การสอนอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่ชัดเจน และแต่ละขั้น
นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติทั้งกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ผู้เรียน 
มีโอกาสทราบความก้าวหน้าของตนเองจากข้อมูลย้อนกลับ
ทันที จึงเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจเรียน เมื่อรู้สึกว่าตัวเอง
ประสบความส าเร็จ เจตคติท่ีแสดงออกมาในลักษณะพึงพอใจ
หรือชอบใจ ส่งผลต่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
    3.2  ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือกันเรียนรู ้เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้น
เป็นสื่อการเรียนที่เป็นส่วนเพิ่มเติม หรือเสริมหนังสือเรียน
ให้แก่นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการให้นักเรียนได้
ท าชุดการสอน ที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะช่วยให้
นักเรียนประสบความส าเร็จ การที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจากชุด
การสอน ที่มีประสิทธิภาพจึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียน  
  4.  ครูผู้สอนที่น าชุดการสอนที่เสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุม่สาระ
การเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ไปใช้
มีความเห็นว่าชุดการสอนมีความสมบูรณเ์หมาะสมในระดับ
มากที่สดุ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูร้ายงานไดส้รา้งขึ้นตามกระบวนการ
และขั้นตอนในการสร้างชุดการสอน ได้รับการตรวจพิจารณาแก้ไข
จากผู้เช่ียวชาญและที่ปรึกษาตลอดจนได้น าไปทดลองใช้ใน
สภาพการสอนจริงในลักษณะสอนไปและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพรอ่งไปพรอ้มๆ กนั จึงมผีลให้ชุดการสอนชุดนี้มีคณุภาพ
และประสิทธิภาพท่ีเชื่อถือได ้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
  1.1  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ควรน าชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรยีนรู้ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาไทย 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  1.2  ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ควรส่งเสริมให้
ครูผู้สอนน าเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ มาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 
 

 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
โดยใช้ชุดการสอนที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ เร่ืองลิลิตตะเลงพ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยก าหนดเนื้อหาและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับท้องถิ่นของตนเอง 
   2.2  ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุด
การสอน ส าหรับนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ 
เพื่อจะได้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะสอดคล้อง
หรือไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ 
  2.3  ควรท าการศึกษาการจัดกิจกรรมการสอน
ซ่อมเสริม ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนวิชาภาษาไทย 
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วัดผลก่อนทดลองและหลังการทดลองสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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3) the results of analytical thinking scores when 
being applied to 3 different group structures was 
not different and 4) students were satisfied with 
Blended Learning Lessons using Learning Together 
technique at a high level of satisfaction.  
 
ค าส าคญั  :  บทเรียนแบบผสมผสาน, เทคนิค 
    การเรยีนรู้ร่วมกัน, การคดิวิเคราะห์ 
Keywords :  Blended Learning Lessons,  
    Learning Together technique,  
    analytical thinking 
 
บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มาตรา 66 สาระส าคัญคือ ผู้เรียนต้องมีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยี
และเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการแสวงหาความรู้
และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม และมาตราที่ 67กล่าวถึง
การส่งเสริมและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในวงการ
การศึกษานั้นเป็นเรื่องส าคัญในยุคปัจจุบัน บุคลากรด้านการศึกษา
ทุกฝ่ายจึงต้องเล็งเห็นความส าคัญของการผลิตและพัฒนา 
การเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าและมีรูปแบบเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) เป็นการผสมผสานการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
หรือการสอนในช้ันเรียนแบบปกติ โดยจะจัดการเรียนการสอน
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอและฝึกปฏิบัติ 
และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) 
ผ่านระบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management 
System: LMS) ผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกัน
เป็นอย่างดี (นวลพรรณ  ไชยมา.  2554) โดยเน้นให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบด้วย เร้าความสนใจ  
แจ้งจุดประสงค์ การทบทวนเนื้อหา การน าเสนอเนื้อหาใหม่ 
แนะน าการเรียน ให้ผู้เรียนตอบสนองมีการฝึกปฏิบัติ มีการ
ทดสอบ และมีการบูรณาการใช้โดยอาศัยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Gagne.  1985) 
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Learning Together: LT) มีการก าหนดเง่ือนไขให้นักเรียน
ท าผลงานเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แบ่งปันความรู้ การแบ่งหน้าที่สมาชิกให้เหมาะสมซึ่งรูปแบบนี้
จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ เน้นการสร้างกลุ่ม
เพื่อท ากิจกรรมและเน้นการอภิปรายในกลุม่ว่าสมาชิกท างาน

ช่วยกันได้ดีเพียงใด (สุภณิดา  ปุสุรินทร์ค า.  2549) สมาชิก      
แต่ละคนในทีมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนรู้และสมาชิก
ทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพื่อท่ีจะช่วยเหลือ
และเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม (สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์.  
2554)   
 จากผลการวิจัยระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาของไทย พบว่า นักเรียนไทย
ไม่ได้ ใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยการท่องจ าเพียงอย่างเดียว  
แต่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับหนึ่ง (ชาลิสา  โพธิ์นิ่มแดง.  
2550) การเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นเรื่องของการรู้จักคิดและพัฒนา
ให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อกระตุ้น 
ให้นักเรียนสามารถคาดคะเน ใช้เหตุผล ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ (สุมาลี  หมวดไธสง.  2554) 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้
การประกอบอาชีพ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552) ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ  จากการสร้าง
บทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีโครงสร้างกลุ่มต่างกันเพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และน ามาทดลองใช้เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ในระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อสร้างบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิค
การเรยีนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคดิวิเคราะห์ก่อน
เรยีนและหลังเรยีนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจยัสรา้งขึ้น 
 3.  เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนการคดิวิเคราะห์หลัง
เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเมื่อใช้
โครงสร้างกลุ่มต่างกัน 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนแบบผสมผสานท่ีผู้วิจัยสรา้งขึ้น 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนกัลยาณวัตร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 100 คน 
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้เพื่อ
ทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ านวน 52 คน และเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จ านวน 48 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนแบบผสม 
ผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้รว่มกนัที่ส่งเสริมการคดิวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง Pronouns 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
เรื่อง Pronouns ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน 
  2.1  สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสรมิการคดิ
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง Pronouns 
มีกระบวนการ ดังนี ้
   2.1.1  ขั้นวิเคราะห์และวางแผน (Analyze 
 and Planning) การวิเคราะห์เพื่อการสร้างบทเรียนแบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา 
หนังสือต าราและเอกสารที่ประกอบการเรียนการสอน เพื่อท า
ความเข้าใจกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขอบข่ายเนื้อหา ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการสอน การวัดและประเมินผล  
แล้วท าการวิเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง เพื่อคาดหวังให้
ผู้เรียนมีความสามารถในเชิงรูปธรรม วัตถุประสงค์มีความ 
ส าคัญที่สุดของบทเรียนปกติจะเขียนเป็นผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดหรือสังเกตได้ โดยให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหา น าเนื้อหาที่ได้ วิเคราะห์
แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง และให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เนื้อหา

และกิจกรรม ยึดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเชิงพฤติกรรม 
โดยผู้วิจัยค้นคว้าได้ก าหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนและ
แนวคิดที่คาดหวังว่าจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้วิจัยค้นคว้าได้
ก าหนดเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns พร้อมก าหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามเนื้อหาที่เขียนขึ้น ผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
น าเนื้อหาที่วิเคราะห์แล้วจัดท าเป็นแผนโครงสร้างการเรียงล าดับ
เนื้อหา แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาให้
ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
   2.1.2  ขั้นการออกแบบ (Design) จัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบ 9 ขั้นของกาเย่ ที่สอดแทรก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning 
Together: LT) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
จึงน ามาเขียนเป็นผังงาน (Flowchart) เพื่อก าหนดช่องทาง
สื่อสารภายในบทเรียนแบบผสมผสาน แล้วน าเสนอให้
ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการสอนตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม เมื่อได้รับข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้วจึงเขียนบัตรเรื่อง (Storyboard) ตามเนื้อหา
และแผนผังที่สร้างไว้ น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการสอน
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม เมื่อได้รับข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขแล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วด าเนินงานขั้นต่อไป 
   2.1.3  ขั้นการพัฒนา (Development) 
สร้างบทเรยีนแบบผสมผสานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
กับคอมพิวเตอร์ และน าบทเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาแล้ว 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไข 
   2.1.4  ขั้นการน าไปใช้ Implementation)    
น าบทเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อย ผ่านการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ด้านไปทดลองใช้ โดยเริ่มจาก
ทดสอบแบบ 1:1 (One to One Testing) น าบทเรียนแบบ
ผสมผสานที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 คน 
คละความสามารถ ได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนแบบ
ผสมผสาน (E1/E2) เท่ากับ 58.50/68.75  ไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ ดังนั้นจะต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของบทเรียน
แบบผสมผสาน และวิธีด าเนินการเรียนการสอน หลังจากนั้น
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3) the results of analytical thinking scores when 
being applied to 3 different group structures was 
not different and 4) students were satisfied with 
Blended Learning Lessons using Learning Together 
technique at a high level of satisfaction.  
 
ค าส าคญั  :  บทเรียนแบบผสมผสาน, เทคนิค 
    การเรยีนรู้ร่วมกัน, การคดิวิเคราะห์ 
Keywords :  Blended Learning Lessons,  
    Learning Together technique,  
    analytical thinking 
 
บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มาตรา 66 สาระส าคัญคือ ผู้เรียนต้องมีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยี
และเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการแสวงหาความรู้
และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม และมาตราที่ 67กล่าวถึง
การส่งเสริมและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในวงการ
การศึกษานั้นเป็นเรื่องส าคัญในยุคปัจจุบัน บุคลากรด้านการศึกษา
ทุกฝ่ายจึงต้องเล็งเห็นความส าคัญของการผลิตและพัฒนา 
การเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าและมีรูปแบบเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) เป็นการผสมผสานการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
หรือการสอนในช้ันเรียนแบบปกติ โดยจะจัดการเรียนการสอน
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอและฝึกปฏิบัติ 
และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) 
ผ่านระบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management 
System: LMS) ผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกัน
เป็นอย่างดี (นวลพรรณ  ไชยมา.  2554) โดยเน้นให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบด้วย เร้าความสนใจ  
แจ้งจุดประสงค์ การทบทวนเนื้อหา การน าเสนอเนื้อหาใหม่ 
แนะน าการเรียน ให้ผู้เรียนตอบสนองมีการฝึกปฏิบัติ มีการ
ทดสอบ และมีการบูรณาการใช้โดยอาศัยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Gagne.  1985) 
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Learning Together: LT) มีการก าหนดเง่ือนไขให้นักเรียน
ท าผลงานเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แบ่งปันความรู้ การแบ่งหน้าที่สมาชิกให้เหมาะสมซึ่งรูปแบบนี้
จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ เน้นการสร้างกลุ่ม
เพื่อท ากิจกรรมและเน้นการอภิปรายในกลุม่ว่าสมาชิกท างาน

ช่วยกันได้ดีเพียงใด (สุภณิดา  ปุสุรินทร์ค า.  2549) สมาชิก      
แต่ละคนในทีมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนรู้และสมาชิก
ทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพื่อท่ีจะช่วยเหลือ
และเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม (สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์.  
2554)   
 จากผลการวิจัยระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาของไทย พบว่า นักเรียนไทย
ไม่ได้ ใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยการท่องจ าเพียงอย่างเดียว  
แต่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับหนึ่ง (ชาลิสา  โพธิ์นิ่มแดง.  
2550) การเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นเรื่องของการรู้จักคิดและพัฒนา
ให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อกระตุ้น 
ให้นักเรียนสามารถคาดคะเน ใช้เหตุผล ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ (สุมาลี  หมวดไธสง.  2554) 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้
การประกอบอาชีพ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552) ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ  จากการสร้าง
บทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีโครงสร้างกลุ่มต่างกันเพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และน ามาทดลองใช้เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ในระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อสร้างบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิค
การเรยีนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคดิวิเคราะห์ก่อน
เรยีนและหลังเรยีนดว้ยบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจยัสรา้งขึ้น 
 3.  เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนการคดิวิเคราะห์หลัง
เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเมื่อใช้
โครงสร้างกลุ่มต่างกัน 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนแบบผสมผสานท่ีผู้วิจัยสรา้งขึ้น 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนกัลยาณวัตร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 100 คน 
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้เพื่อ
ทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ านวน 52 คน และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จ านวน 48 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนแบบผสม 
ผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้รว่มกนัที่ส่งเสริมการคดิวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง Pronouns 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
เรื่อง Pronouns ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน 
  2.1  สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบ
ผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันท่ีส่งเสรมิการคดิ
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง Pronouns 
มีกระบวนการ ดังนี ้
   2.1.1  ขั้นวิเคราะห์และวางแผน (Analyze 
 and Planning) การวิเคราะห์เพื่อการสร้างบทเรียนแบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา 
หนังสือต าราและเอกสารที่ประกอบการเรียนการสอน เพื่อท า
ความเข้าใจกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขอบข่ายเนื้อหา ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการสอน การวัดและประเมินผล  
แล้วท าการวิเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง เพื่อคาดหวังให้
ผู้เรียนมีความสามารถในเชิงรูปธรรม วัตถุประสงค์มีความ 
ส าคัญที่สุดของบทเรียนปกติจะเขียนเป็นผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดหรือสังเกตได้ โดยให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหา น าเนื้อหาที่ได้ วิเคราะห์
แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง และให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เนื้อหา

และกิจกรรม ยึดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเชิงพฤติกรรม 
โดยผู้วิจัยค้นคว้าได้ก าหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนและ
แนวคิดที่คาดหวังว่าจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้วิจัยค้นคว้าได้
ก าหนดเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns พร้อมก าหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามเนื้อหาที่เขียนขึ้น ผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
น าเนื้อหาที่วิเคราะห์แล้วจัดท าเป็นแผนโครงสร้างการเรียงล าดับ
เนื้อหา แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาให้
ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
   2.1.2  ขั้นการออกแบบ (Design) จัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบ 9 ขั้นของกาเย่ ที่สอดแทรก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning 
Together: LT) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
จึงน ามาเขียนเป็นผังงาน (Flowchart) เพื่อก าหนดช่องทาง
สื่อสารภายในบทเรียนแบบผสมผสาน แล้วน าเสนอให้
ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการสอนตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม เมื่อได้รับข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้วจึงเขียนบัตรเรื่อง (Storyboard) ตามเนื้อหา
และแผนผังที่สร้างไว้ น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการสอน
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม เมื่อได้รับข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขแล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วด าเนินงานขั้นต่อไป 
   2.1.3  ขั้นการพัฒนา (Development) 
สร้างบทเรยีนแบบผสมผสานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
กับคอมพิวเตอร์ และน าบทเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาแล้ว 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไข 
   2.1.4  ขั้นการน าไปใช้ Implementation)    
น าบทเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อย ผ่านการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ด้านไปทดลองใช้ โดยเริ่มจาก
ทดสอบแบบ 1:1 (One to One Testing) น าบทเรียนแบบ
ผสมผสานที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 คน 
คละความสามารถ ได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนแบบ
ผสมผสาน (E1/E2) เท่ากับ 58.50/68.75  ไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ ดังนั้นจะต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของบทเรียน
แบบผสมผสาน และวิธีด าเนินการเรียนการสอน หลังจากนั้น
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น าไปทดสอบแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) โดยน า
บทเรียนแบบผสมผสานท่ีพัฒนาจากผลลัพธ์จากการทดลอง
แบบหนึ่งต่อหนึ่งมาทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน 
ได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสาน (E1/E2) 
เท่ากับ 64.58/71.25 
   2.1.5  ขั้นประเมินผล (Evaluation)  
น าบทเรียนแบบผสมผสานท่ีผ่านการที่พัฒนาจากผลลัพธ์
จากการทดลองแบบกลุ่มเล็กมาทดลองแบบภาคสนาม (Field 
Testing) กับกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 36 คน ได้ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนแบบผสมผสาน (E1/E2) เท่ากับ 83.25/80.42 
ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นสามารถน าบทเรียนแบบผสมผสาน
ไปทดลองตามวัตถุประสงคไ์ด ้
  2.2  สร้างแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง Pronouns ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีขั้นตอนดังนี้ 
   2.2.1  ก าหนดจุดมุ่งหมาย และจุดประสงค์
ของการวัดความสามารถทาง การคิดวิเคราะห์ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   2.2.2  ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ประกอบทักษะการคิดวิเคราะห์ของบลูม 3 องค์ประกอบ 
คือ การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ (Analysis of Element) 
การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) 
และการคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ (Analysis of Organizational 
Principle) (Bloom, 1956)  
   2.2.3  สร้างผังข้อสอบส าหรับเนื้อหาเรื่อง 
Pronouns จากหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย ประกอบด้วย 
หน่วยที่ 1 Personal Pronouns หน่วยที่ 2 Possessive 
Pronouns and Reflexive Pronouns หน่วยที่ 3 Indefinite 
Pronouns และหน่วยที่ 4 Demonstrative Pronouns 
โดยก าหนดจ านวนข้อในแต่ละองค์ประกอบทักษะการคิด
วิเคราะห์ของบลูม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์
ความส าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ 
   2.2.4  สร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์เรื่อง 
Pronouns โดยเป็นข้อสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ แต่ละข้อ มีค าตอบ ที่ถูกท่ีสุดเพียง 1 ตัวเลือก 
   2.2.5  น าแบบวัดการคดิวิเคราะหเ์สนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องและ
เหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพบทเรียนแบบผสมผสาน
โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)     

อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 แล้วน าแบบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุง
แก้ไขไปทดสอบกับกลุ่มใกล้เคียง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร จ านวน 54 คน น าผลมาวิเคราะห์
หาค่าระดับความยากง่ายมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 
0.45-0.69 และอ านาจการจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.40-0.66 
โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับจากสูตรของ   
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 เท่ากับ 0.92 
   2.2.6  น าแบบวัดความสามารถการคิด
วิเคราะหไ์ปใช้จริง 
  2.3  สร้างแบบวัดความพึงพอใจ มีขั้นตอน
ดังนี ้
   2.3.1  ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวกับการประเมินผล
บทเรียนแบบผสมผสาน และศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวกับการ
สร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
   2.3.2  สร้างแบบวัดความพึงพอใจจาก
การเรียนการสอนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน โดยเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และผู้วิจัยใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
   2.3.3  น าแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้น 
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณา 
โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
   2.3.4  จัดท าแบบวัดความพึงพอใจเพื่อ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอยา่ง 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่โรงเรียนกัลยาณวัตร ตามขั้นตอนดังนี้ 
  3.1  เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการทดลอง
โดยสถานที่ในการทดลองครั้งนี้ คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนกลัยาณวัตร ที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 
  3.2  ในสัปดาห์แรกเป็นการปฐมนเิทศและ 
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 โดยผู้วิจัยแจกช่ือผู้ใช้ (Username) ให้แก่นักเรียนแต่
ละคนและให้นักเรียนลงช่ือเข้าใช้เพื่อท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
  3.3  ผู้วิจัยช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง 
วัตถุประสงค์ของการทดลอง และอธิบายขั้นตอนวิธีการเรียน
จากบทเรียนแบบผสมผสาน โดยแบ่งนักเรียน จ านวน 48 คน 
โดยผู้วิจัยแบ่งนักเรียนตามผลคะแนน O-Net (Ordinary National 
Education Test) เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบคร้ัง
ล่าสุดของนักเรียน โดยใช้เทคนิค 27% ดังนี้ 
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  นักเรียนท่ีมผีลคะแนนสอบอยูร่ะหว่าง 
72.50-100.00  จัดเป็น กลุ่มเก่ง 
  นักเรียนท่ีมผีลคะแนนสอบอยูร่ะหว่าง 
35.50-72.00 จัดเป็น กลุ่มปานกลาง 
  นักเรียนท่ีมผีลคะแนนสอบต่ ากว่า   
35.00 จัดเป็นกลุ่มอ่อน  
   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ย่อย จ านวน  
12 กลุ่ม ตาม โครงสร้าง 3 โครงสร้าง ดังนี้ 
    โครงสร้างที่ 1 (1:2:1) ประกอบดว้ย
นักเรียนเก่ง 1 คน กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน 
   โครงสร้างที่ 2 (1:1:2) ประกอบดว้ย
นักเรียนเก่ง 1 คน กลาง 1 คน และอ่อน 2 คน 
   โครงสร้างที่ 3 (2:1:1) ประกอบดว้ย
นักเรียนเก่ง 2 คน กลาง 1 คน และอ่อน 1 คน 
  3.4  อธิบายการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together : LT) ให้นักเรียน
เข้าใจ แล้วให้นักเรียนลงช่ือเข้าใช้บทเรียนนักเรียนและ
ศึกษาเนื้อหาไปทีละหน่วยการเรียน โดยแต่ละหน่วย 
เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว จะมีใบกิจกรรม
เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ช่วยเหลือร่วมมือกันในการท า
กิจกรรมให้ส าเร็จ สมาชิกในแต่ละกลุ่มจะใช้วิธีสื่อสารกัน
จากห้องสนทนา และผลงานที่ส่งมาจะเป็นคะแนนของกลุ่ม 
สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน 
ให้มากที่สุดเพราะหลังจากการท ากิจกรรมกลุ่มจะมีการทดสอบ 
ย่อยรายบุคคลในทุกๆ หน่วยการเรียนรู้ 
  3.5  ท าการทดสอบหลังเรียนแบบออนไลน์ 
ด้วยข้อสอบชุดเดียวกันกับก่อนเรียน และให้นักเรียนท า
แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บทเรียนแบบผสมผสาน 
  3.6  น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน 
หลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจไปเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติในล าดับต่อไป 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรยีนแบบ
ผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1  สรุปผลการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน 
   แบบผสมผสาน 
 

การทดลอง จ านวนกลุ่ม
ทดลอง(กลุ่ม)(คน) 

ประสิทธภิาพของ
บทเรียน(E1/E2) 

1:1 
(One to One) 1 (4) 58.50/68.75 

แบบกลุ่มเล็ก 
(Small Group) 3 (12) 64.58/71.25 

แบบภาคสนาม 
(Field Testing) 9 (36) 83.25/80.42 

 

 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าการศึกษาแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่ง ผู้ศึกษาได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ58.50/68.75 
การศึกษาแบบกลุ่มเล็กได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
64.58/71.25 และการศึกษาภาคสนามได้ค่าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 83.25/80.42 
  4.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
 การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน
กับคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เรื่อง Pronouns 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  48 คน โดยใช้การทดสอบที  (t-test 
Dependent) น ามาวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ตาราง 2  การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ 
   คะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนกับคะแนน 
   การคิดวิเคราะห์หลังเรียนของผู้เรียนที่เรียน 
   ด้วยบทเรียนแบบผสมผสานฯ 
 

คะแนน 
การคิด

วิเคราะห ์
N X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 48 7.31 3.28 
-18.676 .000* 

หลังเรียน 48 12.48 3.16 
*p < .05; df = 47  
 

 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน 
เฉลี่ยเท่ากับ 7.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.28 คะแนน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 12.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.16 และค่า t-test เท่ากับ  
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น าไปทดสอบแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) โดยน า
บทเรียนแบบผสมผสานท่ีพัฒนาจากผลลัพธ์จากการทดลอง
แบบหนึ่งต่อหนึ่งมาทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน 
ได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสาน (E1/E2) 
เท่ากับ 64.58/71.25 
   2.1.5  ขั้นประเมินผล (Evaluation)  
น าบทเรียนแบบผสมผสานท่ีผ่านการที่พัฒนาจากผลลัพธ์
จากการทดลองแบบกลุ่มเล็กมาทดลองแบบภาคสนาม (Field 
Testing) กับกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 36 คน ได้ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนแบบผสมผสาน (E1/E2) เท่ากับ 83.25/80.42 
ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นสามารถน าบทเรียนแบบผสมผสาน
ไปทดลองตามวัตถุประสงคไ์ด ้
  2.2  สร้างแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง Pronouns ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีขั้นตอนดังนี้ 
   2.2.1  ก าหนดจุดมุ่งหมาย และจุดประสงค์
ของการวัดความสามารถทาง การคิดวิเคราะห์ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronouns ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   2.2.2  ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐาน
ขององค์ประกอบทักษะการคิดวิเคราะห์ของบลูม 3 องค์ประกอบ 
คือ การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ (Analysis of Element) 
การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) 
และการคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ (Analysis of Organizational 
Principle) (Bloom, 1956)  
   2.2.3  สร้างผังข้อสอบส าหรับเนื้อหาเรื่อง 
Pronouns จากหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย ประกอบด้วย 
หน่วยที่ 1 Personal Pronouns หน่วยที่ 2 Possessive 
Pronouns and Reflexive Pronouns หน่วยที่ 3 Indefinite 
Pronouns และหน่วยที่ 4 Demonstrative Pronouns 
โดยก าหนดจ านวนข้อในแต่ละองค์ประกอบทักษะการคิด
วิเคราะห์ของบลูม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์
ความส าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ 
   2.2.4  สร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์เรื่อง 
Pronouns โดยเป็นข้อสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ แต่ละข้อ มีค าตอบ ที่ถูกท่ีสุดเพียง 1 ตัวเลือก 
   2.2.5  น าแบบวัดการคดิวิเคราะหเ์สนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องและ
เหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพบทเรียนแบบผสมผสาน
โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)     

อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 แล้วน าแบบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุง
แก้ไขไปทดสอบกับกลุ่มใกล้เคียง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร จ านวน 54 คน น าผลมาวิเคราะห์
หาค่าระดับความยากง่ายมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 
0.45-0.69 และอ านาจการจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.40-0.66 
โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับจากสูตรของ   
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 เท่ากับ 0.92 
   2.2.6  น าแบบวัดความสามารถการคิด
วิเคราะหไ์ปใช้จริง 
  2.3  สร้างแบบวัดความพึงพอใจ มีขั้นตอน
ดังนี ้
   2.3.1  ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวกับการประเมินผล
บทเรียนแบบผสมผสาน และศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวกับการ
สร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
   2.3.2  สร้างแบบวัดความพึงพอใจจาก
การเรียนการสอนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน โดยเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และผู้วิจัยใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
   2.3.3  น าแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้น 
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณา 
โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
   2.3.4  จัดท าแบบวัดความพึงพอใจเพื่อ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอยา่ง 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่โรงเรียนกัลยาณวัตร ตามขั้นตอนดังนี้ 
  3.1  เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการทดลอง
โดยสถานที่ในการทดลองครั้งนี้ คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนกลัยาณวัตร ที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 
  3.2  ในสัปดาห์แรกเป็นการปฐมนเิทศและ 
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 โดยผู้วิจัยแจกช่ือผู้ใช้ (Username) ให้แก่นักเรียนแต่
ละคนและให้นักเรียนลงช่ือเข้าใช้เพื่อท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
  3.3  ผู้วิจัยช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง 
วัตถุประสงค์ของการทดลอง และอธิบายขั้นตอนวิธีการเรียน
จากบทเรียนแบบผสมผสาน โดยแบ่งนักเรียน จ านวน 48 คน 
โดยผู้วิจัยแบ่งนักเรียนตามผลคะแนน O-Net (Ordinary National 
Education Test) เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบครั้ง
ล่าสุดของนักเรียน โดยใช้เทคนิค 27% ดังนี้ 
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  นักเรียนท่ีมผีลคะแนนสอบอยูร่ะหว่าง 
72.50-100.00  จัดเป็น กลุ่มเก่ง 
  นักเรียนท่ีมผีลคะแนนสอบอยูร่ะหว่าง 
35.50-72.00 จัดเป็น กลุ่มปานกลาง 
  นักเรียนท่ีมผีลคะแนนสอบต่ ากว่า   
35.00 จัดเป็นกลุ่มอ่อน  
   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ย่อย จ านวน  
12 กลุ่ม ตาม โครงสร้าง 3 โครงสร้าง ดังนี้ 
    โครงสร้างที่ 1 (1:2:1) ประกอบดว้ย
นักเรียนเก่ง 1 คน กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน 
   โครงสร้างที่ 2 (1:1:2) ประกอบดว้ย
นักเรียนเก่ง 1 คน กลาง 1 คน และอ่อน 2 คน 
   โครงสร้างที่ 3 (2:1:1) ประกอบดว้ย
นักเรียนเก่ง 2 คน กลาง 1 คน และอ่อน 1 คน 
  3.4  อธิบายการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together : LT) ให้นักเรียน
เข้าใจ แล้วให้นักเรียนลงช่ือเข้าใช้บทเรียนนักเรียนและ
ศึกษาเนื้อหาไปทีละหน่วยการเรียน โดยแต่ละหน่วย 
เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว จะมีใบกิจกรรม
เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ช่วยเหลือร่วมมือกันในการท า
กิจกรรมให้ส าเร็จ สมาชิกในแต่ละกลุ่มจะใช้วิธีสื่อสารกัน
จากห้องสนทนา และผลงานที่ส่งมาจะเป็นคะแนนของกลุ่ม 
สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน 
ให้มากที่สุดเพราะหลังจากการท ากิจกรรมกลุ่มจะมีการทดสอบ 
ย่อยรายบุคคลในทุกๆ หน่วยการเรียนรู้ 
  3.5  ท าการทดสอบหลังเรียนแบบออนไลน์ 
ด้วยข้อสอบชุดเดียวกันกับก่อนเรียน และให้นักเรียนท า
แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บทเรียนแบบผสมผสาน 
  3.6  น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน 
หลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจไปเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติในล าดับต่อไป 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรยีนแบบ
ผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1  สรุปผลการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน 
   แบบผสมผสาน 
 

การทดลอง จ านวนกลุ่ม
ทดลอง(กลุ่ม)(คน) 

ประสิทธภิาพของ
บทเรียน(E1/E2) 

1:1 
(One to One) 1 (4) 58.50/68.75 

แบบกลุ่มเล็ก 
(Small Group) 3 (12) 64.58/71.25 

แบบภาคสนาม 
(Field Testing) 9 (36) 83.25/80.42 

 

 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าการศึกษาแบบหน่ึง
ต่อหนึ่ง ผู้ศึกษาได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ58.50/68.75 
การศึกษาแบบกลุ่มเล็กได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
64.58/71.25 และการศึกษาภาคสนามได้ค่าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 83.25/80.42 
  4.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
 การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน
กับคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เรื่อง Pronouns 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  48 คน โดยใช้การทดสอบที  (t-test 
Dependent) น ามาวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ตาราง 2  การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ 
   คะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนกับคะแนน 
   การคิดวิเคราะห์หลังเรียนของผู้เรียนที่เรียน 
   ด้วยบทเรียนแบบผสมผสานฯ 
 

คะแนน 
การคิด

วิเคราะห ์
N X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 48 7.31 3.28 
-18.676 .000* 

หลังเรียน 48 12.48 3.16 
*p < .05; df = 47  
 

 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน 
เฉลี่ยเท่ากับ 7.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.28 คะแนน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 12.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.16 และค่า t-test เท่ากับ  
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-18.676 แสดงว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานฯ สูงกว่าคะแนนการ
คิดวิเคราะห์ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เมื่อใช้โครงสร้างกลุ่ม
ต่างกัน 
 การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เมื่อใช้
โครงสร้างกลุ่มต่างกัน 3 โครงสรา้ง โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) น ามา
วิเคราะหโ์ดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ตาราง 3  การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ 
   คะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนเมื่อใช้ 
   โครงสร้างกลุ่มต่างกัน ของผู้เรียนที่เรียน 
   ด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
 
กลุ่ม N X  S.D. F p 
โครงสร้างที่ 1 16 12.75 3.02 

3.078 .056 โครงสร้างที่ 2 16 10.81 3.02 
โครงสร้างที่ 3 16 13.44 3.27 

 
 จากตาราง 3 พบว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์ 
หลังเรียนเฉลี่ยของโครงสร้างที่ 1 เท่ากับ 12.75 โครงสร้าง
ที่ 2  เท่ากับ 10.81 และโครงสร้างที่ 3 เท่ากับ 13.44         
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโครงสร้างที่ 1 เท่ากับ 3.02 
โครงสร้างที่ 2 เท่ากับ 3.02 และโครงสร้างที่ 3 เท่ากับ 
3.27 และค่า F-test เท่ากับ 3.078 แสดงว่า คะแนน 
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
แบบผสมผสาน เมื่อใช้โครงสร้างกลุ่มต่างกัน 3 โครงสร้าง         
มีคะแนนการคิดวิ เคราะห์หลังเรียนไม่แตกต่างกันที่
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.4 ผลของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนแบบผสมผสาน 
 เมื่อผู้เรียนได้เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 1 ครบทุกข้ันตอนแล้ว ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนตอบแบบวดั
ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานโดย
เทคนิคการเรียนรูร้่วมกันด้วยโครงสร้างกลุม่ต่างกันท่ี
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบหน้าบทเรยีน 
ด้านการใช้ตัวอักษรและสี ด้านการออกแบบภาพประกอบ

บทเรียน ด้านเนื้อหาของบทเรียน และด้านการเชื่อมโยง
และเข้าถึงข้อมูล 
 
ตาราง 4  ผลการวัดระดับความพึงพอใจในการเรียน 
   โดยสรุปเป็นรายด้านท้ัง 5 ด้าน  
 

รายการ 

ผลการวิเคราะห์ 

X  (S.D) 
ร ะ ดั บ
ความพึง
พอใจ 

ด้านการออกแบบหน้าบทเรียน 3.85 0.72 มาก 
ด้านการใช้ตัวอักษรและสี 3.72 0.60 มาก 
ด้านการออกแบบ
ภาพประกอบบทเรียน 3.56 0.51 มาก 

ด้านเนื้อหาของบทเรียน 4.11 0.67 มาก 
ด้านการเชื่อมโยงและเข้าถึง
ข้อมูล 4.16 0.65 มาก 

รวม 3.88 0.63 มาก 
 
 จากตาราง 4 ผลการวัดระดับความพึงพอใจ 
ในการเรียนโดยสรุปเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน 
ที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสาน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในมากที่สุดในด้านการเช่ือมโยงและเข้าถึงข้อมูลอยู่ในระดับ 
“มาก” (�̅�𝑥= 4.16, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา
ของบทเรียน อยู่ในระดับ “มาก” (�̅�𝑥= 4.11, S.D. = 0.67) 
และผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนน้อยที่สุดในด้าน 
การออกแบบภาพประกอบบทเรียนอยู่ในระดับ “มาก” 
(�̅�𝑥= 3.56, S.D.=0.51) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน
โดยรวมในระดับ “มาก” (�̅�𝑥=3.88, S.D.=0.63) 
 
สรุปผล 
 การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากสัดส่วนการเรียนแบบปกติร้อยละ 30 และแบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 70 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning together : LT) 
สามารถเพ่ิมความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนได้ ซึ่งในการเรียนการสอนแบบผสมผสานน้ัน 
จะไม่เน้นการสอนจากครูผู้สอนในช้ันเรียน (Face-to-Face) 
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผู้สอนได้น าบทเรียนออนไลน์
(Online) เข้ามาช่วยให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี ต่อการ
เรียนรู้ และเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้นักเรียนนั้นได้
สามารถศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลา
และการจัดโครงสรา้งกลุ่มแบบท่ีผูว้ิจัยได้น าเสนอในการวิจัย
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ครั้งนี้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลคะแนนการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และการจัดกลุ่มทั้ง 
3 โครงสร้างมีผลคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลเฉลี่ยแล้วไม่แตกต่างกัน และนักเรียน
มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 1.  ประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน 
  จากการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน 
แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง 
Pronouns ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.25/80.42 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 บทเรียนแบบผสมผสาน
ได้ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างและมี 
การทดลองเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธิติรัตน์  รุ่งเจริญเกียรติ  
(2557)  ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MATเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีความสามารถทางปัญญา
ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (QSCCA Model) ที่ พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.70/86.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับ พัชนี สหสิทธิวัฒน์  (2557) ท าการศึกษาการ
สอนผ่านเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง ค าสั่งพื้นฐานโปรแกรม
ภาษาโลโก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ราชินี ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ
ผสมผสาน เรื่ องค าสั่ งพื้นฐานโปรแกรมภาษาโลโก  
มีคุณภาพอยู่ ในระดับมากที่สุด (ด้านเนื้อหา X = 4.78, 
ด้านเทคนิค X = 4.68) พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพ 87.76 
/86.88 ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 85/85 
 2.  การคิดวิเคราะห์หลังเรียน 
    เมื่อน าบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
สูงกว่าคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อน าคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงสร้างกลุ่มที่แตกต่างกัน  
ทั้ง 3 โครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างที่ 1 นักเรียนเก่ง 1 คน 
 กลาง 2 คน อ่อน 1 คน โครงสร้างที่ 2 นักเรียนเก่ง 1 คน 
 

กลาง 1 คน อ่อน 2 คน และโครงสร้างที่ 3 นักเรียนเก่ง 2 คน 
กลาง 1 คน อ่อน 1 คน พบว่า ท้ัง 3 โครงสร้างมีค่าเฉลี่ยคะแนน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่
ผู้ วิ จั ยพัฒนาขึ้น ได้มีกิ จกรรมที่ ได้ฝึกให้ผู้ เ รี ยนได้ ใ ช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์และทักษะต่างๆ ที่หลากหลายโดย
ให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันคิดค้นหาค าตอบ
จากการสืบค้นการเพื่ อมุ่ งหวั ง ให้ผู้ เ รี ยนเรี ยนรู้ ได้ดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิประภา มังขุนทศ (2557) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
คิดวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสานกับการ
เรี ยนแบบปกติ  เ รื่ อ ง  ข้ อมู ลและคอมพิ ว เตอร์  ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนแบบผสมผสานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ความพึงพอใจ 
 ผลการวัดระดับความพึงพอใจในการเรียน 
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิค 
การเรียนรู้ร่วมกันด้วยโครงสร้างกลุ่มต่างกันที่ส่งเสริม 
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 
ซึ่งอยู่ในระดับ “มาก” เนื่องจากเป็นการเรียนที่ผู้เรียน 
มีโอกาสได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้เรียนรู้ทั้งด้าน
เนื้อหา ด้านเทคโนโลยี  และการท างานร่วมกับผู้อื่น 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชไมพร  อินทร์แก้ว (2559)  
ได้ท าวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน รายวิชาเทคโนโลยีทางภาพถ่ายในการศึกษา 
ของนักเรียนระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ศุภลักษณ์ 
ปริสุทธิโกศล (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง การใช้
อินเทอร์ เน็ตที่มีต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิจารณญาณและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีการนาตนเองในการเรียนรู้ต่างกัน 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนแบบผสมผสานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด  
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-18.676 แสดงว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานฯ สูงกว่าคะแนนการ
คิดวิเคราะห์ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เมื่อใช้โครงสร้างกลุ่ม
ต่างกัน 
 การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เมื่อใช้
โครงสร้างกลุ่มต่างกัน 3 โครงสรา้ง โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) น ามา
วิเคราะหโ์ดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ตาราง 3  การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ 
   คะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนเมื่อใช้ 
   โครงสร้างกลุ่มต่างกัน ของผู้เรียนที่เรียน 
   ด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
 
กลุ่ม N X  S.D. F p 
โครงสร้างที่ 1 16 12.75 3.02 

3.078 .056 โครงสร้างที่ 2 16 10.81 3.02 
โครงสร้างที่ 3 16 13.44 3.27 

 
 จากตาราง 3 พบว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์ 
หลังเรียนเฉลี่ยของโครงสร้างที่ 1 เท่ากับ 12.75 โครงสร้าง
ที่ 2  เท่ากับ 10.81 และโครงสร้างที่ 3 เท่ากับ 13.44         
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโครงสร้างที่ 1 เท่ากับ 3.02 
โครงสร้างที่ 2 เท่ากับ 3.02 และโครงสร้างที่ 3 เท่ากับ 
3.27 และค่า F-test เท่ากับ 3.078 แสดงว่า คะแนน 
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
แบบผสมผสาน เมื่อใช้โครงสร้างกลุ่มต่างกัน 3 โครงสร้าง         
มีคะแนนการคิดวิ เคราะห์หลังเรียนไม่แตกต่างกันที่
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.4 ผลของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนแบบผสมผสาน 
 เมื่อผู้เรียนได้เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 1 ครบทุกข้ันตอนแล้ว ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนตอบแบบวดั
ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานโดย
เทคนิคการเรียนรูร้่วมกันด้วยโครงสร้างกลุม่ต่างกันท่ี
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบหน้าบทเรยีน 
ด้านการใช้ตัวอักษรและสี ด้านการออกแบบภาพประกอบ

บทเรียน ด้านเนื้อหาของบทเรียน และด้านการเชื่อมโยง
และเข้าถึงข้อมูล 
 
ตาราง 4  ผลการวัดระดับความพึงพอใจในการเรียน 
   โดยสรุปเป็นรายด้านท้ัง 5 ด้าน  
 

รายการ 

ผลการวิเคราะห์ 

X  (S.D) 
ร ะ ดั บ
ความพึง
พอใจ 

ด้านการออกแบบหน้าบทเรียน 3.85 0.72 มาก 
ด้านการใช้ตัวอักษรและสี 3.72 0.60 มาก 
ด้านการออกแบบ
ภาพประกอบบทเรียน 3.56 0.51 มาก 

ด้านเนื้อหาของบทเรียน 4.11 0.67 มาก 
ด้านการเชื่อมโยงและเข้าถึง
ข้อมูล 4.16 0.65 มาก 

รวม 3.88 0.63 มาก 
 
 จากตาราง 4 ผลการวัดระดับความพึงพอใจ 
ในการเรียนโดยสรุปเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านของผู้เรียน 
ที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสาน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในมากที่สุดในด้านการเช่ือมโยงและเข้าถึงข้อมูลอยู่ในระดับ 
“มาก” (�̅�𝑥= 4.16, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา
ของบทเรียน อยู่ในระดับ “มาก” (�̅�𝑥= 4.11, S.D. = 0.67) 
และผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนน้อยที่สุดในด้าน 
การออกแบบภาพประกอบบทเรียนอยู่ในระดับ “มาก” 
(�̅�𝑥= 3.56, S.D.=0.51) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน
โดยรวมในระดับ “มาก” (�̅�𝑥=3.88, S.D.=0.63) 
 
สรุปผล 
 การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากสัดส่วนการเรียนแบบปกติร้อยละ 30 และแบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 70 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning together : LT) 
สามารถเพ่ิมความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนได้ ซึ่งในการเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้น 
จะไม่เน้นการสอนจากครูผู้สอนในช้ันเรียน (Face-to-Face) 
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผู้สอนได้น าบทเรียนออนไลน์
(Online) เข้ามาช่วยให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี ต่อการ
เรียนรู้ และเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้นักเรียนนั้นได้
สามารถศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลา
และการจัดโครงสรา้งกลุ่มแบบท่ีผูว้ิจัยได้น าเสนอในการวิจัย
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ครั้งนี้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลคะแนนการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และการจัดกลุ่มทั้ง 
3 โครงสร้างมีผลคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลเฉลี่ยแล้วไม่แตกต่างกัน และนักเรียน
มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 1.  ประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน 
  จากการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน 
แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง 
Pronouns ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.25/80.42 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 บทเรียนแบบผสมผสาน
ได้ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างและมี 
การทดลองเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธิติรัตน์  รุ่งเจริญเกียรติ  
(2557)  ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MATเพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีความสามารถทางปัญญา
ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (QSCCA Model) ที่ พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.70/86.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับ พัชนี สหสิทธิวัฒน์  (2557) ท าการศึกษาการ
สอนผ่านเว็บแบบผสมผสาน เรื่อง ค าสั่งพื้นฐานโปรแกรม
ภาษาโลโก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ราชินี ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนการสอนผ่านเว็บแบบ
ผสมผสาน เรื่ องค าสั่ งพื้นฐานโปรแกรมภาษาโลโก  
มีคุณภาพอยู่ ในระดับมากที่สุด (ด้านเนื้อหา X = 4.78, 
ด้านเทคนิค X = 4.68) พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพ 87.76 
/86.88 ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 85/85 
 2.  การคิดวิเคราะห์หลังเรียน 
    เมื่อน าบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
สูงกว่าคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อน าคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงสร้างกลุ่มที่แตกต่างกัน  
ทั้ง 3 โครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างที่ 1 นักเรียนเก่ง 1 คน 
 กลาง 2 คน อ่อน 1 คน โครงสร้างที่ 2 นักเรียนเก่ง 1 คน 
 

กลาง 1 คน อ่อน 2 คน และโครงสร้างที่ 3 นักเรียนเก่ง 2 คน 
กลาง 1 คน อ่อน 1 คน พบว่า ทั้ง 3 โครงสร้างมีค่าเฉลี่ยคะแนน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่
ผู้ วิ จั ยพัฒนาขึ้น ได้มีกิ จกรรมที่ ได้ฝึกให้ผู้ เ รี ยนได้ ใ ช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์และทักษะต่างๆ ที่หลากหลายโดย
ให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันคิดค้นหาค าตอบ
จากการสืบค้นการเพื่ อมุ่ งหวั ง ให้ผู้ เ รี ยนเรี ยนรู้ ได้ดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิประภา มังขุนทศ (2557) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
คิดวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสานกับการ
เรี ยนแบบปกติ  เ รื่ อ ง  ข้ อมู ลและคอมพิ ว เตอร์  ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนแบบผสมผสานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ความพึงพอใจ 
 ผลการวัดระดับความพึงพอใจในการเรียน 
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิค 
การเรียนรู้ร่วมกันด้วยโครงสร้างกลุ่มต่างกันที่ส่งเสริม 
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 
ซึ่งอยู่ในระดับ “มาก” เนื่องจากเป็นการเรียนที่ผู้เรียน 
มีโอกาสได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้เรียนรู้ทั้งด้าน
เนื้อหา ด้านเทคโนโลยี  และการท างานร่วมกับผู้อื่น 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชไมพร  อินทร์แก้ว (2559)  
ได้ท าวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน รายวิชาเทคโนโลยีทางภาพถ่ายในการศึกษา 
ของนักเรียนระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ศุภลักษณ์ 
ปริสุทธิโกศล (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง การใช้
อินเทอร์ เน็ตที่มีต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด
วิจารณญาณและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีการนาตนเองในการเรียนรู้ต่างกัน 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนแบบผสมผสานโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ผู้สร้างบทเรียนต้องศึกษาบทเรียนแบบ
ผสมผสานให้เข้าใจก่อน เพื่อให้สามารถเข้าใจและประยุกต์
โปรแกรมให้มีความสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีที่จะใช้
กับเนื้อหานั้นๆ 
  1.2  ผู้วิจัยควรศึกษาและจัดเตรยีมทรัพยากร
ทางการศกึษาให้พร้อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอรร์ะบบเครือข่าย
อินเทอร์เนต็ เป็นต้น เพื่อให้การศึกษาด าเนนิไปได้อยา่งถูกต้อง
และเหมาะสม 
  1.3  ความเหมาะสมของการใช้บทเรียนแบบ
ผสมผสาน จะเป็นไปโดยราบรื่นนัน้ข้ึนอยู่กับทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ก่อนท าการเรยีนจึงควรมีการฝึกฝน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ผู้เรียนเพื่อไม่ให้เป็น
ปัญหาต่อการเรยีนการสอนด้วยวธิีนี้ 

 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนเมื่อเรียนด้วยบทเรียน
แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรูร้่วมกัน มีคะแนน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียน สูงกว่าคะแนนการคดิวิเคราะห์
ก่อนเรียนและมีความพึงพอใจในการเรยีนของผู้เรยีนที่มีต่อ
อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้  
  2.1  สร้างบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ส่งเสริมทักษะ
อื่นๆ เช่น การคิดแก้ปัญหา การคดิอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ เป็นต้น  
  2.2  สร้างบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคอื่นๆ เช่น เทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(GI: Group Investigation) เทคนิคแบ่งปันความส าเร็จ 
(STAD: Student Teams Achievement) เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ผู้สร้างบทเรียนต้องศึกษาบทเรียนแบบ
ผสมผสานให้เข้าใจก่อน เพื่อให้สามารถเข้าใจและประยุกต์
โปรแกรมให้มีความสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีที่จะใช้
กับเนื้อหานั้นๆ 
  1.2  ผู้วิจัยควรศึกษาและจัดเตรยีมทรัพยากร
ทางการศกึษาให้พร้อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอรร์ะบบเครือข่าย
อินเทอร์เนต็ เป็นต้น เพื่อให้การศึกษาด าเนนิไปได้อยา่งถูกต้อง
และเหมาะสม 
  1.3  ความเหมาะสมของการใช้บทเรียนแบบ
ผสมผสาน จะเป็นไปโดยราบรื่นนัน้ข้ึนอยู่กับทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ก่อนท าการเรยีนจึงควรมีการฝึกฝน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ผู้เรียนเพื่อไม่ให้เป็น
ปัญหาต่อการเรยีนการสอนด้วยวธิีนี้ 

 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนเมื่อเรียนด้วยบทเรียน
แบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรูร้่วมกัน มีคะแนน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียน สูงกว่าคะแนนการคดิวิเคราะห์
ก่อนเรียนและมีความพึงพอใจในการเรยีนของผู้เรยีนที่มีต่อ
อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้  
  2.1  สร้างบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ส่งเสริมทักษะ
อื่นๆ เช่น การคิดแก้ปัญหา การคดิอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ เป็นต้น  
  2.2  สร้างบทเรียนแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคอื่นๆ เช่น เทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(GI: Group Investigation) เทคนิคแบ่งปันความส าเร็จ 
(STAD: Student Teams Achievement) เป็นต้น 
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การศึกษาผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก  
ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

Study of an Operating Result in Community Enterprise: A Case Study of Rice 
Community Center at Nong-Room-Pook Village, Lue Sub-district,  

Pathum-Ratchawongsa District, Amnat Charoen Province 
 

ณมน  ธนินธญางกูร * 
  อรวรรณ  แร่ทอง ** 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไป
ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 2) ศึกษาผลการด าเนินงาน
ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 53 คน แบ่งเป็น ประธาน
และกรรมการ 13 คน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 40 คน 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเปน็แบบสอบถาม (Questionnaires) 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของศูนย์ข้าวชุมชน 
บ้านหนองลุมพุก มีสมาชิกจ านวน 53 คน โดยคณะกรรมการ
บริหาร 3 ชุด คือ 1. คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้าวชุมชน 
2. คณะกรรมการบริการกองทุน และ 3. คณะกรรมการฝ่าย
ตรวจสอบพันธุ์ข้าว เป้าหมายเพื่อการผลิตพันธุ์ข้าวให้กับชุมชน 
โดยมีก าลังการผลิต 30 ตัน/ปี ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนในกองทุน
ประมาณ 4 แสนบาท มีการจ่ายปันผลให้กับสมาชิกรายละกว่า 
10,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์ข้าวดีเด่น
แห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2552 2) ผลการด าเนินงาน
ของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก พบว่า ด้านภาวะผู้น า 
มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ผู้น ามีการเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกรับทราบทั่วกัน/ด้าน
สมาชิก มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณา รายประเด็นพบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกได้มีการด าเนินงานตามที่วางแผนไว้ 
และสมาชิกมีส่วนร่วม ในการวางแผนการด าเนินงาน ในทุก
ขั้นตอน/ ด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณา
รายประเด็น พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  
มีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับและความคิดเห็น 
 
 

ต่างๆที่เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานกลุ่ม 
และร่วมตรวจสอบการท างานของกลุ่ม รองลงมา คือ เข้าร่วม
การประชุมของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
 
ABSTRACT  
 The objectives of this research were: 1) to study 
the generality operation of the rice community center 
at Nong-Room-Pook Village, and 2) to examine an 
operating results of the rice community center. 
The samples used in this study were 53 people consisted 
of 13 chairmen and boards, and 40 members of 
the small and micro community enterprise.  The research 
tool used in this research was a three rating scale 
questionnaire.  The statistics used in data analysis 
are frequency, percentage, mean, and standard 
deviation.  The research results demonstrated that 
1) the generality operation of the rice community 
center at Nong-Room-Pook Village, there are 53 
members that divided into 3 groups, which are 1. Board 
of the rice community center 2. Fund board and 
3. Quality Control Board of paddy seeds. The objective 
is to produce paddy seeds for the community that 
production capacity is 30 tons per year.  Currently, 
there are a circulating fund around 400,000 bath 
and a dividend payment to each member about 
10,000 baths.  Moreover, it used to be won the rice 
community excellence center of the nation in 2550 
B.E. and 2550 B.E.  2) the operating results of the 
rice community center at Nong-Room-Pook Village  
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demonstrated that the leadership aspect has 2.90 
of mean.  When considering in each aspect, it was 
found that the highest mean is the leader have disclosed 
the information to the members all over.  The member 
aspect has 2.90 of mean.  When considering in each aspect, 
it was found that the highest mean is the members 
operated as planed and involved in every process 
of an operate planning.  The participation aspect has 
2.90 of mean.  When considering in each aspect, it was 
found that the highest mean is the members participated 
in a selection decision, appointed group of board, 
participated in a determination of rules, regulations 
and various opinions which were beneficial, participated 
in a group of operation plan and  checked a group operation. 
Secondly, the members attended group meetings 
regularly.  
 
ค าส าคัญ  :  วิสาหกิจชุมชน, การด าเนินงาน, 
Keywords :  Community enterprise, Operation 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
มีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การสร้ างรายได้ การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน  
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการ มีผลท าให้
ชุมชนสามารถพึงพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมส าหรับการแข่งขันการค้า 
ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็น 
ผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน 
ส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความอยู่ดี 
มีสุขของคนไทย ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็น
รากฐานของการพัฒนา ท่ีส าคัญของประเทศโดยให้
ความส าคัญกับการสร้างเข้มแข็งและมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ
และความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง
ภายในชุมชนและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
ของกลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชน
เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (ส านักงานเลขานุการ .  

คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  
2548)  
 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่นๆ ที่ด าเนินการ 
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน คือ การประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็กของ
ชุมชนเพ่ือการจัดการ “ทุน” ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อการพึ่งพาตนเอง (SMCE-Small and Micro Community 
Enterprise) วิสาหกิจชุมชน คือกิจการที่ชุมชนเป็นเจ้าของ 
กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการอื่นๆ
เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่าง
ชุมชน (อานันท์  ตะนัยศรี.  2555)  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานถือเป็นแหล่ง
ปลูกข้าวท่ีส าคัญของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ 
และมีปริมาณผลผลติข้าวสูงสุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ  
ซึ่งหากพิจารณาปริมาณผลผลิตข้าวปริมาณผลผลิตข้าวนาปี
ตามประเภทข้าวในปี 2555 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีสัดส่วนผลผลิตข้าวเจ้า คิดเป็นร้อยละ57.8 และมีสัดส่วน
ผลผลิตข้าวเหนียวกว่า ร้อยละ  42.2 และในปัจจุบัน 
การปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีพื้นที่
ปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 45 % ของพื้นที่ เพาะปลูก 
ทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าว
คุณภาพดีที่สุดของโลก ข้าวที่ปลูกในพื้นที่แถบนี้จึงมักปลูก
ไว้เพื่อขาย (กรมการข้าว.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
2556) และตามยุทธศาสตร์ข้าว ฉบับที่ 2 ปี 2555–2559 
ประเทศไทยผลิตข้าวเปลือกได้ทั้งหมด 35.58 ล้านตัน  
แยกเป็นผลผลิตข้าวนาปีปี 2553/54 ปริมาณ 25.44 ล้านตัน 
และฤดูนาปรังปี 2554 ปริมาณ 10.14 ล้านตัน โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคมที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด  
และจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด 
1.22 ล้านตัน (กรมการข้าว.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
2556) ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีปริมาณ
การผลิตและข้าวที่มีคุณภาพสูงที่สุดและประเทศไทย
สามารถเป็นแหล่งปลูกข้าวท่ีผลิตออกสู่ตลาดโลกมากท่ีสุด 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุเมธ  ตันติเวชกุล (2536)  
ได้อธิบายไว้ว่า ประชาชนนั่นแหละคือผู้มีความรู้เขาท างาน
มาหลายชั่วอายุคนแล้ว โดยเขาท างานอย่างดีมีความเฉลียว
ฉลาดและรู้ว่าตรงไหนควรท ากสิกรรมที่ไหนควรเก็บรักษาไว้ 
และ Khamanarong (2000) ได้อธิบายว่า ประเทศไทย 
จะพัฒนาได้นั้นการพัฒนาได้การพัฒนาอุตสาหกรรม 
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การศึกษาผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก  
ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

Study of an Operating Result in Community Enterprise: A Case Study of Rice 
Community Center at Nong-Room-Pook Village, Lue Sub-district,  

Pathum-Ratchawongsa District, Amnat Charoen Province 
 

ณมน  ธนินธญางกูร * 
  อรวรรณ  แร่ทอง ** 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไป
ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 2) ศึกษาผลการด าเนินงาน
ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 53 คน แบ่งเป็น ประธาน
และกรรมการ 13 คน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 40 คน 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเปน็แบบสอบถาม (Questionnaires) 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของศูนย์ข้าวชุมชน 
บ้านหนองลุมพุก มีสมาชิกจ านวน 53 คน โดยคณะกรรมการ
บริหาร 3 ชุด คือ 1. คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้าวชุมชน 
2. คณะกรรมการบริการกองทุน และ 3. คณะกรรมการฝ่าย
ตรวจสอบพันธุ์ข้าว เป้าหมายเพื่อการผลิตพันธุ์ข้าวให้กับชุมชน 
โดยมีก าลังการผลิต 30 ตัน/ปี ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนในกองทุน
ประมาณ 4 แสนบาท มีการจ่ายปันผลให้กับสมาชิกรายละกว่า 
10,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์ข้าวดีเด่น
แห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2552 2) ผลการด าเนินงาน
ของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก พบว่า ด้านภาวะผู้น า 
มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ผู้น ามีการเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกรับทราบทั่วกัน/ด้าน
สมาชิก มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณา รายประเด็นพบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกได้มีการด าเนินงานตามที่วางแผนไว้ 
และสมาชิกมีส่วนร่วม ในการวางแผนการด าเนินงาน ในทุก
ขั้นตอน/ ด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณา
รายประเด็น พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการคัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  
มีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับและความคิดเห็น 
 
 

ต่างๆที่เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานกลุ่ม 
และร่วมตรวจสอบการท างานของกลุ่ม รองลงมา คือ เข้าร่วม
การประชุมของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
 
ABSTRACT  
 The objectives of this research were: 1) to study 
the generality operation of the rice community center 
at Nong-Room-Pook Village, and 2) to examine an 
operating results of the rice community center. 
The samples used in this study were 53 people consisted 
of 13 chairmen and boards, and 40 members of 
the small and micro community enterprise.  The research 
tool used in this research was a three rating scale 
questionnaire.  The statistics used in data analysis 
are frequency, percentage, mean, and standard 
deviation.  The research results demonstrated that 
1) the generality operation of the rice community 
center at Nong-Room-Pook Village, there are 53 
members that divided into 3 groups, which are 1. Board 
of the rice community center 2. Fund board and 
3. Quality Control Board of paddy seeds. The objective 
is to produce paddy seeds for the community that 
production capacity is 30 tons per year.  Currently, 
there are a circulating fund around 400,000 bath 
and a dividend payment to each member about 
10,000 baths.  Moreover, it used to be won the rice 
community excellence center of the nation in 2550 
B.E. and 2550 B.E.  2) the operating results of the 
rice community center at Nong-Room-Pook Village  
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demonstrated that the leadership aspect has 2.90 
of mean.  When considering in each aspect, it was 
found that the highest mean is the leader have disclosed 
the information to the members all over.  The member 
aspect has 2.90 of mean.  When considering in each aspect, 
it was found that the highest mean is the members 
operated as planed and involved in every process 
of an operate planning.  The participation aspect has 
2.90 of mean.  When considering in each aspect, it was 
found that the highest mean is the members participated 
in a selection decision, appointed group of board, 
participated in a determination of rules, regulations 
and various opinions which were beneficial, participated 
in a group of operation plan and  checked a group operation. 
Secondly, the members attended group meetings 
regularly.  
 
ค าส าคัญ  :  วิสาหกิจชุมชน, การด าเนินงาน, 
Keywords :  Community enterprise, Operation 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
มีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การสร้ างรายได้ การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน  
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการ มีผลท าให้
ชุมชนสามารถพึงพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมส าหรับการแข่งขันการค้า 
ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็น 
ผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน 
ส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความอยู่ดี 
มีสุขของคนไทย ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็น
รากฐานของการพัฒนาที่ ส า คัญของประเทศโดยให้
ความส าคัญกับการสร้างเข้มแข็งและมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ
และความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง
ภายในชุมชนและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
ของกลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชน
เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (ส านักงานเลขานุการ .  

คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  
2548)  
 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่นๆ ที่ด าเนินการ 
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน คือ การประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็กของ
ชุมชนเพื่อการจัดการ “ทุน” ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อการพึ่งพาตนเอง (SMCE-Small and Micro Community 
Enterprise) วิสาหกิจชุมชน คือกิจการที่ชุมชนเป็นเจ้าของ 
กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการอื่นๆ
เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่าง
ชุมชน (อานันท์  ตะนัยศรี.  2555)  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานถือเป็นแหล่ง
ปลูกข้าวที่ส าคัญของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ 
และมีปริมาณผลผลติข้าวสูงสุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ  
ซึ่งหากพิจารณาปริมาณผลผลิตข้าวปริมาณผลผลิตข้าวนาปี
ตามประเภทข้าวในปี 2555 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีสัดส่วนผลผลิตข้าวเจ้า คิดเป็นร้อยละ57.8 และมีสัดส่วน
ผลผลิตข้าวเหนียวกว่า ร้อยละ  42.2 และในปัจจุบัน 
การปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีพื้นที่
ปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 45 % ของพื้นที่ เพาะปลูก 
ทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าว
คุณภาพดีที่สุดของโลก ข้าวที่ปลูกในพื้นที่แถบนี้จึงมักปลูก
ไว้เพื่อขาย (กรมการข้าว.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
2556) และตามยุทธศาสตร์ข้าว ฉบับที่ 2 ปี 2555–2559 
ประเทศไทยผลิตข้าวเปลือกได้ทั้งหมด 35.58 ล้านตัน  
แยกเป็นผลผลิตข้าวนาปีปี 2553/54 ปริมาณ 25.44 ล้านตัน 
และฤดูนาปรังปี 2554 ปริมาณ 10.14 ล้านตัน โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคมที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด  
และจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด 
1.22 ล้านตัน (กรมการข้าว.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
2556) ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีปริมาณ
การผลิตและข้าวที่มีคุณภาพสูงที่สุดและประเทศไทย
สามารถเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ผลิตออกสู่ตลาดโลกมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุเมธ  ตันติเวชกุล (2536)  
ได้อธิบายไว้ว่า ประชาชนนั่นแหละคือผู้มีความรู้เขาท างาน
มาหลายชั่วอายุคนแล้ว โดยเขาท างานอย่างดีมีความเฉลียว
ฉลาดและรู้ว่าตรงไหนควรท ากสิกรรมที่ไหนควรเก็บรักษาไว้ 
และ Khamanarong (2000) ได้อธิบายว่า ประเทศไทย 
จะพัฒนาได้นั้นการพัฒนาได้การพัฒนาอุตสาหกรรม 
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โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนซ่ึงมากกว่า 80 % ดังนั้นเพื่อ 
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาข้าวไทยในด้านของการผลิต  
การแปรรูปและการตลาดเป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
เข้มแข็งและยั่งยืน มีทิศทางการด าเนินระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาวอย่างชัดเจน โดยกระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ข้าวไทยและที่ส าคัญเพื่อให้ชาวนามีรายได้ 
และความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เติบโตอย่างมั่นคงโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีค าสั่งเมื่อวันที่  
3 มกราคม 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์
ข้าวไทยเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์หลักข้าวไทยและได้น าเสนอให้ที่ประชุมสัมมนา 
“ยุทธศาสตร์ข้าวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (กรมการค้า
ภายใน.  2555)  
 บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรท านาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ซึ่งบ้านหนองลุมพุก
เป็นที่พื้นที่สามารถท านาได้เพียงปีละ 1 ครั้ง และเมื่อว่าง
จากฤดูท านาประชากรจะว่างงาน และประชากรส่วนใหญ่
อยากมีรายเสริมก็ต้องออกไปท างานตามหัวเมืองใหญ่ๆ 
และเมื่อถึงฤดูท างานก็จะกลับมาท านาเป็นเช่นนี้ทุกปี 
ประกอบกับเมื่อมีข้าวที่ผลิตออกมาเป็นจ านวนมากจนข้าว
ล้นตลาดท าให้ราคาตกต่ า ด้วยเหตุนี้นายแสนยา พิมงคล 
ผู้ใหญ่บ้านหนองลุมพุกได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชน ประกอบกับต้องการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ าและ
ต้องการพัฒนาข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของชุมชนให้เพิ่มมูลค่า 
จึงมีการส่งเสริมให้เกิดการจัดตัง้ศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อสร้างงาน 
สร้างรายได้แก่ชุมชน และได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ต้องการผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงโดยอาศัยทุนที่อยู่ใน
ชุมชนและภูมิปัญญา โดยการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต
ข้าวเน้น 3 ประเด็นได้แก่  1 ) การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ ดี 
วิเคราะห์ดิน 2) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์และการป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีการผสมผสาน 3) ศูนย์ผลิตพันธุ์
ข้าวยังท าหน้าปรับปรุงพัฒนาพัฒนาพันธุ์ข้าว นอกจากนั้น
ยังต้องการพัฒนาพันธุ์ข้าว การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวการคุ้มครอง
พันธุ์ข้าว การผลิตพันธุ์ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เพื่อเพิ่ม
มูลค่าข้าวรวมทั้งการตลาดและการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว 
 ดังนั้น จึงมีความสนใจในการท าวิจัยเรื่องการศึกษาผล
การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน   
บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจริญ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนช่วยลดปัญหา

การว่างงานและการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  ศึกษาสภาพทั่วไปของการด าเนินงานของศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านหนองลุมพุก 
 2.  ศึกษาศึกษาผลการการด าเนินงานของศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านหนองลุมพุก 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. พ้ืนที่ในการด าเนินงานวิจัย 
 ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ อ าเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก จ านวนทั้งสิ้น 
53 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จ าแนกได้ดังนี้ 
  ประธานและคณะกรรมการ 13  คน 
  สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 40  คน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณได้ท าการศึกษาจากผู้น าและ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 53 คน โดยท า 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 
ซึ่งแบบสอบถามและการวัดผลตัวแปลท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 สภาพทั่วไปความเป็นมาและการด าเนิน                
งานของศูนย์ข้าวชุมชน 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 3 ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ข้ อ ค า ถ า ม ที่ เ กี่ ย ว           
กับการศึกษาผลการด าเนินงานด้านภาวะผู้น า ด้านสมาชิก 
ด้านการมีส่วนร่วม ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1  ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อเก็บ
ข้อมูลพื้นที่ทั่ ว ไปและเป็นการแนะน าตนเองให้ผู้ น า
คณะกรรมการศูนย์ได้รู้จัก 
  4.2  ในการเก็บข้อมูลได้มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์
และขอความยินยอมก่อนเก็บข้อมูล  
  4.3  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
แบบสอบถามเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ 
โดยการหาค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การแบ่งคะแนนเฉลี่ยเพื่อแปลผลและอธิบายตัวแปล
จาก 3 คะแนนเต็ม ต่ าสุด 1 คะแนน แบ่งเป็น 3 Scale  
โดยแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย (Class Interval) จากสูตรดังนี้ 
(ส าเริง  จันทรสุวรรณ.  2542) 
 
 ขนาดชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                                จ านวนช้ัน 
 ขนาดชั้น = 3 – 1 
              3 
สรุปผล 
 จากการศึกษาการผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ สรุปผลการวิจัย 
ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปความเป็นมาและผลการด าเนิน                
งานของศูนย์ข้าวชุมชน 
 ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 53 คน แบ่งเป็น ประธาน
และกรรมการ 13 คน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 40 คน 
โ ด ย เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น แ บ บ ส อบ ถ า ม 
(Questionnaires)  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน 
ประมาณค่า 3 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของ
ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก มีสมาชิกจ านวน 53 คน 
โดยคณะกรรมการบริหาร 3 ชุด คือ 1.  คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ข้าวชุมชน 2. คณะกรรมการบริการกองทุน  
และ 3. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบพันธุ์ข้าว เป้าหมาย
เพื่อการผลิตพันธุ์ข้าวให้กับชุมชน โดยมีก าลังการผลิต  
30 ตัน/ปี ปัจจุบันมีเ งินหมุนเวียนในกองทุนประมาณ  
4 แสนบาท มีการจ่ายปันผลให้กับสมาชิกรายละกว่า 
10,000 บาท ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์ข้าว
ดีเด่นแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2552 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.6 มีอายุ 41–50 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 62.2 มีสถานสภาพสมรส จ านวน 38 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.6 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 
3,000 บาท  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 
 ส่วนที่  3 ประกอบไปด้วยข้อค าถามที่ เกี่ยวกับ
การศึกษาผลการด าเนินงานด้านภาวะผู้น า ด้านสมาชิก 
ด้านการมีส่วนร่วม ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
 
ตาราง 1  แสดงข้อมูลคา่เฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
   มาตรฐาน ด้านภาวะผู้น า 

 
 จากตาราง 1 พบว่า โดยภาพรวมด้านภาวะผู้น า   
มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านภาวะ
ผู้น า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น ามีการเปิดเผยข้อมูล
ให้สมาชิกรับทราบทั่วกัน รองลงมาคือ ผู้น ามีการปรึกษาหารือ
กับสมาชิกในเรื่องกฎระเบียบที่ชัดเจนและผู้น าเปิดโอกาส 
ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อความ 

ร้อยละระดับความส าคัญ  
X  

 
S.D มาก ปาน

กลาง 
น้อย 

1. ผู้น ามีความสามารถ
ในการบริหารจดัการที่ด ี

47 
(88.7) 

6 
(11.3) 

- 
- 

2.89 .32 

2. ผู้น าสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ได้ 

49 
(92.5) 

4 
(7.5) 

- 
- 

2.92 .27 

3. ผู้น ามกีาร
ปรึกษาหารอืกับสมาชิก
ในเรือ่งกฎระเบียบที่
ชัดเจน 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

4. ผู้น ามีความ
รับผิดชอบตอ่หน้าที ่

48 
(90.6) 

5 
(9.4) 

- 
- 

2.91 .30 

5. ผู้น าเปิดโอกาสให้
สมาชิกแสดงความ
คิดเห็น 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

6. ผู้น ามกีารเปิดเผย
ข้อมูลให้สมาชิก
รับทราบทั่วกัน 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

เฉลี่ยรวม 2.90 .20 
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โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนซึ่งมากกว่า 80 % ดังนั้นเพื่อ 
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาข้าวไทยในด้านของการผลิต  
การแปรรูปและการตลาดเป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
เข้มแข็งและยั่งยืน มีทิศทางการด าเนินระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาวอย่างชัดเจน โดยกระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ข้าวไทยและที่ส าคัญเพื่อให้ชาวนามีรายได้ 
และความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เติบโตอย่างมั่นคงโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีค าสั่งเมื่อวันที่  
3 มกราคม 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์
ข้าวไทยเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์หลักข้าวไทยและได้น าเสนอให้ที่ประชุมสัมมนา 
“ยุทธศาสตร์ข้าวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (กรมการค้า
ภายใน.  2555)  
 บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรท านาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ซึ่งบ้านหนองลุมพุก
เป็นที่พื้นที่สามารถท านาได้เพียงปีละ 1 ครั้ง และเมื่อว่าง
จากฤดูท านาประชากรจะว่างงาน และประชากรส่วนใหญ่
อยากมีรายเสริมก็ต้องออกไปท างานตามหัวเมืองใหญ่ๆ 
และเมื่อถึงฤดูท างานก็จะกลับมาท านาเป็นเช่นนี้ทุกปี 
ประกอบกับเมื่อมีข้าวที่ผลิตออกมาเป็นจ านวนมากจนข้าว
ล้นตลาดท าให้ราคาตกต่ า ด้วยเหตุนี้นายแสนยา พิมงคล 
ผู้ใหญ่บ้านหนองลุมพุกได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชน ประกอบกับต้องการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ าและ
ต้องการพัฒนาข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของชุมชนให้เพิ่มมูลค่า 
จึงมีการส่งเสริมให้เกิดการจัดตัง้ศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อสร้างงาน 
สร้างรายได้แก่ชุมชน และได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ต้องการผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงโดยอาศัยทุนที่อยู่ใน
ชุมชนและภูมิปัญญา โดยการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต
ข้าวเน้น 3 ประเด็นได้แก่  1 ) การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ ดี 
วิเคราะห์ดิน 2) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์และการป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีการผสมผสาน 3) ศูนย์ผลิตพันธุ์
ข้าวยังท าหน้าปรับปรุงพัฒนาพัฒนาพันธุ์ข้าว นอกจากนั้น
ยังต้องการพัฒนาพันธุ์ข้าว การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวการคุ้มครอง
พันธุ์ข้าว การผลิตพันธุ์ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เพื่อเพิ่ม
มูลค่าข้าวรวมทั้งการตลาดและการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว 
 ดังนั้น จึงมีความสนใจในการท าวิจัยเรื่องการศึกษาผล
การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน   
บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจริญ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนช่วยลดปัญหา

การว่างงานและการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  ศึกษาสภาพทั่วไปของการด าเนินงานของศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านหนองลุมพุก 
 2.  ศึกษาศึกษาผลการการด าเนินงานของศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านหนองลุมพุก 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. พ้ืนที่ในการด าเนินงานวิจัย 
 ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ อ าเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก จ านวนทั้งสิ้น 
53 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จ าแนกได้ดังนี้ 
  ประธานและคณะกรรมการ 13  คน 
  สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 40  คน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณได้ท าการศึกษาจากผู้น าและ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 53 คน โดยท า 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 
ซึ่งแบบสอบถามและการวัดผลตัวแปลท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปความเป็นมาและการด าเนิน                
งานของศูนย์ข้าวชุมชน 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 3 ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ข้ อ ค า ถ า ม ที่ เ กี่ ย ว           
กับการศึกษาผลการด าเนินงานด้านภาวะผู้น า ด้านสมาชิก 
ด้านการมีส่วนร่วม ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1  ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อเก็บ
ข้อมูลพื้นที่ทั่ ว ไปและเป็นการแนะน าตนเองให้ผู้ น า
คณะกรรมการศูนย์ได้รู้จัก 
  4.2  ในการเก็บข้อมูลได้มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์
และขอความยินยอมก่อนเก็บข้อมูล  
  4.3  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
แบบสอบถามเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ 
โดยการหาค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การแบ่งคะแนนเฉลี่ยเพื่อแปลผลและอธิบายตัวแปล
จาก 3 คะแนนเต็ม ต่ าสุด 1 คะแนน แบ่งเป็น 3 Scale  
โดยแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย (Class Interval) จากสูตรดังนี้ 
(ส าเริง  จันทรสุวรรณ.  2542) 
 
 ขนาดชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                                จ านวนช้ัน 
 ขนาดชั้น = 3 – 1 
              3 
สรุปผล 
 จากการศึกษาการผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก ต าบลลือ 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ สรุปผลการวิจัย 
ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปความเป็นมาและผลการด าเนิน                
งานของศูนย์ข้าวชุมชน 
 ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 53 คน แบ่งเป็น ประธาน
และกรรมการ 13 คน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 40 คน 
โ ด ย เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น แ บ บ ส อบ ถ า ม 
(Questionnaires)  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน 
ประมาณค่า 3 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของ
ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก มีสมาชิกจ านวน 53 คน 
โดยคณะกรรมการบริหาร 3 ชุด คือ 1.  คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ข้าวชุมชน 2. คณะกรรมการบริการกองทุน  
และ 3. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบพันธ์ุข้าว เป้าหมาย
เพื่อการผลิตพันธุ์ข้าวให้กับชุมชน โดยมีก าลังการผลิต  
30 ตัน/ปี ปัจจุบันมีเ งินหมุนเวียนในกองทุนประมาณ  
4 แสนบาท มีการจ่ายปันผลให้กับสมาชิกรายละกว่า 
10,000 บาท ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์ข้าว
ดีเด่นแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2552 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.6 มีอายุ 41–50 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 62.2 มีสถานสภาพสมรส จ านวน 38 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.6 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 
3,000 บาท  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 
 ส่วนที่  3 ประกอบไปด้วยข้อค าถามที่ เกี่ยวกับ
การศึกษาผลการด าเนินงานด้านภาวะผู้น า ด้านสมาชิก 
ด้านการมีส่วนร่วม ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
 
ตาราง 1  แสดงข้อมูลคา่เฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
   มาตรฐาน ด้านภาวะผู้น า 

 
 จากตาราง 1 พบว่า โดยภาพรวมด้านภาวะผู้น า   
มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านภาวะ
ผู้น า ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น ามีการเปิดเผยข้อมูล
ให้สมาชิกรับทราบทั่วกัน รองลงมาคือ ผู้น ามีการปรึกษาหารือ
กับสมาชิกในเรื่องกฎระเบียบที่ชัดเจนและผู้น าเปิดโอกาส 
ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อความ 

ร้อยละระดับความส าคัญ  
X  

 
S.D มาก ปาน

กลาง 
น้อย 

1. ผู้น ามีความสามารถ
ในการบริหารจดัการที่ด ี

47 
(88.7) 

6 
(11.3) 

- 
- 

2.89 .32 

2. ผู้น าสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ได้ 

49 
(92.5) 

4 
(7.5) 

- 
- 

2.92 .27 

3. ผู้น ามกีาร
ปรึกษาหารอืกับสมาชิก
ในเรือ่งกฎระเบียบที่
ชัดเจน 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

4. ผู้น ามีความ
รับผิดชอบตอ่หน้าที ่

48 
(90.6) 

5 
(9.4) 

- 
- 

2.91 .30 

5. ผู้น าเปิดโอกาสให้
สมาชิกแสดงความ
คิดเห็น 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

6. ผู้น ามกีารเปิดเผย
ข้อมูลให้สมาชิก
รับทราบทั่วกัน 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

เฉลี่ยรวม 2.90 .20 
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ตาราง 2  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
   มาตรฐาน ด้านสมาชิก 
 
 
ข้อความ 

ร้อยละระดับความส าคญั  
X  

 
S.D มาก ปานกลาง น้อย 

1. สมาชิกไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ (ศึกษาดูงาน,อบรม) 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

2. สมาชิกไดม้ีการด าเนิน งาน
ตามที่วางแผนไว ้

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

3. สมาชิกมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนนิงานในทกุขัน้ตอน 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

4. สมาชิกไดร้ับการจัดสรร
ผลประโยชนแ์ละได้รับสวัสดิการที่
เหมาะสม 

51 
(96.2) 

2 
(3.8) 

- 
- 

2.96 .19 

5. สมาชิกทกุคนรู้บทบาทหน้าที่
ของตนเองภายในศูนย์ 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

6. สมาชิกสามารถร่วมกนัแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ในศูนย์ได ้

45 
(84.9) 

8 
(15.1) 

- 
- 

2.85 .36 

7. สมาชิกมีรายได้เสริมเพิม่ขึน้ 49 
(92.5) 

4 
(7.5) 

- 
- 

2.92 .27 

เฉลี่ยรวม 2.90 .20 
 
 จากตาราง 2 พบว่า โดยภาพรวมด้านสมาชิก               
มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านสมาชิก 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกได้มีการด าเนินงาน
ตามที่วางแผนไว้และสมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การด าเนินงานในทุกขั้นตอน รองลงมาคือ สมาชิกได้รับ 
การจัดสรรผลประโยชน์และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม 
 
ตาราง 3  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
   มาตรฐาน ด้านการมีส่วนร่วม 
 

ข้อความ ร้อยละระดับความส าคัญ X  S.D มาก ปานกลาง น้อย 
1. ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจในการ
คัดเลือกแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับและความคิดเห็น
ต่างๆที่เป็นประโยชน ์

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน
ด าเนินงานกลุ่ม 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

4. ท่านได้เข้าร่วมการประชุมของกลุ่ม
อย่างสม่ าเสมอ 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

5. ท่านได้ร่วมตรวจสอบการท างานของ
กลุ่ม 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

เฉลี่ยรวม 2.90 .10 
 จากตาราง 3  พบว่า โดยภาพรวมด้านการมี ส่วนร่วม  
มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านการมี
ส่วนร่วม  ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจ

ในการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มท่านมีส่วนร่วม
ในการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับและความคิดเห็นต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน
กลุ่ มและท่านได้ ร่ วมตรวจสอบการท างานของกลุ่ ม 
รองล งมาคื อ  ท่ านได้ เ ข้ า ร่ วมการประ ชุมของกลุ่ ม 
อย่างสม่ าเสมอ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ ด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 1.  สภาพทั่วไปความเป็นมาและการด าเนินงาน 
ของศูนย์ข้าวชุมชน จัดตั้งขึ้นโดยกการตระหนักถึงภาวการณ์
ว่างงานและราคาผลผลิตตกต่ า ให้ผู้น าชุมชนและคนใน
ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและเพื่อแก้ไขปัญหา
การว่างงานในชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เสรี  พงศ์พิศ (2545) กล่าวว่า แนวคิดที่มุ่งแปรรูปผลผลิต
ตามธรรมชาติหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยคนในชุมชน   
เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยมีหลักคิด 
ที่ส าคัญ คือ การสร้างความหลากหลายของผลผลิตในชุมชน  
เพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายให้ครอบครัว 
และความสอดคล้องกับแนวคิดของ นิพจน์  เทียนวิหาร,       
นิธิ  เอียวศรีวงศ์, ไพบูลย์  วัฒนธรรมศิริ (2547) กล่าวว่า 
ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่แล้ว มีระบบคุณค่าที่รวบรวม
มาได้จากประวัติศาสตร์เป็นบทสรุปของความคิดและการ
ปฏิบัติของชุมชนนั้น น าไปสู้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของ
หน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น 
 2.  ผลการด า เนิน งานวิ สาหกิ จ ชุมชน  พบว่ า  
ด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า ด้านภาวะผู้น า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น า 
มีการเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกรับทราบทั่วกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฏีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปรงในทัศนะของบาสและ   
อโวลิโอ (Bass & Avoli.  1994) ที่กล่าวถึงการกระตุ้น 
ทางปัญญา (Intellectual Stimulation-IS) เป็นกระบวนการ
ที่ผู้น ากระตุ้นผู้ตามให้เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาโดยการกระท าให้ผู้ตามมีความพอใจและมีความ
ตั้งใจด้วยการใช้สัญลักษณ์ จินตนาการและภาษาท่ีเข้าใจง่าย
ส่งเสริมให้ผู้ตามเข้าใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท 
การกระต้นเชาว์ปัญญา เป็นการใช้การจูงใจโดยให้ข้อเท็จจริง 
ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม 
กลวิธี  โครงการข้อเสนอแนะ โดยเสนอความคิดอย่าง
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เปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนับสนุนและคัดค้านโต้แย้ง
พยายามเน้นจุดอ่อนของวัฒนธรรมดั้งเดิม และเน้นจุดแข็ง
ของวัฒนธรรมในองค์การ 
 ด้านสมาชิก มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า ด้านสมาชิก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกได้
มีการด าเนินงานตามที่วางแผนไว้และสมาชิกมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการด าเนินงานในทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ธงชัย สันติวงษ์ (2537; อ้างถึงใน วรนารถ  แสงมณี.  
2544) องค์การ หมายถึง กลุ่ม บุคคลที่ได้มีการรวมกันเข้า
และร่วมท ากิจกรรมด้วยกัน โดยกิจกรรมเหล่านั้น ได้มีการ
จัดประสาน ให้เข้ากันอย่างดี เพื่อที่จะสามารถท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมอันเดียวกันหรือหลายๆ วัตถุประสงค์
พร้อมกันได้ และสอดคล้องกับลูแทนส์ (Luthans.  1992 : 
124) ได้ให้ความหมายของความผูกพันองค์การว่าเป็นเรื่อง
ของ ทัศนคติที่พนักงานรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์การ และมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้องค์การ บรรลุผล
ส าเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง 
 ด้านการมีส่วนร่วม  มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณา 
รายประเด็น พบว่า ด้านภาวะผู้น า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจในการคัดเลือกแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับและความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานกลุ่มและท่าน 
ได้ร่วมตรวจสอบการท างานของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัชญา เวสารัชช์ (2538) กล่าววาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง กระบวนการ ซึ่งประชาชนเข้าเกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมของส่วนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการ พัฒนาชนบท โดยในการเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ ผู้เข้าร่วม
ได้ใช้ความพยายามและเสียสละทรัพยากร อย่าง เช่น  
ความคิดเห็น วัตถุ แรงกายและเวลา และสอดคล้องกับ
สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2542) ในกิจกรรมทุกอยางควรให้
ประชาชนมีส่วนร่วมให้มาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อให้ 
เขาได้เป็นผู้ตัดสินใจท างานได้ตามท่ีเขาได้ตัดสินใจไปแล้ว
ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้เขาได้ปฏิบัติตามความสนใจ 

และความต้องการของเขา ซึ่งจะท าให้เขาได้มีโอกาสใน 
การพัฒนาตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ จึงได้
จ าแนกข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยนี้ออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ด้านงบประมาณที่สนับสนุนของภาครัฐ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของศูนย์ข้าว
ชุมชน บ้านหนองลุมพุกนั้น ไม่เพียงพอและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในแง่ 
ของการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม 
  1.2  ควรมีประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ให้เป็น 
ที่รู้จักอย่างแพร่หลายและจัดหาตลาดในการกระจายสินค้า
เพิ่มเติมให้กับกลุ่ม 
  1.3  ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ข้าว
ชุมชน บ้านหนองลุมพุกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และสวยงาม 
  1.4  ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของศูนย์
ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และในเรื่อง
ของบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและทันสมัย 
  1.5  ควรมีการจัดการระบบของการขนส่งสินค้า
ของศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก ให้มี ช่องทางใน 
การขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหลายหลายช่องทางเพิ่มมากข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในเรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยการเจาะลึกภายในกลุ่ม 
  2.2  ควรศึกษาวิจัยเรื่องการต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อหาแนวทางในการเพิ่ม
ศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม  
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ตาราง 2  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
   มาตรฐาน ด้านสมาชิก 
 
 
ข้อความ 

ร้อยละระดับความส าคญั  
X  

 
S.D มาก ปานกลาง น้อย 

1. สมาชิกไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ (ศึกษาดูงาน,อบรม) 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

2. สมาชิกไดม้ีการด าเนิน งาน
ตามที่วางแผนไว ้

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

3. สมาชิกมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนนิงานในทกุขัน้ตอน 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

4. สมาชิกไดร้ับการจัดสรร
ผลประโยชนแ์ละได้รับสวัสดิการที่
เหมาะสม 

51 
(96.2) 

2 
(3.8) 

- 
- 

2.96 .19 

5. สมาชิกทกุคนรู้บทบาทหน้าที่
ของตนเองภายในศูนย์ 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

6. สมาชิกสามารถร่วมกนัแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ในศูนย์ได ้

45 
(84.9) 

8 
(15.1) 

- 
- 

2.85 .36 

7. สมาชิกมีรายได้เสริมเพิม่ขึน้ 49 
(92.5) 

4 
(7.5) 

- 
- 

2.92 .27 

เฉลี่ยรวม 2.90 .20 
 
 จากตาราง 2 พบว่า โดยภาพรวมด้านสมาชิก               
มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านสมาชิก 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกได้มีการด าเนินงาน
ตามที่วางแผนไว้และสมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การด าเนินงานในทุกขั้นตอน รองลงมาคือ สมาชิกได้รับ 
การจัดสรรผลประโยชน์และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม 
 
ตาราง 3  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
   มาตรฐาน ด้านการมีส่วนร่วม 
 

ข้อความ ร้อยละระดับความส าคัญ X  S.D มาก ปานกลาง น้อย 
1. ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจในการ
คัดเลือกแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับและความคิดเห็น
ต่างๆที่เป็นประโยชน ์

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน
ด าเนินงานกลุ่ม 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

4. ท่านได้เข้าร่วมการประชุมของกลุ่ม
อย่างสม่ าเสมอ 

50 
(94.4) 

3 
(5.6) 

- 
- 

2.94 .23 

5. ท่านได้ร่วมตรวจสอบการท างานของ
กลุ่ม 

52 
(98.1) 

1 
(1.7) 

- 
- 

2.98 .14 

เฉลี่ยรวม 2.90 .10 
 จากตาราง 3  พบว่า โดยภาพรวมด้านการมี ส่วนร่วม  
มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านการมี
ส่วนร่วม  ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจ

ในการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มท่านมีส่วนร่วม
ในการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับและความคิดเห็นต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน
กลุ่ มและท่านได้ ร่ วมตรวจสอบการท างานของกลุ่ ม 
รองล งมาคื อ  ท่ านได้ เ ข้ า ร่ วมการประ ชุมของกลุ่ ม 
อย่างสม่ าเสมอ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ ด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 1.  สภาพทั่วไปความเป็นมาและการด าเนินงาน 
ของศูนย์ข้าวชุมชน จัดตั้งขึ้นโดยกการตระหนักถึงภาวการณ์
ว่างงานและราคาผลผลิตตกต่ า ให้ผู้น าชุมชนและคนใน
ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและเพื่อแก้ไขปัญหา
การว่างงานในชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เสรี  พงศ์พิศ (2545) กล่าวว่า แนวคิดที่มุ่งแปรรูปผลผลิต
ตามธรรมชาติหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยคนในชุมชน   
เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยมีหลักคิด 
ที่ส าคัญ คือ การสร้างความหลากหลายของผลผลิตในชุมชน  
เพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายให้ครอบครัว 
และความสอดคล้องกับแนวคิดของ นิพจน์  เทียนวิหาร,       
นิธิ  เอียวศรีวงศ์, ไพบูลย์  วัฒนธรรมศิริ (2547) กล่าวว่า 
ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่แล้ว มีระบบคุณค่าที่รวบรวม
มาได้จากประวัติศาสตร์เป็นบทสรุปของความคิดและการ
ปฏิบัติของชุมชนนั้น น าไปสู้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของ
หน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น 
 2.  ผลการด า เนิน งานวิ สาหกิ จ ชุมชน  พบว่ า  
ด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า ด้านภาวะผู้น า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้น า 
มีการเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกรับทราบทั่วกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฏีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปรงในทัศนะของบาสและ   
อโวลิโอ (Bass & Avoli.  1994) ที่กล่าวถึงการกระตุ้น 
ทางปัญญา (Intellectual Stimulation-IS) เป็นกระบวนการ
ที่ผู้น ากระตุ้นผู้ตามให้เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาโดยการกระท าให้ผู้ตามมีความพอใจและมีความ
ตั้งใจด้วยการใช้สัญลักษณ์ จินตนาการและภาษาท่ีเข้าใจง่าย
ส่งเสริมให้ผู้ตามเข้าใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท 
การกระต้นเชาว์ปัญญา เป็นการใช้การจูงใจโดยให้ข้อเท็จจริง 
ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม 
กลวิธี  โครงการข้อเสนอแนะ โดยเสนอความคิดอย่าง
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เปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนับสนุนและคัดค้านโต้แย้ง
พยายามเน้นจุดอ่อนของวัฒนธรรมดั้งเดิม และเน้นจุดแข็ง
ของวัฒนธรรมในองค์การ 
 ด้านสมาชิก มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า ด้านสมาชิก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกได้
มีการด าเนินงานตามท่ีวางแผนไว้และสมาชิกมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการด าเนินงานในทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ธงชัย สันติวงษ์ (2537; อ้างถึงใน วรนารถ  แสงมณี.  
2544) องค์การ หมายถึง กลุ่ม บุคคลที่ได้มีการรวมกันเข้า
และร่วมท ากิจกรรมด้วยกัน โดยกิจกรรมเหล่านั้น ได้มีการ
จัดประสาน ให้เข้ากันอย่างดี เพื่อที่จะสามารถท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมอันเดียวกันหรือหลายๆ วัตถุประสงค์
พร้อมกันได้ และสอดคล้องกับลูแทนส์ (Luthans.  1992 : 
124) ได้ให้ความหมายของความผูกพันองค์การว่าเป็นเรื่อง
ของ ทัศนคติที่พนักงานรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์การ และมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้องค์การ บรรลุผล
ส าเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง 
 ด้านการมีส่วนร่วม  มีค่าเฉลี่ย 2.90 เมื่อพิจารณา 
รายประเด็น พบว่า ด้านภาวะผู้น า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ท่านมีส่วนร่วมตัดสินใจในการคัดเลือกแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับและความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานกลุ่มและท่าน 
ได้ร่วมตรวจสอบการท างานของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัชญา เวสารัชช์ (2538) กล่าววาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง กระบวนการ ซึ่งประชาชนเข้าเกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมของส่วนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการ พัฒนาชนบท โดยในการเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ ผู้เข้าร่วม
ได้ใช้ความพยายามและเสียสละทรัพยากร อย่าง เช่น  
ความคิดเห็น วัตถุ แรงกายและเวลา และสอดคล้องกับ
สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2542) ในกิจกรรมทุกอยางควรให้
ประชาชนมีส่วนร่วมให้มาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อให้ 
เขาได้เป็นผู้ตัดสินใจท างานได้ตามท่ีเขาได้ตัดสินใจไปแล้ว
ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้เขาได้ปฏิบัติตามความสนใจ 

และความต้องการของเขา ซึ่งจะท าให้เขาได้มีโอกาสใน 
การพัฒนาตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองลุมพุก 
ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ จึงได้
จ าแนกข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยนี้ออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ด้านงบประมาณที่สนับสนุนของภาครัฐ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของศูนย์ข้าว
ชุมชน บ้านหนองลุมพุกนั้น ไม่เพียงพอและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในแง่ 
ของการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม 
  1.2  ควรมีประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ให้เป็น 
ที่รู้จักอย่างแพร่หลายและจัดหาตลาดในการกระจายสินค้า
เพิ่มเติมให้กับกลุ่ม 
  1.3  ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ข้าว
ชุมชน บ้านหนองลุมพุกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และสวยงาม 
  1.4  ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของศูนย์
ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้
ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม  
โดยศึกษาการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้ค้าสัมผัส การใช้ค้าซ้้า 
การใช้ค้าภาษาต่างประเทศและการใช้ค้าสแลง ผลการศึกษา
พบว่า ด้านการใช้ค้าสื่ออารมณ์มี 5 อารมณ์ คือ 1) อารมณ์
โศกเศร้าเสียใจ เหงา ว้าเหว่ 2) อารมณ์ประชด ประชัน 
เสียดสี เยาะเย้ย3) อารมณ์สุขสดช่ืน4) อารมณ์ขบขัน 
สนุกสนานของคนที่แอบรักหรือคนที่ก้าลังอยากจะมีคนรัก 
และ 5) อารมณ์เสียดาย อาลัยอาวรณ์ ถึงความรักที่เสียไป 
ด้านการใช้ค้าสัมผัส มีการใช้ค้าสัมผัส 2 ลักษณะคือ สัมผัส
อักษรและสัมผัสสระ ด้านการใช้ค้าซ้้ามี 5 ลักษณะ ได้แก่ 
การซ้้าค้าต้าแหน่ง การซ้้าค้าชิดกัน การซ้้าค้าห่างกัน การซ้้า
ค้าโดยมีค้าอื่นคั่นและการซ้้าค้าโดยทันที  ด้านการใช้ค้า
ภาษาต่างประเทศพบว่า มีการใช้ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา 
คือ ภาษาอังกฤษ 49 ค้า และภาษาจีน 1 ค้า ด้านการใช้ค้า
สแลง ผลการวิจัยพบว่า มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค้าสแลงที่สร้าง
ขึ้นใหม่พบว่ามี 5 ค้า ค้าสแลงที่ดัดแปลงจากค้าเดิมพบว่า  
มี 8 ค้า และค้าสแลงที่มาจากภาษาต่างประเทศ มี 1 ค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This study aims to analyze the language 
use in Thai country songs of Baitoey R-Siam focused 
on emotional words, rhyming, reduplications, foreign 
loanwords, and slangs. The results found that five 
emotional words were used in the songs; 1) sad, 
depressing, gloomy, lonely, alone 2) sarcastic, ironic, 
mock 3) happy 4) fun, enjoy (from a person who 
falls in love with someone or a person who wishes 
to fall in love) and 5) regret (a former love).  Two 
types of rhyming were found; alliteration and 
assonance. Five reduplications in the songs were 
position reduplications, doubling reduplications, 
separated reduplications, between-word reduplication, 
and spontaneous reduplications. The composers 
used foreign loanwords from two languages; forty-nine 
English words and one Chinese statement. Moreover, 
three types of slangs were used in the songs; five 
new slangs, eight adapted-word slangs, and one 
foreign - loanword slang. 
 
ค าส าคัญ  :   การใช้ภาษา, วรรณกรรม, เพลงลูกทุ่ง 
       ใบเตยอาร์สยาม 
Keywords :  Language used, Literature,  
        Thai country songs  Baitoey R-Siam 
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สนุกสนานของคนที่แอบรักหรือคนที่ก้าลังอยากจะมีคนรัก 
และ 5) อารมณ์เสียดาย อาลัยอาวรณ์ ถึงความรักที่เสียไป 
ด้านการใช้ค้าสัมผัส มีการใช้ค้าสัมผัส 2 ลักษณะคือ สัมผัส
อักษรและสัมผัสสระ ด้านการใช้ค้าซ้้ามี 5 ลักษณะ ได้แก่ 
การซ้้าค้าต้าแหน่ง การซ้้าค้าชิดกัน การซ้้าค้าห่างกัน การซ้้า
ค้าโดยมีค้าอื่นคั่นและการซ้้าค้าโดยทันที  ด้านการใช้ค้า
ภาษาต่างประเทศพบว่า มีการใช้ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา 
คือ ภาษาอังกฤษ 49 ค้า และภาษาจีน 1 ค้า ด้านการใช้ค้า
สแลง ผลการวิจัยพบว่า มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค้าสแลงที่สร้าง
ขึ้นใหม่พบว่ามี 5 ค้า ค้าสแลงที่ดัดแปลงจากค้าเดิมพบว่า  
มี 8 ค้า และค้าสแลงที่มาจากภาษาต่างประเทศ มี 1 ค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 This study aims to analyze the language 
use in Thai country songs of Baitoey R-Siam focused 
on emotional words, rhyming, reduplications, foreign 
loanwords, and slangs. The results found that five 
emotional words were used in the songs; 1) sad, 
depressing, gloomy, lonely, alone 2) sarcastic, ironic, 
mock 3) happy 4) fun, enjoy (from a person who 
falls in love with someone or a person who wishes 
to fall in love) and 5) regret (a former love).  Two 
types of rhyming were found; alliteration and 
assonance. Five reduplications in the songs were 
position reduplications, doubling reduplications, 
separated reduplications, between-word reduplication, 
and spontaneous reduplications. The composers 
used foreign loanwords from two languages; forty-nine 
English words and one Chinese statement. Moreover, 
three types of slangs were used in the songs; five 
new slangs, eight adapted-word slangs, and one 
foreign - loanword slang. 
 
ค าส าคัญ  :   การใช้ภาษา, วรรณกรรม, เพลงลูกทุ่ง 
       ใบเตยอาร์สยาม 
Keywords :  Language used, Literature,  
        Thai country songs  Baitoey R-Siam 
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บทน า 
 ปัจจุบันนี้มีผู้ให้ความส้าคัญกับกิจกรรมที่มุ่งให้
ความเพลิดเพลินหลังจากเสร็จสิ้นจากหน้าที่การงาน 
ที่เคร่งเครียด หรือเพื่อพักผ่อนกายและใจจากกิจกรรมหนักๆ 
นอกจากการออกก้าลังกาย การไปท่องเที่ยว การเสพวรรณกรรม
สักประเภททั้งที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรม 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ โดย“วรรณกรรมเป็นการสื่อสาร
อย่างหนึ่ง” (บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ. 2539 : 56) โดยมี 
ผู้ส่งสารคือ ผู้ประพันธ์ ผู้รับสารคือผู้เสพงานประพันธ์ สาร
คือความรู้สึกนึกคิดและทัศนะของผู้ประพันธ์ ในอีกแง่หนึ่ง
วรรณกรรมคือศิลปกรรมซึ่งมีภาษาเป็นวัสดุ และมีภารกิจ
หลักคือ การตอบสนองความต้องการทางสุนทรียะ
เช่นเดียวกับศิลปะประเภทอื่น ประสิทธ์ิ กาพย์กลอน (2518 
: 8) กล่าวว่า ผู้รับสารต้องพยายามตีความหมายของบท
ประพันธ์ โดยอาศัยถ้อยค้ า เป็น เครื่ องน้าทางและใช้
จินตนาการประกอบ และดังที่ เจตนา  นาควัชระ (2542 :  
2-4) กล่าวว่า บทเพลงเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่
ผู้ประพันธ์สรรค์สร้างขึ้นให้ประสานกับท้านองดนตรี 
วรรณกรรมเพลงเป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมไม่แพ้
วรรณกรรมประเภทอื่นๆ และยังมีลักษณะเฉพาะต่างจาก
วรรณกรรมลายลักษณ์ในแง่ท่ีเสพด้วยการฟัง ผู้ประพันธ์
เพลงต้องเลือกสรรถ้อยค้าให้สามารถเร้าอารมณ์ผู้รับสาร
และยังสามารถสื่อเนื้อหาหลากหลายเช่ือมโยงกับชีวิต ดังที่ 
บุญยงค์  เกศเทศ (2525 : 97) กล่าวว่า ยิ่งนับวันวรรณกรรม 
เพลงก็จะมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้ พยายาม
หยิบยกปัญหาชีวิต ความเป็นอยู่ของคนทุกระดับสังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง การประกอบอาชีพ ตลอดจนในวงธุรกิจ ออกมาตีแผ่
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ผู้ฟังก็จดจ้าได้ง่าย อาจเป็นเพราะมี
เสียงดนตรีประกอบให้เกิดความสนุกสนาน คลายเคร่งเครียด
จากสภาพชีวิตประจ้าวัน 
 การที่วรรณกรรมเพลงมีภาษาเป็นวัสดุเช่นเดียวกับ
วรรณกรรมประเภทอ่ืน ท้าให้ผู้แต่งต้องอาศัยถ้อยค้าเป็นปัจจัย
ส้าคัญในการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ที่ประสานเข้ากับ
คีตศิลป์ ดังที่บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2525 : 61-62) กล่าวว่า 
การเสพบทเพลงซึ่งมีที่มาจากวรรณคดีแบบฉบับว่า “สิ่งที่
ติดใจนักร้องนักดนตรีก็คือ น้้าค้าที่กระทบให้เกิดอารมณ์
ทุกข์และสุข ซึ่งเหมาะที่จะอาศัยประสานกับท้านองเพลง 
ดนตรี เป็นเครื่องส้าเริงอารมณ์ทางหู” (อาภาพร  พันธุ์พฤกษ์.  
2547 : 2) 
 “ . . .จะเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่าวรรณกรรม
ประเภทอ่ืน โดยไม่ต้องไปพะวงอ่าน เพียงผ่านโสตประสาท
หูที่เกิดสุนทรียะ มีรสชาติ และเกิดความสะเทือนอารมณ์ได้ 

บทเพลงมีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากผู้แต่ง
เพลงได้พยายามหยิบยกปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของคน 
ในทุกระดับสังคม สะท้อนสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง 
การประกอบอาชีพ ตลอดจนในวงธุรกิจต่างๆ ออกมาตีแผ่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฟังมักจดจ้าได้ง่าย อาจเป็นเพราะ
เสียงดนตรีประกอบ ท้าให้เกิดความสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด
เหมือนความเป็นอยู่จริงๆ ที่ประสบในชีวิตประจ้าวัน...” 
 การศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทย
ลูกทุ่งมีลักษณะภาษาที่เรียบง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน
และง่ายต่อการท้าความเข้าใจ ดังเช่น การศึกษาการเช่ือมโยง
เนื้อหาของเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยมในช่วง พ.ศ. 2498-2535 
ของ ศุภยง  พันธุมโกมล (2537 : 167) พบว่า ลักษณะการใช้
ภาษาของเพลงไทยลูกทุ่งจะใช้ภาษาง่าย ตรงไปตรงมา บอกถึง
ความรู้สึกจากใจ และบรรยายให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ  
(ปาริชาติ  วินิจ.  2542 : 2)  
 นอกจากนี้ลักษณะการใช้ภาษาในวรรณกรรม
เพลงไทยลูกทุ่งในปัจจุบันยังมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
ในเรื่องของเนื้อหา แนวคิดและรวมไปถึงการใช้ภาษา  
มีการน้าค้าบางค้ามาใช้ในการประพันธ์เพลงเพื่อสื่ออารมณ์
ความรู้สึก เน้นในเรื่องการใช้อารมณ์ บางครั้งการใช้ภาษา 
ในวรรณกรรมเพลงมักได้รับการกล่าวถึงในแง่ของการท้าลาย
ภาษาอยู่เสมอหรือท้าให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ไม่ เหมาะไม่ควร เป็นต้นว่า ใช้ภาษาไม่ประณีต ไม่มี
สุนทรียภาพ “หากจะหาความสวยงามในบทเพลงสมัยนี้ 
เห็นทีจะหาได้ยาก” (สัจภูมิ  ละออ.  2540 : 12) 
  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท้าให้ผู้วิจัยเห็น
ความส้าคัญของการใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่ง ในประเด็นการใช้ค้า
สื่ออารมณ์  การใ ช้ค้ าซ้้ า  การใ ช้ค้าสัมผัส การใช้ค้ า
ภาษาต่างประเทศและการใช้สแลง ซึ่งผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ
ใบเตย  อาร์สยาม ซึ่งได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นระดับประเทศ
ในปี พ.ศ. 2547 ก่อนมีอัลบั้มเดียวของตนเอง ในปี พ.ศ. 
2554  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจวิเคราะห์การใช้ภาษา การใช้ค้า
สื่ออารมณ์ การใช้ค้าสัมผัส การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้าภาษา 
ต่างประเทศ และการใช้ค้าสแลง 
 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง
ของใบเตย อาร์สยาม โดยศึกษาการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้
ค้าสัมผสั การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ และการใช้
ค้าสแลง 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด้าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1  รวบรวมบทเพลงลูกทุ่งของใบเตยอาร์สยาม 
จากเว็บไซต์ โดยจะศึกษาเพลงของใบเตย อาร์สยาม ทั้งอัลบั้ม
พิเศษและร้องร่วมกับศิลปินคนอื่นๆ จ้านวน 22 เพลง 1 อัลบั้ม 
และอัลบั้มพิเศษชุดต่างๆ ซึ่งสังกัดค่ายอาร์สยามทั้งหมด 
ได้แก่ 
    1.1.1  อัลบั้มชุดที่ 1 เช็คเรทติ้ง พ.ศ. 2554 
ได้แก่  

1.1.1.1  เช็คเรทติ้ง 
1.1.1.2  ได้เพียงสิทธ์ิคบ ไม่มสีิทธ์ิคิด 
1.1.1.3  สกัดดาวยั่ว 
1.1.1.4  ปากไม่...ใจคดิถึง 
1.1.1.5  ตัดออกจากกองมรดก 
1.1.1.6  ไม่หวงแต่หึง 
1.1.1.7  มาก่อนเจ็บก่อน 
1.1.1.8  โคโยตี้คะ่พี ่
1.1.1.9  เธอไม่จบฉันก็เจบ็ 
1.1.1.10 ใบเตยเหงา 

   1.1.2  อัลบั้มพิเศษ ใบเตย Born to be  
(บอร์น ทู บี) พ.ศ. 2555 

1.1.2.1  เช็ดแล้วทิ้ง 
1.1.2.2  ยังมีอยู่ไหมผู้ชายแบบนัน้ 

     1.1.2.3  เช็คเรทติ้ง 
  1.1.2.4  ได้เพียงสิทธ์ิคบไมม่ีสิทธ์ิคิด 
  1.1.2.5  สกัดดาวยั่ว 
  1.1.2.6  ปากไม่...ใจคิดถึง 
  1.1.2.7  ตัดออกจากกองมรดก 
  1.1.2.8  ไม่หวงแต่หึง 

    1.1.2.9  มาก่อนเจ็บก่อน  
  1.1.2.10  โคโยตี้ค่ะพี ่
  1.1.2.11  เธอไม่จบ ฉันก็เจ็บ 

1.1.2.12 ใบเตยเหงา 
    1.1.3  Single พ.ศ. 2556 
     1.1.3.1  โป๊ (ใจมันเพียว) 
     1.1.3.2  ไม่อยากรับสายคนหลายใจ 
      1.1.4  Single พ.ศ. 2558 
     1.1.4.1  ติดหนึบ (Sticky) 
             1.1.5  อัลบั้ม/ซิงเกิ้ลพิเศษ 

      1.1.5.1 ร้องร่วมกับ สโมสรชิมิ 2  
พ.ศ. 2554 ได้แก่  
     1) เพลงคึกคัก น่ารักอ่ะ (ร่วมกับ 
กระแต, กระต่าย, บลูเบอร์รี่ (โบว์, หนูเล็ก, ออม), ลูกตาล 
และ อลิซ อาร์สยาม)   
     2) เพลงดีใจที่ ได้ เป็นเพื่อนเธอ 
(ร่วมกับ กระแต, กระต่าย, บลูเบอร์รี่ (โบว์, หนูเล็ก, ออม),   
ลูกตาล และ อลิซ อาร์สยาม) 
         1.1.5.2 ร้องร่วมกับ สโมสรชิมิ 3 พ.ศ. 
2555 ได้แก่ 
       1) เพลงไปน่ารักไกลๆ หน่อย 
(ร่วมกับ กระแต, ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว และอุ้ม อาร์สยาม) 
      2) เพลงผู้ชายห้ามเข้า (ร่วมกับ 
กระแต, ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว และ อุ้ม อาร์สยาม) 
    1.1.5.3  ร้องร่วมกับ สโมสรชิมิ 4 
พ.ศ. 2556 ได้แก่ 
     1)  เพลงเห็นแฟนฉันไหม (ร่วมกับ 
กระแต, ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว, อุ้ม และ บลูเบอร์รี่  
อาร์สยาม (หนูเล็ก, ออม)) 
     2)  เพลงโยน (ร่วมกับ กระแต ,  
ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว, อุ้ม และบลูเบอร์รี่ อาร์สยาม 
(หนูเล็ก, ออม) 
     1.5.1.4 ร้องร่วมกับ Gybzy พ.ศ.
2557 เพลง “อย่ามโน (Don't Cha)” 
  1.2  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา 
  1.3  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
เพลง 
  1.4  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่ง 
  1.5  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติ
และผลงานของใบเตย อารส์ยาม 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์วรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่งของใบเตย 
อาร์สยาม โดยศึกษาวิเคราะห์ 5 ด้าน ดังน้ี 
  2.1  การใช้ค้าสื่ออารมณ ์
  2.2  การใช้ค้าสัมผัส 
  2.3  การใช้ค้าซ้้า 
  2.4  การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ 
  2.5  การใช้ค้าสแลง 
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บทน า 
 ปัจจุบันนี้มีผู้ให้ความส้าคัญกับกิจกรรมที่มุ่งให้
ความเพลิดเพลินหลังจากเสร็จสิ้นจากหน้าที่การงาน 
ที่เคร่งเครียด หรือเพื่อพักผ่อนกายและใจจากกิจกรรมหนักๆ 
นอกจากการออกกา้ลังกาย การไปท่องเที่ยว การเสพวรรณกรรม
สักประเภททั้งที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรม 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ โดย“วรรณกรรมเป็นการสื่อสาร
อย่างหนึ่ง” (บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ. 2539 : 56) โดยมี 
ผู้ส่งสารคือ ผู้ประพันธ์ ผู้รับสารคือผู้เสพงานประพันธ์ สาร
คือความรู้สึกนึกคิดและทัศนะของผู้ประพันธ์ ในอีกแง่หนึ่ง
วรรณกรรมคือศิลปกรรมซึ่งมีภาษาเป็นวัสดุ และมีภารกิจ
หลักคือ การตอบสนองความต้องการทางสุนทรียะ
เช่นเดียวกับศิลปะประเภทอื่น ประสิทธ์ิ กาพย์กลอน (2518 
: 8) กล่าวว่า ผู้รับสารต้องพยายามตีความหมายของบท
ประพันธ์ โดยอาศัยถ้อยค้ า เป็น เครื่ องน้าทางและใช้
จินตนาการประกอบ และดังที่ เจตนา  นาควัชระ (2542 :  
2-4) กล่าวว่า บทเพลงเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่
ผู้ประพันธ์สรรค์สร้างขึ้นให้ประสานกับท้านองดนตรี 
วรรณกรรมเพลงเป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมไม่แพ้
วรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ และยังมีลักษณะเฉพาะต่างจาก
วรรณกรรมลายลักษณ์ในแง่ที่เสพด้วยการฟัง ผู้ประพันธ์
เพลงต้องเลือกสรรถ้อยค้าให้สามารถเร้าอารมณ์ผู้รับสาร
และยังสามารถสื่อเน้ือหาหลากหลายเช่ือมโยงกับชีวิต ดังที่ 
บุญยงค์  เกศเทศ (2525 : 97) กล่าวว่า ยิ่งนับวันวรรณกรรม 
เพลงก็จะมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้ พยายาม
หยิบยกปัญหาชีวิต ความเป็นอยู่ของคนทุกระดับสังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง การประกอบอาชีพ ตลอดจนในวงธุรกิจ ออกมาตีแผ่
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ผู้ฟังก็จดจ้าได้ง่าย อาจเป็นเพราะมี
เสียงดนตรีประกอบให้เกิดความสนุกสนาน คลายเคร่งเครียด
จากสภาพชีวิตประจ้าวัน 
 การที่วรรณกรรมเพลงมีภาษาเป็นวัสดุเช่นเดียวกับ
วรรณกรรมประเภทอื่น ท้าให้ผู้แต่งต้องอาศัยถ้อยค้าเป็นปัจจัย
ส้าคัญในการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ที่ประสานเข้ากับ
คีตศิลป์ ดังที่บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2525 : 61-62) กล่าวว่า 
การเสพบทเพลงซึ่งมีที่มาจากวรรณคดีแบบฉบับว่า “สิ่งที่
ติดใจนักร้องนักดนตรีก็คือ น้้าค้าที่กระทบให้เกิดอารมณ์
ทุกข์และสุข ซึ่งเหมาะที่จะอาศัยประสานกับท้านองเพลง 
ดนตรี เป็นเครื่องส้าเริงอารมณ์ทางหู” (อาภาพร  พันธุ์พฤกษ์.  
2547 : 2) 
 “ . . .จะเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่าวรรณกรรม
ประเภทอ่ืน โดยไม่ต้องไปพะวงอ่าน เพียงผ่านโสตประสาท
หูที่เกิดสุนทรียะ มีรสชาติ และเกิดความสะเทือนอารมณ์ได้ 

บทเพลงมีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากผู้แต่ง
เพลงได้พยายามหยิบยกปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของคน 
ในทุกระดับสังคม สะท้อนสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง 
การประกอบอาชีพ ตลอดจนในวงธุรกิจต่างๆ ออกมาตีแผ่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฟังมักจดจ้าได้ง่าย อาจเป็นเพราะ
เสียงดนตรีประกอบ ท้าให้เกิดความสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด
เหมือนความเป็นอยู่จริงๆ ที่ประสบในชีวิตประจ้าวัน...” 
 การศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทย
ลูกทุ่งมีลักษณะภาษาที่เรียบง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน
และง่ายต่อการท้าความเข้าใจ ดังเช่น การศึกษาการเช่ือมโยง
เนื้อหาของเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยมในช่วง พ.ศ. 2498-2535 
ของ ศุภยง  พันธุมโกมล (2537 : 167) พบว่า ลักษณะการใช้
ภาษาของเพลงไทยลูกทุ่งจะใช้ภาษาง่าย ตรงไปตรงมา บอกถึง
ความรู้สึกจากใจ และบรรยายให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ  
(ปาริชาติ  วินิจ.  2542 : 2)  
 นอกจากน้ีลักษณะการใช้ภาษาในวรรณกรรม
เพลงไทยลูกทุ่งในปัจจุบันยังมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
ในเรื่องของเนื้อหา แนวคิดและรวมไปถึงการใช้ภาษา  
มีการน้าค้าบางค้ามาใช้ในการประพันธ์เพลงเพื่อสื่ออารมณ์
ความรู้สึก เน้นในเร่ืองการใช้อารมณ์ บางครั้งการใช้ภาษา 
ในวรรณกรรมเพลงมักได้รับการกล่าวถึงในแง่ของการท้าลาย
ภาษาอยู่เสมอหรือท้าให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ไม่ เหมาะไม่ควร เป็นต้นว่า ใช้ภาษาไม่ประณีต ไม่มี
สุนทรียภาพ “หากจะหาความสวยงามในบทเพลงสมัยนี้ 
เห็นทีจะหาได้ยาก” (สัจภูมิ  ละออ.  2540 : 12) 
  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท้าให้ผู้วิจัยเห็น
ความส้าคัญของการใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่ง ในประเด็นการใช้ค้า
สื่ออารมณ์  การใ ช้ค้ า ซ้้า  การใ ช้ค้าสัมผัส การใช้ค้ า
ภาษาต่างประเทศและการใช้สแลง ซึ่งผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ
ใบเตย  อาร์สยาม ซึ่งได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นระดับประเทศ
ในปี พ.ศ. 2547 ก่อนมีอัลบ้ัมเดียวของตนเอง ในปี พ.ศ. 
2554  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจวิเคราะห์การใช้ภาษา การใช้ค้า
สื่ออารมณ์ การใช้ค้าสัมผัส การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้าภาษา 
ต่างประเทศ และการใช้ค้าสแลง 
 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง
ของใบเตย อาร์สยาม โดยศึกษาการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้
ค้าสัมผสั การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ และการใช้
ค้าสแลง 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด้าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1  รวบรวมบทเพลงลูกทุ่งของใบเตยอาร์สยาม 
จากเว็บไซต์ โดยจะศึกษาเพลงของใบเตย อาร์สยาม ทั้งอัลบั้ม
พิเศษและร้องร่วมกับศิลปินคนอื่นๆ จ้านวน 22 เพลง 1 อัลบั้ม 
และอัลบั้มพิเศษชุดต่างๆ ซึ่งสังกัดค่ายอาร์สยามทั้งหมด 
ได้แก่ 
    1.1.1  อัลบั้มชุดที่ 1 เช็คเรทติ้ง พ.ศ. 2554 
ได้แก่  

1.1.1.1  เช็คเรทติ้ง 
1.1.1.2  ได้เพียงสิทธ์ิคบ ไม่มสีิทธ์ิคิด 
1.1.1.3  สกัดดาวยั่ว 
1.1.1.4  ปากไม่...ใจคดิถึง 
1.1.1.5  ตัดออกจากกองมรดก 
1.1.1.6  ไม่หวงแต่หึง 
1.1.1.7  มาก่อนเจ็บก่อน 
1.1.1.8  โคโยตี้คะ่พี ่
1.1.1.9  เธอไม่จบฉันก็เจบ็ 
1.1.1.10 ใบเตยเหงา 

   1.1.2  อัลบั้มพิเศษ ใบเตย Born to be  
(บอร์น ทู บี) พ.ศ. 2555 

1.1.2.1  เช็ดแล้วทิ้ง 
1.1.2.2  ยังมีอยู่ไหมผู้ชายแบบนัน้ 

     1.1.2.3  เช็คเรทติ้ง 
  1.1.2.4  ได้เพียงสิทธ์ิคบไมม่ีสิทธ์ิคิด 
  1.1.2.5  สกัดดาวยั่ว 
  1.1.2.6  ปากไม่...ใจคิดถึง 
  1.1.2.7  ตัดออกจากกองมรดก 
  1.1.2.8  ไม่หวงแต่หึง 

    1.1.2.9  มาก่อนเจ็บก่อน  
  1.1.2.10  โคโยตี้ค่ะพี ่
  1.1.2.11  เธอไม่จบ ฉันก็เจ็บ 

1.1.2.12 ใบเตยเหงา 
    1.1.3  Single พ.ศ. 2556 
     1.1.3.1  โป๊ (ใจมันเพียว) 
     1.1.3.2  ไม่อยากรับสายคนหลายใจ 
      1.1.4  Single พ.ศ. 2558 
     1.1.4.1  ติดหนึบ (Sticky) 
             1.1.5  อัลบั้ม/ซิงเกิ้ลพิเศษ 

      1.1.5.1 ร้องร่วมกับ สโมสรชิมิ 2  
พ.ศ. 2554 ได้แก่  
     1) เพลงคึกคัก น่ารักอ่ะ (ร่วมกับ 
กระแต, กระต่าย, บลูเบอร์รี่ (โบว์, หนูเล็ก, ออม), ลูกตาล 
และ อลิซ อาร์สยาม)   
     2) เพลงดีใจที่ ได้ เป็นเพื่อนเธอ 
(ร่วมกับ กระแต, กระต่าย, บลูเบอร์รี่ (โบว์, หนูเล็ก, ออม),   
ลูกตาล และ อลิซ อาร์สยาม) 
         1.1.5.2 ร้องร่วมกับ สโมสรชิมิ 3 พ.ศ. 
2555 ได้แก่ 
       1) เพลงไปน่ารักไกลๆ หน่อย 
(ร่วมกับ กระแต, ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว และอุ้ม อาร์สยาม) 
      2) เพลงผู้ชายห้ามเข้า (ร่วมกับ 
กระแต, ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว และ อุ้ม อาร์สยาม) 
    1.1.5.3  ร้องร่วมกับ สโมสรชิมิ 4 
พ.ศ. 2556 ได้แก่ 
     1)  เพลงเห็นแฟนฉันไหม (ร่วมกับ 
กระแต, ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว, อุ้ม และ บลูเบอร์รี่  
อาร์สยาม (หนูเล็ก, ออม)) 
     2)  เพลงโยน (ร่วมกับ กระแต ,  
ลูกตาล, อลิซ, เพียวเพียว, อุ้ม และบลูเบอร์รี่ อาร์สยาม 
(หนูเล็ก, ออม) 
     1.5.1.4 ร้องร่วมกับ Gybzy พ.ศ.
2557 เพลง “อย่ามโน (Don't Cha)” 
  1.2  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา 
  1.3  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
เพลง 
  1.4  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่ง 
  1.5  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติ
และผลงานของใบเตย อารส์ยาม 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์วรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่งของใบเตย 
อาร์สยาม โดยศึกษาวิเคราะห์ 5 ด้าน ดังน้ี 
  2.1  การใช้ค้าสื่ออารมณ ์
  2.2  การใช้ค้าสัมผัส 
  2.3  การใช้ค้าซ้้า 
  2.4  การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ 
  2.5  การใช้ค้าสแลง 
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 ในการศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม ผู้วิจัยเริ่มการวิเคราะห์ 
การใช้ภาษาด้านการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้ค้าสัมผัส การใช้ค้า
ภาษาต่างประเทศ และการใช้ค้าสแลงตามล้าดับ อภิปรายผล 
การวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การใช้ภาษา
ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม มีวัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่งของ
ใบเตย อาร์สยาม โดยศึกษาการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้ค้า
สัมผัส การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้าภาษาต่างประเทศและการใช้
ค้าสแลง ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  การใช้ค้าสื่ออารมณ์ ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้
ค้าสื่ออารมณ์ของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน เช่น ค้าสื่ออารมณ์
โศกเศร้า เสียใจ เหงา ว้าเหว่ ซึ่งเกิดจากอารมณ์ผิดหวัง 
ในเรื่องความรักเป็นต้นเหตุ ในเพลงลูกทุ่งของใบเตย  อาร์สยาม
พบว่ามีการใช้ค้าสื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ เหงา ว้าเหว่  
3 ค้า คือ ความเหงา ช้้า และปวดร้าว ซึ่งพบในเพลง  
มาก่อนเจ็บก่อน มีการใช้ค้าสื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี 
เยาะเย้ย ผู้ชายที่ชอบมองผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊ หรือผู้ชายที่ 
ไม่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ก็เปรียบกับทิชชู่ที่เช็ดครั้งสอง
ครั้งก็ทิ้ง ในเพลง เช็คเรทติ้ง ประชดประชันผู้ชายที่ชอบจู้จี้
จุกจิกเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงที่เน้นความเป็นตัวตนของ
หล่อน ในเพลง รกอก และสุดท้ายประชดประชันเร่ือง 
ของคนที่ชอบนินทา กล่าวหาว่าแต่งตัวโป๊ แต่กลับยังมอง
เพราะอิจฉา จึงเป็นที่มาของเพลง โป๊ (ใจมันเพรียว) มีการ
ใช้ค้าสื่ออารมณ์สุข สดช่ืน ซึ่งปรากฏความรักความห่วงใย
ของเพื่อนที่มีให้กันท้าให้เกิดมิตรภาพที่ดีงาม ในเพลง  
ดีใจที่ได้เป็นเพื่อเธอ มีการใช้ค้าสื่ออารมณ์ขบขัน สนุกสนาน 
ของคนท่ีแอบรักหรือคนที่ก้าลังอยากจะมีคนรัก จึงพยายาม
สร้างก้าลังใจให้กับตนเองในเพลง คึกคักน่ารักอ่ะและเพลง 
ไปน่ารักไกล ๆ หน่อย มีการใช้ค้าสื่ออารมณ์เสียดาย อาลัย
อาวรณ์ ถึงความรักท่ีเสียไป เฝ้าแต่คอยคิดถึงเหตุการณ์
ความหลังที่เคยท้าผิดพลาด ในเพลง ปากไม่ใจคิดถึง และ
อาลัยอาวรณ์ความรักที่ต้องพลัดพรากในเพลงเห็นแฟนฉันไหม 
 2.  การใช้ค้าสัมผัส ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้ค้า
สัมผัส 2 ลักษณะคือ สัมผัสอักษรและสัมผัสสระ โดยค้า
สัมผัสอักษรเป็นค้าสัมผัสพยัญชนะสองค้าที่ติดกัน เช่นค้าว่า 

ลวดลาย ส่วนสัมผัสสระปรากฏมีหลากหลายเพลง เช่น 
เพลง เช็คเรทติ้ง เป็นต้น 
 3.  การใช้ค้าซ้้า ผลการวิจัยพบว่า มี 5 ลักษณะ 
ได้แก่ การซ้้าค้าต้าแหน่ง การซ้้าค้าชิดกัน การซ้้าค้าห่างกัน 
การซ้้าค้าโดยมีค้าอ่ืนคั่นและการซ้้าค้าโดยทันที  
 4.  การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า 
มีการใช้ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษาคือภาษาอังกฤษ 49 ค้า 
และภาษาจีน 1 ข้อความ คือ หว่อ อ้าย หนี่ 
 5.  การใช้ค้าสแลง ผลการวิจัยพบว่า มี 3 ลักษณะ 
ได้แก่ ค้าสแลงที่สร้างขึ้นใหม่พบว่ามี 5 ค้า ค้าสแลงที่
ดัดแปลงจากค้าเดิมพบว่า มี 8 ค้า และค้าสแลงที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ มี 1 ค้า  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทย
ลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  การใช้ค้าสื่ออารมณ์ มีการใช้ค้าสื่ออารมณ์ 
ของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน ทั้งอารมณ์โศกเศร้า เสียใจ เหงา 
ว้าเหว่ ประชดประชัน เสียดสี เมื่อมีคนมาวิจารณ์การแต่ง
กายของหญิงสาวในเพลง รวมถึงชายหนุ่มที่จู้จี้จุกจิก 
ไม่เป็นดังใจของหญิงสาว อารมณ์สุข สดช่ืน สนุกสนาน  
ในมิตรภาพความรักของเพื่อนที่มีให้กัน และหญิงสาวท่ีก้าลัง
ต้องการมีคนรัก และอารมณ์เสียดาย อาลัย อาวรณ์ท่ีต้อง
พลัดพรากจากคนรัก ความรัก ซึ่งสอดคล้องกับ ช้านาญ 
รอดเหตุภัย (2522 : 7) ที่กล่าวว่า “การใช้ค้าอาจก่อให้เกิด
ความรู้สึกกระทบกระเทือนอารมณ์ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้ทั้ง
ความรู้สึกสุข สดช่ืน เศร้า สะเทือนใจ” 
 2.  การใช้ค้าสัมผัส มีการใช้ค้าสัมผัส 2 ลักษณะ
คือ สัมผัสอักษรและสัมผัสสระ โดยค้าสัมผัสอักษรเป็น 
ค้าสัมผัสพยัญชนะสองค้าที่ติดกัน เช่นค้าว่า ลวดลาย  
ส่วนสัมผัสสระปรากฏมีหลากหลายเพลง เช่น เพลง เช็คเรทติ้ง 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับอลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ (2549) ที่กล่าวว่า 
“การใช้ค้าสัมผัสทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระช่วยให้ 
บทเพลงมีความไพเราะเพราะพริ้ง และยังสร้างอารมณ์ 
ความรู้สึกให้แก่ผู้ฟังได้อย่างชัดเจน” 
 3.  การใช้ค้าซ้้า มี 5 ลักษณะ ได้แก่ การซ้้าค้า
ต้าแหน่ง การซ้้าค้าชิดกัน การซ้้าค้าห่างกัน การซ้้าค้าโดยมี
ค้าอื่นคั่นและการซ้้าค้าโดยทันที พบว่าการซ้้าค้าในที่นี้ 
มีความหลากหลายมาก เพราะส่วนมากแล้วเพลงลูกทุ่ง 
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ของใบเตยจะมีลีลา ท่วงท้านองที่เร็ว มีการซ้้าค้าเพื่อเน้นค้า
นั้นๆ ให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ ความรู้สึกคล้อยตาม สอดคล้องกับ
บรรพต  ศิริชัย (2547 : 74-75) ได้กล่าวถึงกวีโวหารไว้ว่า 
“คือศิลปะแห่งการใช้ถ้อยค้าเพื่อใหเ้กิดภาพในใจบทรอ้ยกรองใด
สามารถเสนอภาพให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพได้อย่างเด่นชัด  
บทร้อยกรองน้ันจัดว่าทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์” 
 4 .   การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ มีการใช้ค้า
ภาษาต่างประเทศทั้ง ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งส่วนใหญ่ 
ก็เป็นค้าท่ีใช้กันท่ัวไปในชีวิตประจ้าวัน  
 5.  การใช้ค้าสแลง มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค้าสแลง 
ที่สร้างขึ้นใหม่ ค้าสแลงที่ดัดแปลงจากค้าเดิม และค้าสแลง
ที่มาจากภาษาต่างประเทศ เป็นค้าที่สมัยนี้ก้าลังเป็นที่นิยม 
ซึ่งเป็นการน้าสิ่งที่ก้าลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันมา
ผสมผสานกับวรรณกรรมเพลงที่คนช่ืนชอบได้อย่างลงตัว  
ทั้งยังเป็นการเลือกค้าสแลงที่วัยรุ่นหรือกลุ่มคนบางกลุ่มใช้
น้ามาประพันธ์เพลงได้อย่างลงตัวกับเนื้อหาของเพลงที่เน้น
ความสนุกสนานมากกว่าจะเน้นการให้คุณค่าด้านใดด้านหนึ่ง 
 สรุปว่า การศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทย
ลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยามนั้น พบว่ามีลักษณะการเลือกใช้
ภาษาที่หลากหลายทั้งค้าที่ใช้สื่ออารมณ์ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึก
ร่วมกับเพลง หรือเมื่อฟังแล้วเกิดความสนุก สนานเพลิดเพลิน 
การใช้ค้าสัมผัส แสดงถึงความงดงามของภาษาที่ เป็น
เอกลักษณ์ของภาษาไทยท่ีจะมีค้าคล้องจอง การใช้ค้าซ้้า  
ในที่น้ีส่วนมากจะซ้้าเพื่อเสียง เน้นค้าๆ นั้นให้กระทบกระเทือน
อารมณ์ผู้ฟัง การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ เป็นการน้าค้าที่ใช้
ในชีวิตประจ้าวันมาใช้ในเนื้อหาของเพลงได้อย่างลงตัว 
และการใช้ค้าสแลงท่ีผู้แต่งเลือกใช้ค้าที่ก้าลังเป็นกระแสนิยม
ในปั จจุ บั นมา ใ ช้  ซึ่ งหลากหลายที่ ม าของค้ าสแลง 
เพราะฉะนั้นแล้ววรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม 
นั้น ส่วนมากเน้นเพื่อความสนุกสนานจึงปรากฏเพลงที่มีลีลา 

ท่วงท้านองเร้าใจ สนุกสนาน จึงมีการเลือกใช้ค้าที่ เร้า
ความรู้สึกให้เกิดแก่ผู้ฟังนั่นเอง อีกทั้งเสน่ห์หรือเอกลักษณ์
ของเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยามยังปรากฏในเรื่องของ
การแต่งกาย ส่วนมาในเพลงจะมีถอ้ยค้าที่กล่าวถึงการแต่งกาย
ของใบเตยเอาไว้ และผู้ประพันธ์ยังมีการเลือกเอาค้าที่เป็น
สมัยปัจจุบันมาใช้ในเนื้อความของเพลงของใบเตย  อาร์สยาม
อีกด้วย ท้าให้ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม
มีลักษณะของของเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ ที่เน้นการสื่ออารมณ์
ให้กระทบต่อผู้ฟังมากกว่าจะเน้นความงดงามของถ้อยค้า 
หรือสุนทรียภาพทางภาษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งของใบเตย  อาร์สยาม ผู้วิจัยขอเสนอแนะการน้า
ผลการวิจัยไปใช้ดังนี้  
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย  
อาร์สยาม มีผู้ฟังเป็นจ้านวนมาก ทั้งนี้ในเนื้อหาของเพลงจะ
ปรากฏการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้ค้าสัมผัส การใช้ค้าซ้้า  
การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ และการใช้ค้าสแลง ดังนั้นผู้ฟัง
ควรพิจารณาความถูกต้องของการใช้ภาษาที่มุ่งถ่ายทอด 
เพื่อความเพลิดเพลิน  
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
 จากการศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งของใบเตย  อาร์สยาม มีข้อเสนอแนะดังนี้  
  2.1  ควรศึกษาค้าอุปมาอุปไทยที่ปรากฏในเพลง
ของใบเตย อาร์สยาม  
  2.2  ควรศึกษาบทบาทของสตรีในปัจจุบัน 
ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งชองใบเตย อาร์สยาม
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 ในการศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรม
เพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม ผู้วิจัยเริ่มการวิเคราะห์ 
การใช้ภาษาด้านการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้ค้าสัมผัส การใช้ค้า
ภาษาต่างประเทศ และการใช้ค้าสแลงตามล้าดับ อภิปรายผล 
การวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การใช้ภาษา
ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม มีวัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่งของ
ใบเตย อาร์สยาม โดยศึกษาการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้ค้า
สัมผัส การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้าภาษาต่างประเทศและการใช้
ค้าสแลง ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  การใช้ค้าสื่ออารมณ์ ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้
ค้าสื่ออารมณ์ของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน เช่น ค้าสื่ออารมณ์
โศกเศร้า เสียใจ เหงา ว้าเหว่ ซึ่งเกิดจากอารมณ์ผิดหวัง 
ในเรื่องความรักเป็นต้นเหตุ ในเพลงลูกทุ่งของใบเตย  อาร์สยาม
พบว่ามีการใช้ค้าสื่ออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ เหงา ว้าเหว่  
3 ค้า คือ ความเหงา ช้้า และปวดร้าว ซึ่งพบในเพลง  
มาก่อนเจ็บก่อน มีการใช้ค้าสื่ออารมณ์ประชดประชัน เสียดสี 
เยาะเย้ย ผู้ชายที่ชอบมองผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊ หรือผู้ชายที่ 
ไม่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ก็เปรียบกับทิชชู่ที่เช็ดครั้งสอง
คร้ังก็ทิ้ง ในเพลง เช็คเรทติ้ง ประชดประชันผู้ชายที่ชอบจู้จี้
จุกจิกเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงที่เน้นความเป็นตัวตนของ
หล่อน ในเพลง รกอก และสุดท้ายประชดประชันเรื่อง 
ของคนที่ชอบนินทา กล่าวหาว่าแต่งตัวโป๊ แต่กลับยังมอง
เพราะอิจฉา จึงเป็นที่มาของเพลง โป๊ (ใจมันเพรียว) มีการ
ใช้ค้าสื่ออารมณ์สุข สดช่ืน ซึ่งปรากฏความรักความห่วงใย
ของเพื่อนที่มีให้กันท้าให้เกิดมิตรภาพที่ดีงาม ในเพลง  
ดีใจที่ได้เป็นเพื่อเธอ มีการใช้ค้าสื่ออารมณ์ขบขัน สนุกสนาน 
ของคนท่ีแอบรักหรือคนที่ก้าลังอยากจะมีคนรัก จึงพยายาม
สร้างก้าลังใจให้กับตนเองในเพลง คึกคักน่ารักอ่ะและเพลง 
ไปน่ารักไกล ๆ หน่อย มีการใช้ค้าสื่ออารมณ์เสียดาย อาลัย
อาวรณ์ ถึงความรักท่ีเสียไป เฝ้าแต่คอยคิดถึงเหตุการณ์
ความหลังที่เคยท้าผิดพลาด ในเพลง ปากไม่ใจคิดถึง และ
อาลัยอาวรณ์ความรักที่ต้องพลัดพรากในเพลงเห็นแฟนฉันไหม 
 2.  การใช้ค้าสัมผัส ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้ค้า
สัมผัส 2 ลักษณะคือ สัมผัสอักษรและสัมผัสสระ โดยค้า
สัมผัสอักษรเป็นค้าสัมผัสพยัญชนะสองค้าที่ติดกัน เช่นค้าว่า 

ลวดลาย ส่วนสัมผัสสระปรากฏมีหลากหลายเพลง เช่น 
เพลง เช็คเรทติ้ง เป็นต้น 
 3.  การใช้ค้าซ้้า ผลการวิจัยพบว่า มี 5 ลักษณะ 
ได้แก่ การซ้้าค้าต้าแหน่ง การซ้้าค้าชิดกัน การซ้้าค้าห่างกัน 
การซ้้าค้าโดยมีค้าอ่ืนคั่นและการซ้้าค้าโดยทันที  
 4.  การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า 
มีการใช้ภาษาต่างประเทศ 2 ภาษาคือภาษาอังกฤษ 49 ค้า 
และภาษาจีน 1 ข้อความ คือ หว่อ อ้าย หนี่ 
 5.  การใช้ค้าสแลง ผลการวิจัยพบว่า มี 3 ลักษณะ 
ได้แก่ ค้าสแลงที่สร้างขึ้นใหม่พบว่ามี 5 ค้า ค้าสแลงที่
ดัดแปลงจากค้าเดิมพบว่า มี 8 ค้า และค้าสแลงที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ มี 1 ค้า  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทย
ลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  การใช้ค้าสื่ออารมณ์ มีการใช้ค้าสื่ออารมณ์ 
ของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน ทั้งอารมณ์โศกเศร้า เสียใจ เหงา 
ว้าเหว่ ประชดประชัน เสียดสี เมื่อมีคนมาวิจารณ์การแต่ง
กายของหญิงสาวในเพลง รวมถึงชายหนุ่มที่จู้จี้จุกจิก 
ไม่เป็นดังใจของหญิงสาว อารมณ์สุข สดช่ืน สนุกสนาน  
ในมิตรภาพความรักของเพื่อนที่มีให้กัน และหญิงสาวท่ีก้าลัง
ต้องการมีคนรัก และอารมณ์เสียดาย อาลัย อาวรณ์ท่ีต้อง
พลัดพรากจากคนรัก ความรัก ซึ่งสอดคล้องกับ ช้านาญ 
รอดเหตุภัย (2522 : 7) ท่ีกล่าวว่า “การใช้ค้าอาจก่อให้เกิด
ความรู้สึกกระทบกระเทือนอารมณ์ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้ทั้ง
ความรู้สึกสุข สดช่ืน เศร้า สะเทือนใจ” 
 2.  การใช้ค้าสัมผัส มีการใช้ค้าสัมผัส 2 ลักษณะ
คือ สัมผัสอักษรและสัมผัสสระ โดยค้าสัมผัสอักษรเป็น 
ค้าสัมผัสพยัญชนะสองค้าที่ติดกัน เช่นค้าว่า ลวดลาย  
ส่วนสัมผัสสระปรากฏมีหลากหลายเพลง เช่น เพลง เช็คเรทติ้ง 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับอลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ (2549) ที่กล่าวว่า 
“การใช้ค้าสัมผัสทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระช่วยให้ 
บทเพลงมีความไพเราะเพราะพริ้ง และยังสร้างอารมณ์ 
ความรู้สึกให้แก่ผู้ฟังได้อย่างชัดเจน” 
 3.  การใช้ค้าซ้้า มี 5 ลักษณะ ได้แก่ การซ้้าค้า
ต้าแหน่ง การซ้้าค้าชิดกัน การซ้้าค้าห่างกัน การซ้้าค้าโดยมี
ค้าอื่นคั่นและการซ้้าค้าโดยทันที พบว่าการซ้้าค้าในที่นี้ 
มีความหลากหลายมาก เพราะส่วนมากแล้วเพลงลูกทุ่ง 

79 

77 

77 

ของใบเตยจะมีลีลา ท่วงท้านองที่เร็ว มีการซ้้าค้าเพื่อเน้นค้า
นั้นๆ ให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ ความรู้สึกคล้อยตาม สอดคล้องกับ
บรรพต  ศิริชัย (2547 : 74-75) ได้กล่าวถึงกวีโวหารไว้ว่า 
“คือศิลปะแห่งการใช้ถ้อยค้าเพื่อใหเ้กิดภาพในใจบทรอ้ยกรองใด
สามารถเสนอภาพให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพได้อย่างเด่นชัด  
บทร้อยกรองน้ันจัดว่าทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์” 
 4 .   การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ มีการใช้ค้า
ภาษาต่างประเทศทั้ง ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งส่วนใหญ่ 
ก็เป็นค้าท่ีใช้กันท่ัวไปในชีวิตประจ้าวัน  
 5.  การใช้ค้าสแลง มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ค้าสแลง 
ที่สร้างขึ้นใหม่ ค้าสแลงที่ดัดแปลงจากค้าเดิม และค้าสแลง
ที่มาจากภาษาต่างประเทศ เป็นค้าที่สมัยนี้ก้าลังเป็นที่นิยม 
ซึ่งเป็นการน้าสิ่งที่ก้าลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันมา
ผสมผสานกับวรรณกรรมเพลงที่คนช่ืนชอบได้อย่างลงตัว  
ทั้งยังเป็นการเลือกค้าสแลงที่วัยรุ่นหรือกลุ่มคนบางกลุ่มใช้
น้ามาประพันธ์เพลงได้อย่างลงตัวกับเนื้อหาของเพลงที่เน้น
ความสนุกสนานมากกว่าจะเน้นการให้คุณค่าด้านใดด้านหนึ่ง 
 สรุปว่า การศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงไทย
ลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยามน้ัน พบว่ามีลักษณะการเลือกใช้
ภาษาที่หลากหลายทั้งค้าที่ใช้สื่ออารมณ์ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึก
ร่วมกับเพลง หรือเมื่อฟังแล้วเกิดความสนุก สนานเพลิดเพลิน 
การใช้ค้าสัมผัส แสดงถึงความงดงามของภาษาที่ เป็น
เอกลักษณ์ของภาษาไทยที่จะมีค้าคล้องจอง การใช้ค้าซ้้า  
ในที่น้ีส่วนมากจะซ้้าเพื่อเสียง เน้นค้าๆ นั้นให้กระทบกระเทือน
อารมณ์ผู้ฟัง การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ เป็นการน้าค้าที่ใช้
ในชีวิตประจ้าวันมาใช้ในเนื้อหาของเพลงได้อย่างลงตัว 
และการใช้ค้าสแลงท่ีผู้แต่งเลือกใช้ค้าที่ก้าลังเป็นกระแสนิยม
ในปั จ จุบั นมา ใ ช้  ซึ่ งหลากหลายที่ ม าของค้ าสแลง 
เพราะฉะนั้นแล้ววรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม 
นั้น ส่วนมากเน้นเพื่อความสนุกสนานจึงปรากฏเพลงที่มีลีลา 

ท่วงท้านองเร้าใจ สนุกสนาน จึงมีการเลือกใช้ค้าที่ เร้า
ความรู้สึกให้เกิดแก่ผู้ฟังนั่นเอง อีกทั้งเสน่ห์หรือเอกลักษณ์
ของเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยามยังปรากฏในเรื่องของ
การแต่งกาย ส่วนมาในเพลงจะมีถอ้ยค้าที่กล่าวถึงการแต่งกาย
ของใบเตยเอาไว้ และผู้ประพันธ์ยังมีการเลือกเอาค้าที่เป็น
สมัยปัจจุบันมาใช้ในเนื้อความของเพลงของใบเตย  อาร์สยาม
อีกด้วย ท้าให้ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม
มีลักษณะของของเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ ที่เน้นการสื่ออารมณ์
ให้กระทบต่อผู้ฟังมากกว่าจะเน้นความงดงามของถ้อยค้า 
หรือสุนทรียภาพทางภาษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งของใบเตย  อาร์สยาม ผู้วิจัยขอเสนอแนะการน้า
ผลการวิจัยไปใช้ดังนี้  
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  การใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของใบเตย  
อาร์สยาม มีผู้ฟังเป็นจ้านวนมาก ทั้งนี้ในเนื้อหาของเพลงจะ
ปรากฏการใช้ค้าสื่ออารมณ์ การใช้ค้าสัมผัส การใช้ค้าซ้้า  
การใช้ค้าภาษาต่างประเทศ และการใช้ค้าสแลง ดังน้ันผู้ฟัง
ควรพิจารณาความถูกต้องของการใช้ภาษาที่มุ่งถ่ายทอด 
เพื่อความเพลิดเพลิน  
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
 จากการศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลง
ลูกทุ่งของใบเตย  อาร์สยาม มีข้อเสนอแนะดังนี้  
  2.1  ควรศึกษาค้าอุปมาอุปไทยที่ปรากฏในเพลง
ของใบเตย อาร์สยาม  
  2.2  ควรศึกษาบทบาทของสตรีในปัจจุบัน 
ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งชองใบเตย อาร์สยาม
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    ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร 

Factors Affecting Administration Efficiency Private School Basic Education Level In 
Yasothon Province 

 
ศักดิ์นิรันดร์  วงษ์ศรีแก้ว* 

วิชิต  ก ามันตะคุณ** 
ยุวธิดา  ชาปญัญา*** 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดยโสธร 2) ศึกษาประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร 3) สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยจ านวน  
180 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากร 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 
5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
และการถดถอยพหุคูณ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจัย
พบว่า 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
ยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 3. ปัจจัยด้านสารสนเทศ (x5) ด้านแผนกลยุทธ์ 
(x4) ด้านครูและบุคลากร  (x2) และด้านการจูงใจ(x7)                    
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 35.80 โดยมีปัจจัย
ด้านสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่พยากรณ์ได้ดีที่สุดและสามารถ
เขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้ 
 
 
 

 
 สมการคะแนนดิบ 
  Ŷ = 1.736 + .171x5 + .142x4+ .145x2+ .097x7 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 Z = .229+ .208+ .184+ .158 

 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to         
1) study factors affecting administration efficiency 
private school basic education level in Yasothon 
province 2) study administration efficiency private 
school basic education level in Yasothon province 
3) building regression equation administration 
efficiency private school basic education level in 
Yasothon province and.  The sample was manager 
school, director school, sub director school, 
teachers and personnel 180 persons. The research 
instrument was rating scale questionnaire 5 level. 
Data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, correlation and multiple regression by 
statistic package program.  The research finding  
 1.  The factors affecting administrative 
efficiency private school basic education level in 
Yasothon province overall in high level.  
 2.  The administration efficiency private 
school basic education level in Yasothon province 
overall in high level.  
 
 
 
 
 

* นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 
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ABSTRACT 
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 3. The factors information, strategy plan, 
teachers and personnel, and motivation there is 
the relationship with administration efficiency 
private school basic education level in Yasothon 
province were statistically significantly at .01 level, 
forecast administration efficiency private school 
basic education level in Yasothon province 35.80 
% by factors information was highest and building 
regression equation as follows   
 Raw score regression equation  
      Ŷ = 1.736 + .171x5 + .142x4+ .145x2+ .097x7 
 Standard score regression equation  
 Z = .229+ .208+ .184+ .158 
 
ค าส าคัญ  :  ประสิทธิภาพ, การบริหาร, 
   การศึกษาเอกชน 
Keywords :  Efficiency, Administration,  
   Private School 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และด าเนินชีวิตได้อย่างสันติสุขและ
พัฒนาประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับความก้าวหน้า  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิด   
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่มีที่สิ้นสุดท าให้ผู้คนเรียนรู้
มากขึ้นช่วยท าให้คนเป็นคนที่มีคุณภาพ การศึกษาจึงเป็น
เรื่ องที่ ได้ รับการยอมรับและให้ความส าคัญในฐานะ         
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม   
ได้อย่างปกติสุข การศึกษาเป็นเทคนิคหรือเครื่องมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางค่านิยมเจตคติ และวัฒนธรรมในสังคมทุกระดับซึ่งวัฒนธรรม
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทุกอย่างทางด้านการศึกษา 
ได้ถูกด าเนินการโดยสถาบันและองค์กรต่างๆ โดยแนวทาง
และยุทธวิธีที่แตกต่างกันหรืออาจกล่าวได้ว่าบรรดากิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรจะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพย่อมเกิดจากการบริหารการศึกษา  
ซึ่งเป็นความพยายามที่จะด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของ
การศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา หลักสูตร กระบวนการ ครู
อาจารย์ นักเรียน วัสดุอุปกรณ์  ต าราเรียน และอาคาร
สถานที่  ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีผลผลิต คือ นักเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด 
(สัมฤทธ์ิ   กางเพ็ง.  2551 : 1) 

 ส าหรับประเทศไทยนั้นรัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูป
การศึกษาโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ท าให้
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของไทย
อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการบริหาร และ
การจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งในด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน 
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปจากบทบาทหน้าที่
ดังกล่าวสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบัน 
ทางสังคมที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สร้าง และพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นคือเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจึงต้องเผชิญกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ซับซ้อนแปลกใหม่และท้าทาย
ต่อการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในการบริหารงาน
บริหารคนตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีศิลป์ 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในที่สุด (สัมฤทธิ์  กางเพ็ง.  2551 : 2) และ 
จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ส่งผลให้สถานศึกษาทุกระดับ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีความมุ่งหมาย
ที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความสมบูรณ์ 
ซึ่งการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 นั้นจ าเป็นต้องกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการ
บริหารจัดการจะต้องครอบคลุมงานทั้ง 4 งาน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมไปถึงบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุดในการบริหารสถานศึกษานั้น ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโดยผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
เพื่อความมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555–2559 ที่ให้ความ ส าคัญกับการพัฒนาคนสู่สังคม 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญา 
ทีร่อบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรมจริยธรรมมีความเพียร
มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ให้มีมาตรฐาน 
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เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2555 : 23) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้นรัฐจึงเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้าร่วมในการลงทุนจัดการด้านการศึกษา 
ในระดับเอกชนที่มีศักยภาพ การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ได้รับ 
การยอมรับและให้ความส าคัญในฐานะเป็นองค์ประกอบ
หนึ่ง   ที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข                
เอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท 
โดยรัฐจะค านึงถึงการจัดการศึกษาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของเอกชน โดยรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวควบคมุ
การจัดการศึกษาของเอกชนจนเกินความจ าเป็นแต่เอกชน
ต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยที่รัฐจะเป็น 
ผู้ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาเอกชน 
(รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ.  2554 : 206) การจัดการศึกษา
เอกชนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ได้ช่วยเสริมในส่วนที่ภาครัฐด าเนินการไม่ทั่วถึงช่วยสร้าง
ความหลากหลายในการจัดการศึกษาด้านรูปแบบและวิธี 
การจัดการศึกษาท าให้ เ กิดการศึกษาทางเลือกต่างๆ                 
ที่ภาคเอกชนช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 
ดังนั้นการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน   
จึ ง เป็นสิ่ งส าคัญของการพัฒนาประ เทศให้ เข้มแข็ ง                
เพื่อศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกเนื่องจากการพัฒนา
สถาบันการศึกษานับว่า  มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพราะถ้าสถาบัน 
การศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานย่อมส่งผลให้
ผลผลิตของสถาบันการศึกษามีคุณภาพตามไปด้วย 
 ซึ่งการจัดการศึกษาของไทยได้มีความพยายาม 
ในการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เช่น โครงการ
หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนดีประจ า
ต าบล โครงการโรงเรียนต้นแบบ โครงการโรงเรียนดีเด่น
รางวัลพระราชทาน เป็นต้น สถานศึกษาคุณภาพดังกล่าว 
มุ่งให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
เพื่อน าไปสู่ความมีคุณภาพของการจัดการศึกษาดังเช่น   
ช่วงโชติ  พันธุเวช (2552 : 56) ที่กล่าวว่าการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพนั้นเป็นการให้ความส าคัญต่อกระบวนการ 
จัดการศึกษาโดยเน้นบูรณาการใน 7 ด้าน ประกอบด้วย       
การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์     
การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัดการวิเคราะห์การจัดการ
ความรู้ การมุ่ ง เน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ        
และผลลัพธ์  กระบวนการทั้ ง  7 ต้องบูรณาการและ

ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ และท าให้ เกิด 
การเช่ือมโยงทุกกระบวนการเพื่อให้การจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพโดยใน 7 ด้าน ที่กล่าวมาจะต้องมีก ากับ
ติดตามผลซึ่งสอดคล้องกับส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
2557 Thailand Quality Award : (TQA) ที่ให้ความส าคัญ
ต่อกระบวนการเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพใน
ภาพรวม 7 ด้าน ได้แก่ การน าองค์กรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
การมุ่งเน้นลูกค้า การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการปฏิบัติการผลลัพธ์เพื่อ
การขับเคลื่อนไปสู่การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ หลักการ
แนวคิดเหล่านี้จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบความคิดที่มุ่งเน้นผลลพัธ์เพื่อสรา้ง
เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดยโสธร ในรอบสาม พ.ศ. 2554–2558  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ที่ผ่านมาปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนระดับคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
และมีบางสถานศึกษาระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
โดยได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนการประเมินและผล 
การประเมินตัวบ่งช้ี การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ทีส่อดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา.  2558 : ออนไลน์) 
 ด้ วยความส าคัญของการจั ดการศึ กษาที่ มี
ประสิทธิภาพซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษาจึงสนใจที่จะวิจัย    
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ซึ่งจะท าให้
ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงหรือส่งเสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดยโสธร 
ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพจริงและน าไปสู่การก าหนด
แนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร 
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 3. The factors information, strategy plan, 
teachers and personnel, and motivation there is 
the relationship with administration efficiency 
private school basic education level in Yasothon 
province were statistically significantly at .01 level, 
forecast administration efficiency private school 
basic education level in Yasothon province 35.80 
% by factors information was highest and building 
regression equation as follows   
 Raw score regression equation  
      Ŷ = 1.736 + .171x5 + .142x4+ .145x2+ .097x7 
 Standard score regression equation  
 Z = .229+ .208+ .184+ .158 
 
ค าส าคัญ  :  ประสิทธิภาพ, การบริหาร, 
   การศึกษาเอกชน 
Keywords :  Efficiency, Administration,  
   Private School 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และด าเนินชีวิตได้อย่างสันติสุขและ
พัฒนาประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับความก้าวหน้า  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิด   
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่มีที่สิ้นสุดท าให้ผู้คนเรียนรู้
มากขึ้นช่วยท าให้คนเป็นคนที่มีคุณภาพ การศึกษาจึงเป็น
เรื่ องที่ ได้ รับการยอมรับและให้ความส าคัญในฐานะ         
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม   
ได้อย่างปกติสุข การศึกษาเป็นเทคนิคหรือเครื่องมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางค่านิยมเจตคติ และวัฒนธรรมในสังคมทุกระดับซึ่งวัฒนธรรม
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทุกอย่างทางด้านการศึกษา 
ได้ถูกด าเนินการโดยสถาบันและองค์กรต่างๆ โดยแนวทาง
และยุทธวิธีที่แตกต่างกันหรืออาจกล่าวได้ว่าบรรดากิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรจะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพย่อมเกิดจากการบริหารการศึกษา  
ซึ่งเป็นความพยายามที่จะด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของ
การศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา หลักสูตร กระบวนการ ครู
อาจารย์ นักเรียน วัสดุอุปกรณ์  ต าราเรียน และอาคาร
สถานที่  ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีผลผลิต คือ นักเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด 
(สัมฤทธ์ิ   กางเพ็ง.  2551 : 1) 

 ส าหรับประเทศไทยนั้นรัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูป
การศึกษาโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ท าให้
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของไทย
อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการบริหาร และ
การจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งในด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน 
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปจากบทบาทหน้าที่
ดังกล่าวสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบัน 
ทางสังคมที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สร้าง และพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นคือเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจึงต้องเผชิญกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ซับซ้อนแปลกใหม่และท้าทาย
ต่อการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในการบริหารงาน
บริหารคนตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีศิลป์ 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในที่สุด (สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง.  2551 : 2) และ 
จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ส่งผลให้สถานศึกษาทุกระดับ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีความมุ่งหมาย
ที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความสมบูรณ์ 
ซึ่งการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 นั้นจ าเป็นต้องกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการ
บริหารจัดการจะต้องครอบคลุมงานทั้ง 4 งาน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมไปถึงบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุดในการบริหารสถานศึกษานั้น ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโดยผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
เพื่อความมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555–2559 ที่ให้ความ ส าคัญกับการพัฒนาคนสู่สังคม 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญา 
ทีร่อบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรมจริยธรรมมีความเพียร
มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ให้มีมาตรฐาน 
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เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2555 : 23) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้นรัฐจึงเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้าร่วมในการลงทุนจัดการด้านการศึกษา 
ในระดับเอกชนที่มีศักยภาพ การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ได้รับ 
การยอมรับและให้ความส าคัญในฐานะเป็นองค์ประกอบ
หนึ่ง   ที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข                
เอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท 
โดยรัฐจะค านึงถึงการจัดการศึกษาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของเอกชน โดยรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวควบคมุ
การจัดการศึกษาของเอกชนจนเกินความจ าเป็นแต่เอกชน
ต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยที่รัฐจะเป็น 
ผู้ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาเอกชน 
(รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ.  2554 : 206) การจัดการศึกษา
เอกชนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากภาคเอกชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ได้ช่วยเสริมในส่วนที่ภาครัฐด าเนินการไม่ทั่วถึงช่วยสร้าง
ความหลากหลายในการจัดการศึกษาด้านรูปแบบและวิธี 
การจัดการศึกษาท าให้เกิดการศึกษาทางเลือกต่างๆ                 
ที่ภาคเอกชนช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 
ดังนั้นการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน   
จึ ง เป็นสิ่ งส าคัญของการพัฒนาประ เทศให้ เข้มแข็ ง                
เพื่อศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกเนื่องจากการพัฒนา
สถาบันการศึกษานับว่า  มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพราะถ้าสถาบัน 
การศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานย่อมส่งผลให้
ผลผลิตของสถาบันการศึกษามีคุณภาพตามไปด้วย 
 ซึ่งการจัดการศึกษาของไทยได้มีความพยายาม 
ในการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เช่น โครงการ
หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนดีประจ า
ต าบล โครงการโรงเรียนต้นแบบ โครงการโรงเรียนดีเด่น
รางวัลพระราชทาน เป็นต้น สถานศึกษาคุณภาพดังกล่าว 
มุ่งให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
เพื่อน าไปสู่ความมีคุณภาพของการจัดการศึกษาดังเช่น   
ช่วงโชติ  พันธุเวช (2552 : 56) ที่กล่าวว่าการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพนั้นเป็นการให้ความส าคัญต่อกระบวนการ 
จัดการศึกษาโดยเน้นบูรณาการใน 7 ด้าน ประกอบด้วย       
การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์     
การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัดการวิเคราะห์การจัดการ
ความรู้ การมุ่ ง เน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ        
และผลลัพธ์  กระบวนการทั้ ง  7 ต้องบูรณาการและ

ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ และท าให้ เกิด 
การเช่ือมโยงทุกกระบวนการเพื่อให้การจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพโดยใน 7 ด้าน ที่กล่าวมาจะต้องมีก ากับ
ติดตามผลซึ่งสอดคล้องกับส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
2557 Thailand Quality Award : (TQA) ที่ให้ความส าคัญ
ต่อกระบวนการเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพใน
ภาพรวม 7 ด้าน ได้แก่ การน าองค์กรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
การมุ่งเน้นลูกค้า การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการปฏิบัติการผลลัพธ์เพื่อ
การขับเคลื่อนไปสู่การบริหารที่มีประสิทธิภาพ หลักการ
แนวคิดเหล่านี้จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบความคิดที่มุ่งเน้นผลลพัธ์เพื่อสรา้ง
เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดยโสธร ในรอบสาม พ.ศ. 2554–2558  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ที่ผ่านมาปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนระดับคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
และมีบางสถานศึกษาระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
โดยได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนการประเมินและผล 
การประเมินตัวบ่งช้ี การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ทีส่อดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา.  2558 : ออนไลน์) 
 ด้ วยความส าคัญของการจั ดการศึ กษาที่ มี
ประสิทธิภาพซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษาจึงสนใจที่จะวิจัย    
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ซึ่งจะท าให้
ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงหรือส่งเสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดยโสธร 
ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพจริงและน าไปสู่การก าหนด
แนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร 
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 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยโสธร 
 3.  เพื่อสร้างสมการพยากรณป์ระสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ 
ผู้จัดการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธรจ านวน 298 คน จาก
สถานศึกษา 18 สถานศึกษาประกอบด้วย ผู้จัดการสถานศึกษา 
18 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 18 คน รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 24 คน ครูและบุคลากร 238 คน (ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร.  2557 : 7)  
  2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จัดการสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในจังหวัดยโสธรจ านวน180 คน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & 
Morgan (1970 : 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบ ด้วย 
ผู้จัดการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนจ านวน 
180 คน ผู้วิจัยท าการเลือกแบบเจาะจงส าหรับ ผู้จัดการ
สถานศึกษา 1 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน จ านวน 18 สถานศึกษา รวม 54 คน ส่วนครู
และบุคลากรผู้วิจัยท าการสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างเป็นสัดส่วน
ตามอ าเภอได้กลุ่มตัวอย่าง รวม 126 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 180 คน 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1  ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร เพื่อติดต่อประสานและขอ 
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
  2.2  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทาง
ไปรษณีย์ และเก็บแบบสอบถามคนืด้วยตัวเองภายใน 7 วัน 
โดยโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเดินทางไปขอรับแบบสอบถาม 
  2.3  แบบสอบถามที่ได้รับกลบัมาน ามาตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนก่อนจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 
180 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เม่ือตรวจสอบความครบถ้วนในการตอบแบบสอบถาม
ครบทุกข้อ ผู้วิจัยน ามาลงรหัสและบันทึกข้อมูลน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป น าเสนอในรูปของ
ตารางพร้อมกับอธิบายซึ่งมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  3.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยหาค่าความถี่และร้อยละ  
  3.2  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ในจังหวัดยโสธร จากแบบสอบถามในตอนที่ 2 ใช้สถิติ     
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน าเสนอในรปูของตารางประกอบ 
การบรรยาย 
  3.3  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร
จากแบบสอบถามในตอนที่ 3 ใช้สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
น าเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย 
  3.4  ทดสอบสมมติฐานปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร สรุปผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 1. ผลการศกึษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธรสรุปผลการวิจยัดงันี ้
  1.1  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ
บริหาร รองลงมาคือด้านภาวะผู้น า ด้านครูและบุคลากร 
ตามล าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการจูงใจ 
   1.1.1  ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม 
ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
รองลงมา  คือ สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการ
ด า เนินงานเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และ
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สถานศึกษามีการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการวางแผน  
   1.1.2  ปัจจัยด้านครูและบุคลากรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ครูและบุคลากรถ่ายทอดความรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรให้กับนักเรียน ให้มีทักษะ และความรู้ความสามารถ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร รองลงมา คือ ครูและบุคลากร
มีการพัฒนาทัศนคติให้มีความพร้อมด้านวิชาการต่อการท า
หน้าที่การสอน ครูและบุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่การสอน
ท่ีตรงกับความรู้ความสามารถของตน ครูและบุคลากรมี 
การพัฒนาการท า งานหรื อสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  
อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  
ครูและบุคลากรจัดการศึกษาได้บรรลุวัตถุของสถานศึกษา 
   1.1.3  ปัจจัยด้านด้านบรรยากาศสถานศึกษา
ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนโดยรวม
อยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับ
การปฏิบัติค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สนับสนุน
การท างานของครูและบุคลากรและสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดวัสดุอุปกรณ ์สื่อ และเทคโนโลยี
เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้งานส าเร็จ และสถานศึกษาจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
ขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากร 
   1.1.4  ปัจจัยด้านแผนกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สถานศึกษามีกระบวนการประเมินติดตามแผนกลยุทธ์ 
อย่างเป็นระบบตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนกลยุทธ์ 
   1.1.5  ปัจจัยด้านสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ สถานศึกษามีสารสนเทศที่สะดวกง่ายต่อการน าไปใช้
ประโยชน์รองลงมา คือ สถานศึกษามีการน าสารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจสถานศึกษามีการตรวจสอบ
สารสนเทศที่ได้มาให้มีความถูกต้องและสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือสถานศึกษามีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   1.1.6  ปัจจัยด้านภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการนิเทศและติดตาม
ผลการท างานของครูและบุคลากรรองลงมาคือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าในการท างาน 
และผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นหรือช้ีน าครูและ
บุคลากรให้แสดงพฤติกรรมที่ตนเองต้องการ และผู้บริหาร 
มีการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหาร
มีกระบวนการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการด าเนินงานตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการชักจูงใหค้รู
และบุคลากรคล้อยตามได้ 
   1.1.7  ปัจจัยด้านการจูงใจท่ีส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนเรื่อง
สวัสดิการครูและบุคลากร รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรกระตือรือร้นในการใช้พลังความรู้ความสามารถ
ที่จะท าให้งานไปสู่จุดหมายที่ก าหนดและสถานศึกษามีการให้
รางวัลเมื่อครูและบุคลากรมีการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่ าสุดคือ สถานศึกษามีเกณฑ์
การให้รางวัลที่ชัดเจน 
  1.2  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ
รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ตามล าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหาร 
งานบุคลากร 
   1.2.1  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รองลงมา คือ 
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 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยโสธร 
 3.  เพื่อสร้างสมการพยากรณป์ระสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ 
ผู้จัดการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธรจ านวน 298 คน จาก
สถานศึกษา 18 สถานศึกษาประกอบด้วย ผู้จัดการสถานศึกษา 
18 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 18 คน รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 24 คน ครูและบุคลากร 238 คน (ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร.  2557 : 7)  
  2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จัดการสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในจังหวัดยโสธรจ านวน180 คน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & 
Morgan (1970 : 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบ ด้วย 
ผู้จัดการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนจ านวน 
180 คน ผู้วิจัยท าการเลือกแบบเจาะจงส าหรับ ผู้จัดการ
สถานศึกษา 1 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน จ านวน 18 สถานศึกษา รวม 54 คน ส่วนครู
และบุคลากรผู้วิจัยท าการสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างเป็นสัดส่วน
ตามอ าเภอได้กลุ่มตัวอย่าง รวม 126 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 180 คน 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1  ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร เพื่อติดต่อประสานและขอ 
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
  2.2  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทาง
ไปรษณีย์ และเก็บแบบสอบถามคนืด้วยตัวเองภายใน 7 วัน 
โดยโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเดินทางไปขอรับแบบสอบถาม 
  2.3  แบบสอบถามที่ได้รับกลบัมาน ามาตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนก่อนจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 
180 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนในการตอบแบบสอบถาม
ครบทุกข้อ ผู้วิจัยน ามาลงรหัสและบันทึกข้อมูลน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป น าเสนอในรูปของ
ตารางพร้อมกับอธิบายซึ่งมีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  3.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยหาค่าความถี่และร้อยละ  
  3.2  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ในจังหวัดยโสธร จากแบบสอบถามในตอนที่ 2 ใช้สถิติ     
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน าเสนอในรูปของตารางประกอบ 
การบรรยาย 
  3.3  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร
จากแบบสอบถามในตอนที่ 3 ใช้สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
น าเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย 
  3.4  ทดสอบสมมติฐานปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร สรุปผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 1. ผลการศกึษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธรสรุปผลการวิจยัดงันี ้
  1.1  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ
บริหาร รองลงมาคือด้านภาวะผู้น า ด้านครูและบุคลากร 
ตามล าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการจูงใจ 
   1.1.1  ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม 
ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
รองลงมา  คือ สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการ
ด า เนินงานเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และ
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สถานศึกษามีการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการวางแผน  
   1.1.2  ปัจจัยด้านครูและบุคลากรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ครูและบุคลากรถ่ายทอดความรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรให้กับนักเรียน ให้มีทักษะ และความรู้ความสามารถ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร รองลงมา คือ ครูและบุคลากร
มีการพัฒนาทัศนคติให้มีความพร้อมด้านวิชาการต่อการท า
หน้าที่การสอน ครูและบุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่การสอน
ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตน ครูและบุคลากรมี 
การพัฒนาการท า งานหรือส ร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  
อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  
ครูและบุคลากรจัดการศึกษาได้บรรลุวัตถุของสถานศึกษา 
   1.1.3  ปัจจัยด้านด้านบรรยากาศสถานศึกษา
ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนโดยรวม
อยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับ
การปฏิบัติค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สนับสนุน
การท างานของครูและบุคลากรและสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดวัสดุอุปกรณ ์สื่อ และเทคโนโลยี
เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้งานส าเร็จ และสถานศึกษาจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
ขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากร 
   1.1.4  ปัจจัยด้านแผนกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สถานศึกษามีกระบวนการประเมินติดตามแผนกลยุทธ์ 
อย่างเป็นระบบตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนกลยุทธ์ 
   1.1.5  ปัจจัยด้านสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ สถานศึกษามีสารสนเทศที่สะดวกง่ายต่อการน าไปใช้
ประโยชน์รองลงมา คือ สถานศึกษามีการน าสารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจสถานศึกษามีการตรวจสอบ
สารสนเทศที่ได้มาให้มีความถูกต้องและสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือสถานศึกษามีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   1.1.6  ปัจจัยด้านภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการนิเทศและติดตาม
ผลการท างานของครูและบุคลากรรองลงมาคือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าในการท างาน 
และผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นหรือช้ีน าครูและ
บุคลากรให้แสดงพฤติกรรมที่ตนเองต้องการ และผู้บริหาร 
มีการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหาร
มีกระบวนการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการด าเนินงานตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการชักจูงใหค้รู
และบุคลากรคล้อยตามได้ 
   1.1.7  ปัจจัยด้านการจูงใจท่ีส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนเรื่อง
สวัสดิการครูและบุคลากร รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรกระตือรือร้นในการใช้พลังความรู้ความสามารถ
ที่จะท าให้งานไปสู่จุดหมายที่ก าหนดและสถานศึกษามีการให้
รางวัลเมื่อครูและบุคลากรมีการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่ าสุดคือ สถานศึกษามีเกณฑ์
การให้รางวัลที่ชัดเจน 
  1.2  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ
รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ตามล าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหาร 
งานบุคลากร 
   1.2.1  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รองลงมา คือ 
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สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดสถานศึกษาจัดให้มี 
การนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
และสถานศึกษามีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน 
การสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียนตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่า เฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
   1.2.2  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษามีการก ากับตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ
รองลงมา คือ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการพัสดุ
และสินทรัพย์ที่ดีและสามารถตรวจสอบได้สถานศึกษาได้
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
และสถานศึกษามีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทรัพย์
ของสถานศึกษาตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ
สถานศึกษามีการรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสถานศึกษามีการจัดหาเงินงบประมาณ และการระดมทุน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.2.3  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
เอกชน ด้านการบริหารงานบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษามีการสรรหาบุคคลเข้าท างานให้เหมาะกับภาระงาน 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูและบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
และสถานศึกษามีการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน
ให้เหมาะกับภารกิจของสถานศึกษา ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษามีการพิจารณาค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน 
   1.2.4  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน การบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ 
สถ านศึ กษาจั ด ระบบบ ริห ารอาคา รสถาน ท่ี  และ
สภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อ
นักเรียนและชุมชน รองลงมา คือ สถานศึกษาพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย และสถานศึกษาจัดท า
ข้อมูลนักเรียนและระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษามีการจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการแก่สาธารณชน 

 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท านายประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
  2.1  การวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
ต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน พบว่า             
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรพยากรณ์มีค่า 
อยู่ระหว่าง .254 ถึง .664 ซึ่งมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จ านวน 21 คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด 
คือ ด้านบรรยากาศสถานศึกษา (X3) กับด้านแผนกลยุทธ์ 
(X4) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .664 และตัวแปร
ที่มีค่าความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านครูและบุคลากร (X2 ) 
กับด้านการจูงใจ (X7) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.254  
  2.2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์กับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จ านวน 7 คู่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
สารสนเทศ (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .516 
ด้านแผนกลยุทธ์ (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.481 ด้านบรรยากาศสถานศึกษา  (X3 )  สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .450 ด้านครูและบุคลากร  (X2  ) 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .438 ด้านภาวะผู้น า  (X6) 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .373 ด้านการจูงใจ (X7) 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .372 และด้านกระบวนการ
บริหาร (X1) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .344 ตามล าดับ 
  2.3  เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชน จึงได้วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
เพื่อท านายประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยโสธร ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน  ได้แก่  
ด้านสารสนเทศด้านแผนกลยุทธ์ ด้านครูและบุคลากร  
และด้านการจูงใจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .598 สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 35.80 (R2= .358)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถเขียน 
เป็นสมการถดถอยได้ดังนี้ 
 

 สมการคะแนนดิบ 
 Ŷ = 1.736 + .171x5 + .142x4+ .145x2+ .097x7 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 Z = .229+ .208+ .184+ .158  
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 3.  จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยท านายประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta Weight) 
มากที่สุดคือ ด้านสารสนเทศ (.171) รองลงมา คือ ด้านครู
และบุคลากร (.142) ด้านแผนกลยุทธ์ (.145) และด้าน 
การจูงใจ (.097) ตามล าดับ ดั งนั้นในการวิจัยครั้ งนี้  
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านสารสนเทศ  ด้านครู 
และบุคลากร ด้านแผนกลยุทธ์ และด้านการจูงใจเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็น
ส าคัญและเป็นประเด็นที่น่าสนใจควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
ยโสธร อภิปรายผลดังนี้ 
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ทั้งนี้อาจเนื่องจากการบริหาร
สถานศึกษาเป็นบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งต้องด าเนินการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องเข้าใจกระบวนการบริหารอย่างชัดเจนจึ งจะ
สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ จันทรานี  สงวนนาม (2551 : 23) 
ทีก่ล่าวว่า กระบวนการบริหารเป็นหัวใจที่ส าคัญของการบริหาร 
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรไปสู่
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิราภรณ์  ช่วยบ ารุง (2556 : 81) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูงแสดงว่าปัจจัยด้านกระบวนการบริหารเป็นตัวแปรที่
ส่งผลต่อต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ (2550 : 91-92) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เอกชน โดยใช้แนวคิดการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศในทัศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ด้านการจัดการกระบวนการผู้บริหารให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก แสดงว่าการจัดการกระบวนการ
เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน 
  1.2  จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ปัจจัยด้านการจูงใจ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาเอกชน 
มีกระบวนการบริหารที่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบมุ่งเน้นที่ผลผลิตของสถานศึกษาเป็นหลัก ตลอดจน
ไม่ได้ให้ความอิสระในการปฏิบัติงานที่มากพอและสถานศึกษา
ไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญ ในการสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากนัก เนื่องจากสถานศึกษา 
เอกชน มุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง
มีความเ ช่ือมั่นและมั่นใจในการส่งนักเรียนเข้าศึกษา 
ในสถานศึกษาเอกชน แต่เนื่องจากปัจจัยด้านการจูงใจ 
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการจูงใจ 
เพราะการท างานให้มีประสิทธิภาพนั้น การจูงใจเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยให้ครูและบุคลากรท างานได้เต็มศักยภาพ  
สอดคล้องกับ ภารดี  อนันต์นาวี (2553 : 112) ที่กล่าวว่า 
การจูงใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับ จอมพงศ์  มงคลวนิช  
(2555 : 217) ที่กล่าวว่าการจูงใจเป็นแรงผลักดันให้แสดง 
พฤติกรรมส่งเสริมให้การท างานส าเร็จที่และก าหนดแนวทาง
พฤติกรรมให้ตรงกับทิศทางเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถาวร  เส้งเอียด (2550 : 228- 
231) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การจูงใจ
เป็นตัวแปรที่บ่งช้ีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2.  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยโสธร อภิปรายผลดังนี้ 
  2.1  จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาเอกชนได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งต้องบริหารงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  และ 
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สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดสถานศึกษาจัดให้มี 
การนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
และสถานศึกษามีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน 
การสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียนตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่า เฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
   1.2.2  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษามีการก ากับตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ
รองลงมา คือ สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการพัสดุ
และสินทรัพย์ที่ดีและสามารถตรวจสอบได้สถานศึกษาได้
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
และสถานศึกษามีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทรัพย์
ของสถานศึกษาตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ
สถานศึกษามีการรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสถานศึกษามีการจัดหาเงินงบประมาณ และการระดมทุน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.2.3  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
เอกชน ด้านการบริหารงานบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษามีการสรรหาบุคคลเข้าท างานให้เหมาะกับภาระงาน 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูและบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
และสถานศึกษามีการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน
ให้เหมาะกับภารกิจของสถานศึกษา ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษามีการพิจารณาค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน 
   1.2.4  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน การบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ 
สถ านศึ กษาจั ด ระบบบริ ห ารอาคา รสถานที่  แ ล ะ
สภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อ
นักเรียนและชุมชน รองลงมา คือ สถานศึกษาพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย และสถานศึกษาจัดท า
ข้อมูลนักเรียนและระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษามีการจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการแก่สาธารณชน 

 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท านายประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในจังหวัดยโสธร สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
  2.1  การวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
ต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน พบว่า             
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรพยากรณ์มีค่า 
อยู่ระหว่าง .254 ถึง .664 ซึ่งมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จ านวน 21 คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด 
คือ ด้านบรรยากาศสถานศึกษา (X3) กับด้านแผนกลยุทธ์ 
(X4) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .664 และตัวแปร
ที่มีค่าความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านครูและบุคลากร (X2 ) 
กับด้านการจูงใจ (X7) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.254  
  2.2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์กับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จ านวน 7 คู่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
สารสนเทศ (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .516 
ด้านแผนกลยุทธ์ (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.481 ด้านบรรยากาศสถานศึกษา  (X3 )  สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .450 ด้านครูและบุคลากร  (X2  ) 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .438 ด้านภาวะผู้น า  (X6) 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .373 ด้านการจูงใจ (X7) 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .372 และด้านกระบวนการ
บริหาร (X1) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .344 ตามล าดับ 
  2.3  เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชน จึงได้วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
เพื่อท านายประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยโสธร ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิท ธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน  ได้แก่  
ด้านสารสนเทศด้านแผนกลยุทธ์ ด้านครูและบุคลากร  
และด้านการจูงใจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .598 สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 35.80 (R2= .358)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถเขียน 
เป็นสมการถดถอยได้ดังนี้ 
 

 สมการคะแนนดิบ 
 Ŷ = 1.736 + .171x5 + .142x4+ .145x2+ .097x7 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 Z = .229+ .208+ .184+ .158  
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 3.  จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยท านายประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta Weight) 
มากที่สุดคือ ด้านสารสนเทศ (.171) รองลงมา คือ ด้านครู
และบุคลากร (.142) ด้านแผนกลยุทธ์ (.145) และด้าน 
การจูงใจ (.097) ตามล าดับ ดั งนั้นในการวิจัยครั้ งนี้  
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านสารสนเทศ  ด้านครู 
และบุคลากร ด้านแผนกลยุทธ์ และด้านการจูงใจเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็น
ส าคัญและเป็นประเด็นที่น่าสนใจควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
ยโสธร อภิปรายผลดังนี้ 
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ทั้งนี้อาจเนื่องจากการบริหาร
สถานศึกษาเป็นบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งต้องด าเนินการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องเข้าใจกระบวนการบริหารอย่างชัดเจนจึ งจะ
สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ จันทรานี  สงวนนาม (2551 : 23) 
ทีก่ล่าวว่า กระบวนการบริหารเป็นหัวใจที่ส าคัญของการบริหาร 
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรไปสู่
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิราภรณ์  ช่วยบ ารุง (2556 : 81) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูงแสดงว่าปัจจัยด้านกระบวนการบริหารเป็นตัวแปรที่
ส่งผลต่อต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ (2550 : 91-92) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เอกชน โดยใช้แนวคิดการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศในทัศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ด้านการจัดการกระบวนการผู้บริหารให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก แสดงว่าการจัดการกระบวนการ
เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน 
  1.2  จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ปัจจัยด้านการจูงใจ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาเอกชน 
มีกระบวนการบริหารที่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบมุ่งเน้นที่ผลผลิตของสถานศึกษาเป็นหลัก ตลอดจน
ไม่ได้ให้ความอิสระในการปฏิบัติงานที่มากพอและสถานศึกษา
ไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญ ในการสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากนัก เนื่องจากสถานศึกษา 
เอกชน มุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง
มีความเ ช่ือมั่นและมั่นใจในการส่งนักเรียนเข้าศึกษา 
ในสถานศึกษาเอกชน แต่เนื่องจากปัจจัยด้านการจูงใจ 
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการจูงใจ 
เพราะการท างานให้มีประสิทธิภาพนั้น การจูงใจเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยให้ครูและบุคลากรท างานได้เต็มศักยภาพ  
สอดคล้องกับ ภารดี  อนันต์นาวี (2553 : 112) ที่กล่าวว่า 
การจูงใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับ จอมพงศ์  มงคลวนิช  
(2555 : 217) ที่กล่าวว่าการจูงใจเป็นแรงผลักดันให้แสดง 
พฤติกรรมส่งเสริมให้การท างานส าเร็จที่และก าหนดแนวทาง
พฤติกรรมให้ตรงกับทิศทางเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถาวร  เส้งเอียด (2550 : 228- 
231) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การจูงใจ
เป็นตัวแปรที่บ่งช้ีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 2.  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดยโสธร อภิปรายผลดังนี้ 
  2.1  จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาเอกชนได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งต้องบริหารงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  และ 
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ยังต้องบริหารงบประมาณให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 66) ท่ีกล่าวว่าการบริหาร 
งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยการบริหารจัดการ เพราะ
ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
ในแต่ละกิจกรรม และงบประมาณยังช่วยให้เกิดมาตรฐาน
เชิงปริมาณในการควบคุม และใช้ในการวัดผลที่เกิดขึ้นจริง
และสอดคล้องกบั ภารดี  อนันต์นาวี (2553 : 286) ที่กล่าวว่า
การบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสคล่องตัวตรวจสอบได้ 
จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  
ด้านการบริหารงานบุคลากร ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษา
เอกชนมีจุดเด่นในเรื่องความคล่องตัวและรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ โดยผู้บริหารสถานศึกษา และด าเนินการ 
ในเชิงธุรกิจไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบขั้นตอนเหมือนกับ
สถานศึกษาของรัฐมากนัก ซึ่งในการท างานของสถานศึกษา
เอกชนนั้น ผู้บริหารต้องค านึงถึงความส าเร็จ และความอยู่รอด
ของกิจการท าให้ไม่ค านึงถึงการด าเนินงานด้านการบริหารงาน
บุคลากรที่มากพอ แต่เนื่องจากการบริหารงานบุคลากร 
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษา มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
บุคลากร เพราะการท างานให้มีประสิทธิภาพนั้น ทรัพยากร
ด้านบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สมิท (Smith.  1982 : 65)             
ที่กล่าวว่าปัจจัยด้ านบุคลากรมีความส าคัญช่วยเพิ่ม       
ระดับประสิทธิภาพขององค์กร และสอดคล้องกับ จันทรานี  
สงวนนาม (2551 : 200-201) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ท าให้ 
สถานศึกษามีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพประสบผลส าเร็จ
ในการด า เนินการด้ านการบ ริหารงานบุคลากรที่ มี 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ช่วงโชติ   พันธุเวช              
(2552 : 56) ที่กล่าวว่าการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ       
การจัดทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ 
ความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ (2550 : 91-92) ที่ได้ท า
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน
โดยใช้แนวคิดการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศในทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พบว่า การบริหารงานด้านบุคลากรมีความส าคญั

มากที่สุด ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เอกชน  
  3. จากสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) เพื่อศึกษา
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า 
ปัจจัยที่ท านายประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า 
ปัจจัยด้านสารสนเทศ ด้านแผนกลยุทธ์ ด้านครูและบุคลากร 
และด้านการจูงใจ สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 35.80 ซึ่งสอดคล้องกับ       
ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 18) ที่กล่าวว่าการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพนั้นการจัดระบบสารสนเทศ
ให้มีความเหมาะสมนั้นเป็นปัจจัยส าคัญ และสอดคล้องกับ 
พลพธู  ปียวรรณ (2552) ที่กล่าวว่าการด าเนินการขององค์กร
ต้องมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ในการแก้ปัญหา และแสวงหาโอกาสที่ดีให้กับองค์กร และ
น าไปใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อน าพาให้องค์กรมีประสิทธิภาพ 
และประสบความส าเร็จ 
 4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ 
ที่ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Beta Weight) มากที่สุด คือ ด้านสารสนเทศ ด้านแผนกลยุทธ ์
ด้านครูและบุคลากร และด้านการจูงใจ เหตุที่เป็นเช่นนี้ 
อาจเป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธรมีจุดเด่นในเรื่อง 
ความคล่องตัว และรวดเร็วในการตัดสินใจโดยผู้บริหาร 
ที่มีความรู้ไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบขั้นตอนเหมือนกับ
สถานศกึษาของรัฐมากนัก ซึ่งในการท างานของสถานศึกษา
เอกชนนั้น ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จ 
และเพื่อความอยู่รอดได้ของกิจการ ดังนั้นการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลคุ้มค่าต่อการลงทุน อีกทั้งจะต้องสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีเพื่อสร้างช่ือเสียงเรื่องคุณภาพการศึกษาสร้างความเช่ือมั่น
ศรัทธาและความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เช่น นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุจุดหมายดังกล่าว
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร จึงต้องมีระบบสารสนเทศที่ดีทันสมัย
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีแผนกลยุทธ์ท่ีดี 
 อย่ า งไ รก็ตาม เมื่ อพิ จารณาปัจจัยที่ ท านาย
ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาเอกชน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า ปัจจัย
ด้านกระบวนการบริหารด้านบรรยากาศสถานศึกษา และ
ด้านภาวะผู้น า ไม่ใช่ปัจจัยท านายประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ธีระ  รุญเจริญ (2550 : 7) 
ทีก่ล่าวว่าการใช้ความรู้ทางการบริหารจะน าพาให้สถานศึกษา
บรรลุความส าเร็จตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ 
(2550 : 91-92) ทีไ่ด้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาเอกชนโดยใช้แนวคิดการบริหารงาน 
สู่ความเป็นเลิศ ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ และผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ปัจจัยด้านการ
จัดการกระบวนการผู้บริหารให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ผู้บริหารไม่ค่อยค านึงถึง
กระบวนการบริหารที่เป็นข้ันตอนมากนัก โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการตัดสินใจด้านบรรยากาศ
สถานศึกษา พบว่า ไม่ใช่ปัจจัยท านายประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร 
ซึง่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมาพร  ทองเอื้อ (2555 : 55) 
ที่กล่าวว่าบรรยากาศองค์กรที่ดีจะท าให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กรเกิดประสิทธิภาพบรรลุจุดมุ่งหมายตามต้องการ 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551 : 119) 
ที่กล่าวว่าบรรยากาศของสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ 
งานที่มีประสิทธิภาพ เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
สถานศึกษาเอกชนนั้นเป็นผู้ลงทุนเองการปรับปรุงต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินการ ดังนั้น สถานศึกษาเอกชนซึ่ง
ค านึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจจึงไม่ให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านบรรยากาศสถานศึกษา ด้านภาวะผู้น า พบว่า ไม่ใช่ปัจจัย
ท านายประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
วิเชียร  วิทยอุดม (2550 : 2) ที่กล่าวว่าภาวะผู้น านั้นมีความส าคัญ
ต่อประสิทธิภาพการบรหิารซึ่งจะสง่ผลต่อการประสบความส าเร็จ
หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา เพราะคนที่มีภาวะผู้น า
จะสามารถใช้อิทธิพลให้คนอื่นท างานเต็มความสามารถ และ
ไม่สอดคล้องกับภารดี  อนันต์นาวี (2553 : 77) ที่กล่าวว่าผู้บริหาร
ที่มีภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนท าให้
องค์กรปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ (2550 : 91-92) ได้ท าการวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน โดยใช้
แนวคิดการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศในทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านภาวะผู้น ามีความส าคัญมากที่สุดเหตุที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าบริหารงานใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานจากการที่ผู้บริหาร
ใช้การออกค าสั่งเพียงอย่างเดียวท าให้ครูรู้สึกว่าผู้บริหารห่างเหิน
จากครูมากผู้บริหารมุ่งเน้นผลงานมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า ปัจจัยด้านสารสนเทศ 
ด้านแผนกลยุทธ์ ด้านครูและบุคลากร และด้านการจูงใจ 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
ควรน าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดยโสธร เพื่อจะสามารถ
พัฒนาสถานศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
  1.2  จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการบริหารงาน
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด แต่เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัย 
ท่ีส าคัญท่ีจะท าให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น
สถานศึกษาเอกชนควรพัฒนาและให้ความส าคัญกับครู 
และบุคลากรในถ่ายทอดความรู้ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนา 
การท างานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ท าการวิจัยเชิงคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ดีด้านประสิทธิภาพของสถานศึกษาเอกชน เพื่อให้ทราบ 
ทั้งลักษณะและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนตามปรากฏการณ์จริง 

 
 
 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2560

Vol.11	No.1	January	-	June		2017

87

ยังต้องบริหารงบประมาณให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 66) ที่กล่าวว่าการบริหาร 
งบประมาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยการบริหารจัดการ เพราะ
ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
ในแต่ละกิจกรรม และงบประมาณยังช่วยให้เกิดมาตรฐาน
เชิงปริมาณในการควบคุม และใช้ในการวัดผลที่เกิดขึ้นจริง
และสอดคล้องกบั ภารดี  อนันต์นาวี (2553 : 286) ที่กล่าวว่า
การบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสคล่องตัวตรวจสอบได้ 
จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  
ด้านการบริหารงานบุคลากร ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษา
เอกชนมีจุดเด่นในเรื่องความคล่องตัวและรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ โดยผู้บริหารสถานศึกษา และด าเนินการ 
ในเชิงธุรกิจไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบขั้นตอนเหมือนกับ
สถานศึกษาของรัฐมากนัก ซึ่งในการท างานของสถานศึกษา
เอกชนนั้น ผู้บริหารต้องค านึงถึงความส าเร็จ และความอยู่รอด
ของกิจการท าให้ไม่ค านึงถึงการด าเนินงานด้านการบริหารงาน
บุคลากรที่มากพอ แต่เนื่องจากการบริหารงานบุคลากร 
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษา มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
บุคลากร เพราะการท างานให้มีประสิทธิภาพนั้น ทรัพยากร
ด้านบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สมิท (Smith.  1982 : 65)             
ที่กล่าวว่าปัจจัยด้ านบุคลากรมีความส าคัญช่วยเพิ่ม       
ระดับประสิทธิภาพขององค์กร และสอดคล้องกับ จันทรานี  
สงวนนาม (2551 : 200-201) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ท าให้ 
สถานศึกษามีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพประสบผลส าเร็จ
ในการด า เนินการด้ านการบ ริหารงานบุคลากรที่ มี 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ช่วงโชติ   พันธุเวช              
(2552 : 56) ที่กล่าวว่าการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ       
การจัดทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ 
ความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ (2550 : 91-92) ที่ได้ท า
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน
โดยใช้แนวคิดการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศในทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พบว่า การบริหารงานด้านบุคลากรมีความส าคญั

มากที่สุด ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เอกชน  
  3. จากสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) เพื่อศึกษา
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า 
ปัจจัยที่ท านายประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า 
ปัจจัยด้านสารสนเทศ ด้านแผนกลยุทธ์ ด้านครูและบุคลากร 
และด้านการจูงใจ สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 35.80 ซึ่งสอดคล้องกับ       
ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 18) ที่กล่าวว่าการบริหารจัดการ
สถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพนั้นการจัดระบบสารสนเทศ
ให้มีความเหมาะสมนั้นเป็นปัจจัยส าคัญ และสอดคล้องกับ 
พลพธู  ปียวรรณ (2552) ที่กล่าวว่าการด าเนินการขององค์กร
ต้องมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ในการแก้ปัญหา และแสวงหาโอกาสที่ดีให้กับองค์กร และ
น าไปใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อน าพาให้องค์กรมีประสิทธิภาพ 
และประสบความส าเร็จ 
 4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ 
ที่ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Beta Weight) มากที่สุด คือ ด้านสารสนเทศ ด้านแผนกลยุทธ ์
ด้านครูและบุคลากร และด้านการจูงใจ เหตุที่เป็นเช่นนี้ 
อาจเป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธรมีจุดเด่นในเรื่อง 
ความคล่องตัว และรวดเร็วในการตัดสินใจโดยผู้บริหาร 
ที่มีความรู้ไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบขั้นตอนเหมือนกับ
สถานศกึษาของรัฐมากนัก ซึ่งในการท างานของสถานศึกษา
เอกชนน้ัน ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จ 
และเพื่อความอยู่รอดได้ของกิจการ ดังนั้นการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลคุ้มค่าต่อการลงทุน อีกทั้งจะต้องสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีเพื่อสร้างช่ือเสียงเรื่องคุณภาพการศึกษาสร้างความเช่ือมั่น
ศรัทธาและความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เช่น นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุจุดหมายดังกล่าว
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร จึงต้องมีระบบสารสนเทศที่ดีทันสมัย
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีแผนกลยุทธ์ท่ีดี 
 อย่ า งไ รก็ตาม เมื่ อพิ จารณาปัจจัยที่ ท านาย
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า ปัจจัย
ด้านกระบวนการบริหารด้านบรรยากาศสถานศึกษา และ
ด้านภาวะผู้น า ไม่ใช่ปัจจัยท านายประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ธีระ  รุญเจริญ (2550 : 7) 
ทีก่ล่าวว่าการใช้ความรู้ทางการบริหารจะน าพาให้สถานศึกษา
บรรลุความส าเร็จตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ 
(2550 : 91-92) ทีไ่ด้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาเอกชนโดยใช้แนวคิดการบริหารงาน 
สู่ความเป็นเลิศ ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ และผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ปัจจัยด้านการ
จัดการกระบวนการผู้บริหารให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ผู้บริหารไม่ค่อยค านึงถึง
กระบวนการบริหารที่เป็นข้ันตอนมากนัก โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการตัดสินใจด้านบรรยากาศ
สถานศึกษา พบว่า ไม่ใช่ปัจจัยท านายประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร 
ซึง่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมาพร  ทองเอื้อ (2555 : 55) 
ที่กล่าวว่าบรรยากาศองค์กรที่ดีจะท าให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กรเกิดประสิทธิภาพบรรลุจุดมุ่งหมายตามต้องการ 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551 : 119) 
ที่กล่าวว่าบรรยากาศของสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ 
งานที่มีประสิทธิภาพ เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
สถานศึกษาเอกชนนั้นเป็นผู้ลงทุนเองการปรับปรุงต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินการ ดังนั้น สถานศึกษาเอกชนซ่ึง
ค านึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจจึงไม่ให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านบรรยากาศสถานศึกษา ด้านภาวะผู้น า พบว่า ไม่ใช่ปัจจัย
ท านายประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
วิเชียร  วิทยอุดม (2550 : 2) ที่กล่าวว่าภาวะผู้น านั้นมีความส าคัญ
ต่อประสิทธิภาพการบรหิารซึ่งจะสง่ผลต่อการประสบความส าเร็จ
หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา เพราะคนที่มีภาวะผู้น า
จะสามารถใช้อิทธิพลให้คนอื่นท างานเต็มความสามารถ และ
ไม่สอดคล้องกับภารดี  อนันต์นาวี (2553 : 77) ที่กล่าวว่าผู้บริหาร
ที่มีภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนท าให้
องค์กรปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ นาฏฤดี  จิตรรังสรรค์ (2550 : 91-92) ได้ท าการวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน โดยใช้
แนวคิดการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศในทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านภาวะผู้น ามีความส าคัญมากที่สุดเหตุที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าบริหารงานใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานจากการที่ผู้บริหาร
ใช้การออกค าสั่งเพียงอย่างเดียวท าให้ครูรู้สึกว่าผู้บริหารห่างเหิน
จากครูมากผู้บริหารมุ่งเน้นผลงานมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดยโสธร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดยโสธร พบว่า ปัจจัยด้านสารสนเทศ 
ด้านแผนกลยุทธ์ ด้านครูและบุคลากร และด้านการจูงใจ 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
ควรน าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดยโสธร เพื่อจะสามารถ
พัฒนาสถานศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
  1.2  จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการบริหารงาน
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด แต่เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัย 
ที่ส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น
สถานศึกษาเอกชนควรพัฒนาและให้ความส าคัญกับครู 
และบุคลากรในถ่ายทอดความรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนา 
การท างานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ท าการวิจัยเชิงคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ดีด้านประสิทธิภาพของสถานศึกษาเอกชน เพื่อให้ทราบ 
ทั้งลักษณะและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนตามปรากฏการณ์จริง 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ ์ ปีการศึกษา 2559 จ านวน  174 คน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย 
มีจ านวน 13 คน ครูผู้สอนและผูป้กครองนักเรยีนจ านวน 100 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต และแบบบันทึกข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็น 
และแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1)  กิจกรรมประชุมสัมมนา ท าให้คณะกรรมการ 
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ของตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาได้ 
  2)  กิจกรรมการพัฒนาบริบทสถานศึกษา ท าให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความสามารถ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และท าให้มี
ความภาคภูมิใจ และ  
  3)  กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความยินดี 
ตั้งใจ และจริงใจในการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  This action research was to improve the 
participation in educational management of basic 
education institution committees of schools under 
Kalasin Provincial Administrative Organization. The 
sample of the study consisted of 174 basic 
education institution committees from 12 schools 
under Kalasin Provincial Administrative Organization, 
13 co-researchers, 100 teachers and parents.  
The instruments used were questionnaires, an 
interview recording form, observation form, data 
recording form, and descriptive analysis form.   
   The results of this research indicated that:  
       1) The seminar activity could help the 
basic education institution committees perceived 
in their roles and be able to apply their knowledge 
in educational management's participation.  
  2) Activities concerning developing school 
context helped encourage the basic education 
school committees in developing their school 
environment as a learning resource center.  
  3) Resources mobilization for educational 
development motivated the committees to create 
positive attitudes , be willing, and sincerely contribute 
to educational management concretely. 
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แบบสังเกต และแบบบันทึกข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็น 
และแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1)  กิจกรรมประชุมสัมมนา ท าให้คณะกรรมการ 
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ของตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาได้ 
  2)  กิจกรรมการพัฒนาบริบทสถานศึกษา ท าให้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความสามารถ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และท าให้มี
ความภาคภูมิใจ และ  
  3)  กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
ท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความยินดี 
ตั้งใจ และจริงใจในการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  This action research was to improve the 
participation in educational management of basic 
education institution committees of schools under 
Kalasin Provincial Administrative Organization. The 
sample of the study consisted of 174 basic 
education institution committees from 12 schools 
under Kalasin Provincial Administrative Organization, 
13 co-researchers, 100 teachers and parents.  
The instruments used were questionnaires, an 
interview recording form, observation form, data 
recording form, and descriptive analysis form.   
   The results of this research indicated that:  
       1) The seminar activity could help the 
basic education institution committees perceived 
in their roles and be able to apply their knowledge 
in educational management's participation.  
  2) Activities concerning developing school 
context helped encourage the basic education 
school committees in developing their school 
environment as a learning resource center.  
  3) Resources mobilization for educational 
development motivated the committees to create 
positive attitudes , be willing, and sincerely contribute 
to educational management concretely. 
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ABSTRACT 

* หวัหน้าฝา่ยบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 80 (4) ระบุว่า “ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย
อ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนองค์การ
ทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 ระบุว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข” และมาตรา 9 ระบุว่า “การจัดระบบโครงสร้าง 
และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักการมีเอกภาพด้าน
นโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจาย
อ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและจัด
การศึกษา มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และ
ส านักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” และมาตรา 40 
ระบุว่า “ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครู 
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา”  
 การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามนัยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักการกระจาย
อ านาจการบริหารและจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยัง
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสถานศึกษามี
อิสระในการตัดสินใจด า เ นินการโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษาเพื่อท าหน้าที่ก ากับส่งเสริม สนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาและจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน ศิษย์เก่า
ของสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการอ านาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการ 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการ 
ศึกษายุคใหม่ การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกมีอ านาจและมีความรู้สึกรับผิดชอบ
ต่อชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ น าไปสู่การด าเนินงานด้านการ
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้มีการใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม 
แม้จะมีนโยบายส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา รัฐยังคงผูกขาดการจัดระบบการ
บริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาขาดอ านาจในการตัดสินใจ 
ชุมชนและท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
ท้องถิ่นตน ท าให้การศึกษาไม่ เป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน  
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 3) 
 ดังนั้นในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออก 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 โดยใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าที่ตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ในการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียนทุกขั้นตอน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีระเบียบ 
กฎหมายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
การกระจายอ านาจ แต่ในสภาพที่เป็นจริง สถานศึกษาและ
ชุมชนยังคงประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษาอยู่ตลอดมา รุ่ง  แก้วแดง (2540 : 245) ได้กล่าวถึง
ปัญหาการบริหารสถานศึกษาของไทยว่า ปัญหาเกิดจากการ
รวมอ านาจสู่ส่วนกลาง ท าให้สถานศึกษาไม่มีอ านาจในการ
บริหารตนเองทั้งด้านวิชาการงบประมาณและบุคลากร ส่งผล
ให้ชุมชนและผู้ปกครอง ไม่มีบทบาทในการจัดการศึกษา 
ทั้งนี้ เพราะงบประมาณเกือบทั้ งหมดไปจากส่วนกลาง 
สถานศึกษาจึงไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
จัดการศึกษาอย่างจริงจัง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการ 
ถ่ายโอนสถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน 
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(พ.ศ. 2553) มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบหนึ่ง
ประเภทคือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6 มีจ านวนโรงเรียน 12 โรงเรียน มาบริหารจัดการ
การศึกษาตามภารกิจการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการจัด
การศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545-2559
จ านวน 12 ด้าน คือ ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตร 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการส่งเสริมกีฬา 
นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
และด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ได้มีการบริหารจัดการการศึกษาตามแนวนโยบายมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น จากรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร
ในโรงเรียน และนักเรียนที่เป็นผลผลิตหลักให้มีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้ ชุมชนและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในรูป
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากการสรุปผล
การด าเนินการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2551 โดยคณะ
ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยัง
ไม่ได้ร่วมกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างเต็มที่ ยังคงมอบภาระการการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงาน ตามแผนของสถานศึกษาให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา แล้วให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าเสนอผล
การด าเนินงานน าเสนอต่อที่ประชุมเป็นคราวๆ ไป ซึ่งในการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องให้ทุกฝ่ายเข้ามามี
ส่วนร่วม ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย 
ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมี
ความสนใจศึกษา “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อผลการศึกษา
ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
           เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามบทบาทหน้าที่  
4  ด้าน ได้แก ่ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร 
งานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน จ านวน 
174 คน จากจ านวน 12 โรงเรียน   

กลุม่ผู้รว่มวิจยั (Research participants) มีจ านวน 
13 คน ประกอบด้วย ผู้วิจยั คือ หัวหน้าฝ่ายบรหิารการศึกษา  
1 คน ผู้ร่วมวิจัย คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 12 คน 
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 174 คน และ ครูผูส้อนและผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 100 คน    
    กรอบการวิจัย   
  กรอบเนื้อหาที่จะวิจัยในครั้งนี้เป็นบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก ่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

   กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา     
   กิจกรรมการประชุมสมัมนา กิจกรรมพัฒนา
บริบทสถานศึกษา กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษา และกจิกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1  แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามสภาพปัญหา
และอุปสรรค การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 4 ด้าน คือ บทบาท
หน้าที่การมีส่วนร่วมด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร 
งานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
  2.2  แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง จ านวน 1 ฉบับ เพื่อสัมภาษณ์คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
   2.3  แบบบันทึก เป็นการบันทึกส่วนตัวของกลุ่ม 
ผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มเป้าหมาย หลังจากการปฏิบัติ ในแต่ละ
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 80 (4) ระบุว่า “ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย
อ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนองค์การ
ทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 ระบุว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข” และมาตรา 9 ระบุว่า “การจัดระบบโครงสร้าง 
และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักการมีเอกภาพด้าน
นโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจาย
อ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและจัด
การศึกษา มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และ
ส านักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” และมาตรา 40 
ระบุว่า “ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครู 
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา”  
 การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามนัยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักการกระจาย
อ านาจการบริหารและจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยัง
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสถานศึกษามี
อิสระในการตัดสินใจด า เ นินการโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษาเพื่อท าหน้าที่ก ากับส่งเสริม สนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาและจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน ศิษย์เก่า
ของสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการอ านาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการ 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการ 
ศึกษายุคใหม่ การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกมีอ านาจและมีความรู้สึกรับผิดชอบ
ต่อชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ น าไปสู่การด าเนินงานด้านการ
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้มีการใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม 
แม้จะมีนโยบายส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา รัฐยังคงผูกขาดการจัดระบบการ
บริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาขาดอ านาจในการตัดสินใจ 
ชุมชนและท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน
ท้องถิ่นตน ท าให้การศึกษาไม่ เป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน  
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 3) 
 ดังนั้นในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออก 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าที่ตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ในการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียนทุกขั้นตอน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีระเบียบ 
กฎหมายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
การกระจายอ านาจ แต่ในสภาพที่เป็นจริง สถานศึกษาและ
ชุมชนยังคงประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษาอยู่ตลอดมา รุ่ง  แก้วแดง (2540 : 245) ได้กล่าวถึง
ปัญหาการบริหารสถานศึกษาของไทยว่า ปัญหาเกิดจากการ
รวมอ านาจสู่ส่วนกลาง ท าให้สถานศึกษาไม่มีอ านาจในการ
บริหารตนเองทั้งด้านวิชาการงบประมาณและบุคลากร ส่งผล
ให้ชุมชนและผู้ปกครอง ไม่มีบทบาทในการจัดการศึกษา 
ทั้งนี้ เพราะงบประมาณเกือบทั้ งหมดไปจากส่วนกลาง 
สถานศึกษาจึงไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
จัดการศึกษาอย่างจริงจัง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการ 
ถ่ายโอนสถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน 
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(พ.ศ. 2553) มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบหนึ่ง
ประเภทคือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6 มีจ านวนโรงเรียน 12 โรงเรียน มาบริหารจัดการ
การศึกษาตามภารกิจการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการจัด
การศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545-2559
จ านวน 12 ด้าน คือ ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตร 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการส่งเสริมกีฬา 
นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
และด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ได้มีการบริหารจัดการการศึกษาตามแนวนโยบายมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น จากรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร
ในโรงเรียน และนักเรียนที่เป็นผลผลิตหลักให้มีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้ ชุมชนและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในรูป
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากการสรุปผล
การด าเนินการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2551 โดยคณะ
ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยัง
ไม่ได้ร่วมกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างเต็มท่ี ยังคงมอบภาระการการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงาน ตามแผนของสถานศึกษาให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา แล้วให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าเสนอผล
การด าเนินงานน าเสนอต่อที่ประชุมเป็นคราวๆ ไป ซึ่งในการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องให้ทุกฝ่ายเข้ามามี
ส่วนร่วม ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย 
ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมี
ความสนใจศึกษา “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อผลการศึกษา
ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
           เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามบทบาทหน้าที่  
4  ด้าน ได้แก ่ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร 
งานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน จ านวน 
174 คน จากจ านวน 12 โรงเรียน   

กลุม่ผู้รว่มวิจยั (Research participants) มีจ านวน 
13 คน ประกอบด้วย ผู้วิจยั คือ หัวหน้าฝ่ายบรหิารการศึกษา  
1 คน ผู้ร่วมวิจัย คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 12 คน 
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 174 คน และ ครูผูส้อนและผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 100 คน    
    กรอบการวิจัย   
  กรอบเนื้อหาที่จะวิจัยในครั้งนี้เป็นบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก ่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

   กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา     
   กิจกรรมการประชุมสมัมนา กิจกรรมพัฒนา
บริบทสถานศึกษา กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษา และกจิกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1  แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามสภาพปัญหา
และอุปสรรค การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน คือ บทบาท
หน้าที่การมีส่วนร่วมด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร 
งานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
  2.2  แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง จ านวน 1 ฉบับ เพื่อสัมภาษณ์คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
   2.3  แบบบันทึก เป็นการบันทึกส่วนตัวของกลุ่ม 
ผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มเป้าหมาย หลังจากการปฏิบัติ ในแต่ละ
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
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  2.4  แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน
และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วิธีสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1)  แบบสอบถาม 
  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถามของบุญชม ศรีสะอาด (2543 : 100-101) แล้ว
ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) 
ซึ่งมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้  
บุญชม  ศรีสะอาด (2543 : 164-165) 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญการวิจัย 
จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ให้
สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วน าเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
กับเนื้อหา และน าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้งหมดหาค่า
ดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) เลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
จากนั้นน าผลไปวิเคราะห์หาความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม มีค่า
เท่ากับ 0.90 และท าการปรับปรุงในเรื่องความชัดเจนของข้อ
ค าถามและภาษาที่ใช้ น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 
   2)  แบบสัมภาษณ์  
  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องและงาน 
วิจัยของ สมพงษ์  อัยแก้ว (2547 : 86) แล้วก าหนดโครงสร้าง
ของแบบสัมภาษณ์ สร้างแบบสัมภาษณ์ ตามโครงสร้างที่
ก าหนด น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญการวิจัย
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา รูปแบบและการใช้ภาษา
จากนั้นจึงเสนอแบบสัมภาษณ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญ แล้วจึงน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิมเพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของค าถาม ปรับปรุงแก้ไขแบบ
สัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

  3)  แบบบันทึก 
  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ามาสร้างแบบบันทึกตามกรอบงานที่ก าหนด  สร้างแบบ
บันทึกตามโครงสร้างที่ก าหนด น าแบบบันทึกที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เช่ียวชาญการวิจัย จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ให้สอดคล้อง ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญและน าไปใช้เพื่อแก้ไขข้อมูลส าหรับสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน 
  4)  แบบประเมินความพึงพอใจ 
  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจของ บุญชม  ศรีสะอาด (2543 : 
103) แล้วก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ตามโครงสร้างที่ก าหนดและน าแบบประเมิน
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญการวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้อหารูปแบบและการใช้ภาษา จากน้ันน าแบบประเมิน
ที่ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ น าเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง ชุดเดิม เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
ค าถาม ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการ
ตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้            
             3.1  ประชุมคณะครู ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการด าเนินงาน แล้วส่งแบบสอบถามให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสอบถาม
สภาพปัญหาและอุปสรรค การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก่อนด าเนินงาน 
  3.2  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสอบถามใน
ระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนการพัฒนา  
  3.3  จากนั้นน าข้อมูลจากระยะที่ 1 มาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพปัญหา
และอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับผลการพัฒนาในระยะที่ 2 ว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และครูผู้สอน และ
ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการพัฒนาการมีส่วนร่วม
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ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ซึ่งน าไปสู่การสรุปผลการวิจัย 
 4.  การวิเคราะหข์้อมูล 
  4.1  การจัดกระท าข้อมูล 

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม 
จากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล น ามาจัดแยกตาม
บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมที่ต้องการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
4 ด้าน คือ ด้านวชิาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน 
บุคคล และด้านการบริหารงานแล้วหาทางแก้ไขปรับปรุง และ
พัฒนาให้ดีขึ้น 
  4.2  การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
  4.2.1  ระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมลูจากการ 
สอบถามสภาพปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามขั้นตอนดังน้ี 
   4.2.1.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห ์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลีย่ที่ได้ไปเปรยีบเทียบกับเกณฑก์ารแปล
ความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 100)   
      4.2.1.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ท าการวิเคราะห์เอกสารและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่ค้นหา  (Probe)  
  4.2.2  ระยะที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการ 
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามขั้นตอนดังนี้ 
   4.2.2.1  ข้อมูลเชิงปรมิาณวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมาย 
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 100)   
    4.2.2.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) ตาม
ประเด็นท่ีค้นหา (Probe)   
 
 
 
 
 

สรุปผล 
 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สรุปได้ดังนี้ 
 1.  สภาพก่อนด าเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จากการ
สอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากขาด
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และยังไม่มี
ส่วนร่วมในการท างานร่วมกับสถานศึกษา ท าให้การบริหาร 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่ราบรื่นไปด้วย และผลจาก
การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ในระยะที่ 1 พบว่า 
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ตามสภาพความเป็นจริงในภาพรวม
มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.52) ส่วนแนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละด้านตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน พบว่า ด้านบริหาร
วิชาการ มีข้อเสนอแนะคือ เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แหล่งเรียนรู้ และจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ เช่น 
จัดท าสวนสมุนไพรในโรงเรียน ด้านบริหารงบประมาณ  
มีข้อเสนอแนะ คือ จัดหางบประมาณช่วยเหลือนักเรียนขาด
แคลนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา เสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา 
ด้านการบริหารงานบุคคล มีข้อเสนอแนะคือ แต่งตั้งบุคลากร
เป็นผู้ประสานงานกับทางโรงเรียนให้ชัดเจนและก าหนดเป็น
โครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และด้านการบริหาร 
งานทั่วไป มีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน
ในการดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน และอาคารสถานที่ให้เกิด
ประโยชน์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้วิจัยได้ร่วมกับผู้ร่วมวิจัย
ก าหนดกลยุทธ์ 3 กิจกรรม ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คือ กิจกรรมประชุมสัมมนากิจกรรมการพัฒนาบริบทสถานศึกษา 
และกิจกรรมการระดมทรพัยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา   
 2.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
  2.1  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา วงรอบท่ี 1 
   2.1.1  กลยุทธ์การจัดกจิกรรมประชุม 
สัมมนา 
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  2.4  แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน
และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วิธีสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1)  แบบสอบถาม 
  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถามของบุญชม ศรีสะอาด (2543 : 100-101) แล้ว
ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) 
ซึ่งมี 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้  
บุญชม  ศรีสะอาด (2543 : 164-165) 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญการวิจัย 
จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ให้
สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วน าเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
กับเนื้อหา และน าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้งหมดหาค่า
ดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) เลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
จากนั้นน าผลไปวิเคราะห์หาความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม มีค่า
เท่ากับ 0.90 และท าการปรับปรุงในเรื่องความชัดเจนของข้อ
ค าถามและภาษาที่ใช้ น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 
   2)  แบบสัมภาษณ์  
  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องและงาน 
วิจัยของ สมพงษ์  อัยแก้ว (2547 : 86) แล้วก าหนดโครงสร้าง
ของแบบสัมภาษณ์ สร้างแบบสัมภาษณ์ ตามโครงสร้างที่
ก าหนด น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญการวิจัย
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา รูปแบบและการใช้ภาษา
จากนั้นจึงเสนอแบบสัมภาษณ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญ แล้วจึงน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิมเพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของค าถาม ปรับปรุงแก้ไขแบบ
สัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

  3)  แบบบันทึก 
  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ามาสร้างแบบบันทึกตามกรอบงานที่ก าหนด  สร้างแบบ
บันทึกตามโครงสร้างที่ก าหนด น าแบบบันทึกที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เช่ียวชาญการวิจัย จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ให้สอดคล้อง ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญและน าไปใช้เพื่อแก้ไขข้อมูลส าหรับสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน 
  4)  แบบประเมินความพึงพอใจ 
  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจของ บุญชม  ศรีสะอาด (2543 : 
103) แล้วก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ตามโครงสร้างที่ก าหนดและน าแบบประเมิน
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญการวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้อหารูปแบบและการใช้ภาษา จากน้ันน าแบบประเมิน
ที่ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ น าเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง ชุดเดิม เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
ค าถาม ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการ
ตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้            
             3.1  ประชุมคณะครู ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการด าเนินงาน แล้วส่งแบบสอบถามให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสอบถาม
สภาพปัญหาและอุปสรรค การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก่อนด าเนินงาน 
  3.2  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามใน
ระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนการพัฒนา  
  3.3  จากน้ันน าข้อมูลจากระยะที่ 1 มาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพปัญหา
และอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับผลการพัฒนาในระยะที่ 2 ว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และครูผู้สอน และ
ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการพัฒนาการมีส่วนร่วม
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ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งน าไปสู่การสรุปผลการวิจัย 
 4.  การวิเคราะหข์้อมูล 
  4.1  การจัดกระท าข้อมูล 

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม 
จากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล น ามาจัดแยกตาม
บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมที่ต้องการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
4 ด้าน คือ ด้านวชิาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน 
บุคคล และด้านการบริหารงานแล้วหาทางแก้ไขปรับปรุง และ
พัฒนาให้ดีขึ้น 
  4.2  การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
  4.2.1  ระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมลูจากการ 
สอบถามสภาพปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามขั้นตอนดังน้ี 
   4.2.1.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห ์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลีย่ที่ได้ไปเปรยีบเทียบกับเกณฑก์ารแปล
ความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 100)   
      4.2.1.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ท าการวิเคราะห์เอกสารและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่ค้นหา  (Probe)  
  4.2.2  ระยะที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการ 
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามขั้นตอนดังนี้ 
   4.2.2.1  ข้อมูลเชิงปรมิาณวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแปลความหมาย 
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 100)   
    4.2.2.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) ตาม
ประเด็นท่ีค้นหา (Probe)   
 
 
 
 
 

สรุปผล 
 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สรุปได้ดังนี้ 
 1.  สภาพก่อนด าเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จากการ
สอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากขาด
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และยังไม่มี
ส่วนร่วมในการท างานร่วมกับสถานศึกษา ท าให้การบริหาร 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่ราบรื่นไปด้วย และผลจาก
การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ในระยะที่ 1 พบว่า 
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ ตามสภาพความเป็นจริงในภาพรวม
มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.52) ส่วนแนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละด้านตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน พบว่า ด้านบริหาร
วิชาการ มีข้อเสนอแนะคือ เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แหล่งเรียนรู้ และจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ เช่น 
จัดท าสวนสมุนไพรในโรงเรียน ด้านบริหารงบประมาณ  
มีข้อเสนอแนะ คือ จัดหางบประมาณช่วยเหลือนักเรียนขาด
แคลนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา เสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา 
ด้านการบริหารงานบุคคล มีข้อเสนอแนะคือ แต่งตั้งบุคลากร
เป็นผู้ประสานงานกับทางโรงเรียนให้ชัดเจนและก าหนดเป็น
โครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และด้านการบริหาร 
งานทั่วไป มีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน
ในการดูแล ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน และอาคารสถานที่ให้เกิด
ประโยชน์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้วิจัยได้ร่วมกับผู้ร่วมวิจัย
ก าหนดกลยุทธ์ 3 กิจกรรม ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คือ กิจกรรมประชุมสัมมนากิจกรรมการพัฒนาบริบทสถานศึกษา 
และกิจกรรมการระดมทรพัยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา   
 2.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
  2.1  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา วงรอบท่ี 1 
   2.1.1  กลยุทธ์การจัดกจิกรรมประชุม 
สัมมนา 
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      1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการประชุมคณะ
ครู เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน       
           2)  ขั้นการปฏิบัติและขั้นสังเกตด าเนิน 
การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
เป็นเวลา 1 วัน วิทยากรให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จากนั้นแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันตามบาทบาทหน้าท่ี 
     3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกิจกรรม 
การประชุมสัมมนา พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีความตั้งใจให้ความสนใจร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  
   ผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า ท าให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาได้  
   2.1.2  กลยุทธ์การพัฒนาบริบทสถานศึกษา   
      1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการประชุมวางแผน 
การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบริบทสถานศึกษาท่ีจะน ามาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรุปความเป็นไปได้ของ
กิจกรรม จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบและคณะท างาน  
    2)  ขั้นการปฏิบัติและขั้นสังเกตด าเนินการ
การจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ระหว่าง
วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 12 โรงเรียน 
    3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกจิกรรม 
โรงเรียนได้จัดท าแปลงสวนหย่อมและแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร
เสร็จเรียบร้อยภายใน ก าหนดเวลา 1 วัน โดยความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และท าให้มีความภาคภูมิใจ   
   2.1.3  กิจกรรมการระดมทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา   
    1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการร่วมกันระดม
ความคิดเห็น ระดมพลังสมองระหว่างด าเนินการประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อก าหนดกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่การมี
ส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกันก าหนด
วิธีการในการพัฒนา ร่วมกันวางแผน ด าเนินกิจกรรมในการ 

ระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษา 
    2)  ขั้นการปฏิบัติและขั้นสังเกตด าเนินการ
จัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในวันที่ 2-3  
มิถุนายน 2559 โดยการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานมาร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการในการพัฒนาตามกรอบข้างต้น 
    3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกจิกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีมติร่วมกันในการจัด
งานผ้าป่าเพื่อการศึกษาและช่วยกันระดมทุนในการจัดหา
งบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์การศึกษา   
   ผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า ระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมทางโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนและได้รับการ
สนับสนุนบริจาคคอมพิวเตอร์ โต๊ะอาหาร เก้าอี้พลาสติก 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนหลายประการ  
   สรุปผลจากการพัฒนาระยะที่ 1 ยังพบว่า  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบางส่วนไม่ค่อยกล้าที่
จะเสนอความคิดเห็นในการด าเนินงาน จึงควรได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป ที่ประชุมจึงมีมติให้พัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในวงรอบที ่2 โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา คือ กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน   
    1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการจัดประชุม 
คณะครู เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรค และแนวทางใน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    2)  ขั้นการปฏิบัติและขั้นสังเกตด าเนินการ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 
2559 ณ สนามโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ ์
    3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกิจกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีความตั้งใจให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแขง่ขันกีฬาภายในครั้งน้ีเป็น
อย่างดี 
  ผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความม่ันใจในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วม
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสุขภาพ 
พลานามัยแก่เยาวชนในวัยเรียน ถือเป็นนโยบายหนึ่งของการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ   
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อภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้หลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการสังเกต 
และการสะท้อนผล ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใช้กล
ยุทธ ์4 กลยุทธ์ คือ กิจกรรมประชุมสัมมนากิจกรรมการพัฒนา
บริบทสถานศึกษา กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ด าเนินการ 
2 วงรอบ มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
 1.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรม
ประชุมสัมมนา หลังการด าเนินการพัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า 
ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เพชร  ผามณี (2549 : 110-111) ได้ท าการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเค็ง อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการ
พัฒนาชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาตามกรอบงานทั้ง        
4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ การบริหาร 
งานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านบุคคล และการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไป และมีความเข้าใจว่าเป็นบทบาท
หน้าที่ของสถานศึกษาฝ่ายเดียว หรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น 
เมื่อด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ครบทั้ง 4 ขั้นตอนจนครบ 2 วงรอบ พบว่า  กลุ่มเป้าหมาย 
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้ง 6 คน มีความรู้
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานทั้ง 4 ด้านและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุศิษย์  
โพยประโคน (2545 : 121-129) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาได้เผยแพร่การด าเนินงานของ
สถานศึกษาและทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันด าเนินงาน   
 2.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรม
การปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ หลังการด าเนินการ
พัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และท าให้มีความภาคภูมิใจ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนุศิษย์  โพยประโคน (2545 : 121-129) ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในด้านบริหาร
ทั่วไป คือ ร่วมมือกันพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ให้สวยงาม 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย อารีราษฎร์ (2546 : 
105-115) ได้ศึกษาการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย 
 3.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้กลยุทธ์
กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาหลังการด าเนินการ
พัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความยินดี ตั้งใจ และจริงใจในการช่วยเหลืออย่าง
เป็นรูปธรรมโดยในระหว่างการด าเนินกิจกรรมนี้ทาง
โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนและได้รับการสนับสนุนบริจาค
คอมพิวเตอร์ โต๊ะอาหาร เก้าอี้พลาสติก รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ 
การเรียนการสอนหลายประการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สรรเสริญ  แก้วมูล (2549 : 68-69) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง 
“การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีความมั่นใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมระดมทรัพยากร
ร่วมกันวางแผนเพื่อหาวิธีการจัดหาเงิน จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
ในรูปของผ้าป่าการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เพชร  ผามณี (2549 : 110-111) ได้ท าการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเค็ง  
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีส่วนร่วมในการ
ระดมทุนเพื่อจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
 4.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน หลังการด าเนินการพัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็สามารถมีส่วนร่วม
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      1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการประชุมคณะ
ครู เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน       
           2)  ขั้นการปฏิบัติและขั้นสังเกตด าเนิน 
การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
เป็นเวลา 1 วัน วิทยากรให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จากนั้นแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันตามบาทบาทหน้าท่ี 
     3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกิจกรรม 
การประชุมสัมมนา พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีความตั้งใจให้ความสนใจร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  
   ผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า ท าให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาได้  
   2.1.2  กลยุทธ์การพัฒนาบริบทสถานศึกษา   
      1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการประชุมวางแผน 
การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบริบทสถานศึกษาที่จะน ามาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรุปความเป็นไปได้ของ
กิจกรรม จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบและคณะท างาน  
    2)  ขั้นการปฏิบัติและขั้นสังเกตด าเนินการ
การจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ระหว่าง
วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 12 โรงเรียน 
    3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกจิกรรม 
โรงเรียนได้จัดท าแปลงสวนหย่อมและแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร
เสร็จเรียบร้อยภายใน ก าหนดเวลา 1 วัน โดยความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และท าให้มีความภาคภูมิใจ   
   2.1.3  กิจกรรมการระดมทรัพยากร 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา   
    1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการร่วมกันระดม
ความคิดเห็น ระดมพลังสมองระหว่างด าเนินการประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อก าหนดกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่การมี
ส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษาร่วมกันก าหนด
วิธีการในการพัฒนา ร่วมกันวางแผน ด าเนินกิจกรรมในการ 

ระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษา 
    2)  ขั้นการปฏิบัติและขั้นสังเกตด าเนินการ
จัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในวันที่ 2-3  
มิถุนายน 2559 โดยการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานมาร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการในการพัฒนาตามกรอบข้างต้น 
    3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกจิกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีมติร่วมกันในการจัด
งานผ้าป่าเพื่อการศึกษาและช่วยกันระดมทุนในการจัดหา
งบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์การศึกษา   
   ผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า ระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมทางโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนและได้รับการ
สนับสนุนบริจาคคอมพิวเตอร์ โต๊ะอาหาร เก้าอี้พลาสติก 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนหลายประการ  
   สรุปผลจากการพัฒนาระยะที่ 1 ยังพบว่า  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบางส่วนไม่ค่อยกล้าที่
จะเสนอความคิดเห็นในการด าเนินงาน จึงควรได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป ที่ประชุมจึงมีมติให้พัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในวงรอบที ่2 โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา คือ กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน   
    1)  ขั้นวางแผน ด าเนินการจัดประชุม 
คณะครู เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรค และแนวทางใน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    2)  ขั้นการปฏิบัติและขั้นสังเกตด าเนินการ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 
2559 ณ สนามโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ ์
    3)  ขั้นการสะท้อนผลการจัดกิจกรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีความตั้งใจให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแขง่ขันกีฬาภายในครั้งน้ีเป็น
อย่างดี 
  ผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมั่นใจในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วม
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสุขภาพ 
พลานามัยแก่เยาวชนในวัยเรียน ถือเป็นนโยบายหนึ่งของการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ   
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อภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้หลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการสังเกต 
และการสะท้อนผล ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใช้กล
ยุทธ ์4 กลยุทธ์ คือ กิจกรรมประชุมสัมมนากิจกรรมการพัฒนา
บริบทสถานศึกษา กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ด าเนินการ 
2 วงรอบ มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
 1.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรม
ประชุมสัมมนา หลังการด าเนินการพัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า 
ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เพชร  ผามณี (2549 : 110-111) ได้ท าการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเค็ง อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการ
พัฒนาชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาตามกรอบงานทั้ง        
4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ การบริหาร 
งานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านบุคคล และการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไป และมีความเข้าใจว่าเป็นบทบาท
หน้าที่ของสถานศึกษาฝ่ายเดียว หรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น 
เมื่อด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ครบทั้ง 4 ขั้นตอนจนครบ 2 วงรอบ พบว่า  กลุ่มเป้าหมาย 
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 6 คน มีความรู้
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานทั้ง 4 ด้านและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุศิษย์  
โพยประโคน (2545 : 121-129) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาได้เผยแพร่การด าเนินงานของ
สถานศึกษาและทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันด าเนินงาน   
 2.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรม
การปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ หลังการด าเนินการ
พัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และท าให้มีความภาคภูมิใจ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของนุศิษย์  โพยประโคน (2545 : 121-129) ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในด้านบริหาร
ทั่วไป คือ ร่วมมือกันพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ให้สวยงาม 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย อารีราษฎร์ (2546 : 
105-115) ได้ศึกษาการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย 
 3.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้กลยุทธ์
กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหลังการด าเนินการ
พัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความยินดี ตั้งใจ และจริงใจในการช่วยเหลืออย่าง
เป็นรูปธรรมโดยในระหว่างการด าเนินกิจกรรมนี้ทาง
โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนและได้รับการสนับสนุนบริจาค
คอมพิวเตอร์ โต๊ะอาหาร เก้าอี้พลาสติก รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ 
การเรียนการสอนหลายประการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สรรเสริญ  แก้วมูล (2549 : 68-69) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง 
“การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความมั่นใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมระดมทรัพยากร
ร่วมกันวางแผนเพื่อหาวิธีการจัดหาเงิน จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
ในรูปของผ้าป่าการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เพชร  ผามณี (2549 : 110-111) ได้ท าการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเค็ง  
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีส่วนร่วมในการ
ระดมทุนเพื่อจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
 4.  ผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน หลังการด าเนินการพัฒนาตามกลยุทธ์ พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็สามารถมีส่วนร่วม
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สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ซึ่งเป็นการพัฒนาสุขภาพ 
พลานามัยแก่เยาวชนในวัยเรียน ถือเป็นนโยบายหนึ่งของการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของนุศิษย์  
โพยประโคน (2545 : 121-129) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาอยากให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวันชัย  อารีราษฎร์ (2546 : 105-115) 
ได้ศึกษาการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เชิญชวนให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
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ผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ
การประเมินโดยกลุ่มเพ่ือนที่มีต่อความสามารถในการผลิตสื่อการสอน 
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บทคัดย่อ      
 การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษา
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน  และ    
2) ศึกษาความสามารถในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง ได้นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน 131 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวัด
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ประเมิน
พฤติกรรมย่อย 9 พฤติกรรม และ 2) แบบวัดความสามารถ
ในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ประเมินพฤติกรรมย่อย  
4 พฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการผลิต
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 77.08 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 75 และจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
 2. นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการใช้สื่อ 
การสอนวิทยาศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 76.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดคือร้อยละ 75 และจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) to study 
the ability of students in creating science instructional 

materials after learning science instruction using 
inquiry based approach and peer-assessment and 
2) to study the ability in using science instructional 
materials. The sample was a class of 131 general 
science education college students of faculty of 
education, Roi Et Rajabhat University by purposive 
sampling.  The research instruments were 1) an 
evaluation of students’ ability in creating science 
instructional materials with analytic rubric score 
and 2) an evaluation of students’ ability in using 
science instructional materials with analytic rubric 
score.  The collected data were analyzed by arithmetic 
mean, mean of percentage, and standard deviation. 
 The research findings are summarized as 
follows : 
  1.  The mean percentage score of students’ 
ability in creating science instructional material 
was 77.08 percent that higher than the set 
criterion of 75 percent, and was rated at Good 
level. 
 2.  The mean percentage score of students’ 
 ability in using science instructional material was 
76.04, and was rated at Good level. 
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บทน า 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ดังปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุ่งสร้างคน
ให้มีทักษะส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต่อยอดไปสู่การสรา้ง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ และ
ปลูกฝังการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น โดยสามารถใช้สื่อทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และสื่อสารด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.  2554 : 11) จากยุทธศาสตร์ข้างต้น
ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2555 ที่ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อให้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การประยุกต์ความรู้ความเข้าใจไปใช้
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาจากประสบการณ์จริง  
การฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. 2553, 2542 : 7-8) 
 โลกต้องการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อน าไปสู่
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องค านึงถึง
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) หรือสิ่งที่ครูควรรู้ กล่าวคือ ครูต้องมี
ความรู้ความเข้าใจที่แม่นย า และลึกซึ้งในเนื้อหาสาระที่
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน (Academic Contents) 
และความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสรา้งสติปัญญา
ของผู้เรียน 2) ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Domain) 
หรือกระบวนการที่ครูควรมี กล่าวคือ ครูต้องมีทักษะต่างๆ 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน รวมไปถึง
จิตวิทยาส าหรับครู เพื่อใช้จัดบรรยากาศช้ันเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นครูจ าเป็นต้องเรียนรู้ ฝึกฝน 
พัฒนา และน าทักษะต่างๆ รวมทั้งจิตวิทยาส าหรับครูมา
ประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอ เช่น ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบสอบ 3) ด้าน

การมีปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal Domain) หรือครูต้อง
ค านึงถึงการเช่ือมโยงความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ
ของความรู้ที่ได้เรียนและปฏิบัติให้ได้รับประสบการณ์จริง 
อีกทั้งครูควรประยุกต์แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัด 
การเรียนการสอน และ 4) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Instructional Domain) หรือสิ่งที่ครูควรท า กล่าวคือ ครู
ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองในเรื่องของเทคนิคการสอน 
(Pedagogical Technique) ให้มีความหลากหลาย และใช้
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย (Council of State 
Science Supervisors.  2001 : 6-7) นอกจากนี้ครูต้อง  
1) วิเคราะหส์ิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน และ 2) ประยุกต์แนวทาง
การสอนให้เหมาะสม โดยครูต้องมีการตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียน แล้วมีการสะท้อนกลับ
ผลการประเมินระหว่างครูกับนักเรียน และควรเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Goss & Hunter.  
2015 : 6-8) แต่ในปี พ.ศ. 2555 การประเมินคุณภาพภายนอก
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) พบว่า โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับต่ าที่สุดของประเทศ ทั้งนี้พบว่า การจัดการเรียน 
การสอนสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของห้องเรียนยังไม่
สอดคล้องและสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน
ควรใช้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย อีกทั้งควรใช้สื่อหรือ
นวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2553 : 49-
52) ดังนั้นแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
2552-2559) และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ได้เสนอให้ควรปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ประยุกต์ความรู้สร้างสรรค์ผลงาน และ
การสื่อสารร่วมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ในสมองของผู้เรียน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา .  
2553 : 83, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ.  2558 : 4-5) 
 เมื่อย้อนพิจารณาถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ของโลกให้เป็นการศึกษาท่ีมีความหมาย (Meaningful 
Learning) พบว่า โลกต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความชัดเจน
ซึ่งรวมไปถึงการวัดการรู้หนังสือ (Literacy) การใช้ตัวเลข 
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ในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ประเมินพฤติกรรมย่อย  
4 พฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
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 ability in using science instructional material was 
76.04, and was rated at Good level. 
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บทน า 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ดังปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีมุ่งสร้างคน
ให้มีทักษะส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต่อยอดไปสู่การสรา้ง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ และ
ปลูกฝังการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น โดยสามารถใช้สื่อทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และสื่อสารด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.  2554 : 11) จากยุทธศาสตร์ข้างต้น
ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2555 ที่ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อให้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การประยุกต์ความรู้ความเข้าใจไปใช้
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาจากประสบการณ์จริง  
การฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. 2553, 2542 : 7-8) 
 โลกต้องการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อน าไปสู่
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องค านึงถึง
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) หรือสิ่งที่ครูควรรู้ กล่าวคือ ครูต้องมี
ความรู้ความเข้าใจที่แม่นย า และลึกซึ้งในเนื้อหาสาระที่
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน (Academic Contents) 
และความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสรา้งสติปัญญา
ของผู้เรียน 2) ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Domain) 
หรือกระบวนการที่ครูควรมี กล่าวคือ ครูต้องมีทักษะต่างๆ 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน รวมไปถึง
จิตวิทยาส าหรับครู เพื่อใช้จัดบรรยากาศช้ันเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นครูจ าเป็นต้องเรียนรู้ ฝึกฝน 
พัฒนา และน าทักษะต่างๆ รวมทั้งจิตวิทยาส าหรับครูมา
ประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอ เช่น ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบสอบ 3) ด้าน

การมีปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal Domain) หรือครูต้อง
ค านึงถึงการเช่ือมโยงความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ
ของความรู้ที่ได้เรียนและปฏิบัติให้ได้รับประสบการณ์จริง 
อีกทั้งครูควรประยุกต์แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัด 
การเรียนการสอน และ 4) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Instructional Domain) หรือสิ่งที่ครูควรท า กล่าวคือ ครู
ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองในเรื่องของเทคนิคการสอน 
(Pedagogical Technique) ให้มีความหลากหลาย และใช้
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย (Council of State 
Science Supervisors.  2001 : 6-7) นอกจากนี้ครูต้อง  
1) วิเคราะหส์ิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน และ 2) ประยุกต์แนวทาง
การสอนให้เหมาะสม โดยครูต้องมีการตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียน แล้วมีการสะท้อนกลับ
ผลการประเมินระหว่างครูกับนักเรียน และควรเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Goss & Hunter.  
2015 : 6-8) แต่ในปี พ.ศ. 2555 การประเมินคุณภาพภายนอก
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) พบว่า โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับต่ าที่สุดของประเทศ ทั้งนี้พบว่า การจัดการเรียน 
การสอนสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของห้องเรียนยังไม่
สอดคล้องและสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน
ควรใช้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย อีกทั้งควรใช้สื่อหรือ
นวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2553 : 49-
52) ดังนั้นแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 
2552-2559) และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ได้เสนอให้ควรปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ประยุกต์ความรู้สร้างสรรค์ผลงาน และ
การสื่อสารร่วมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ในสมองของผู้เรียน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา .  
2553 : 83, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ.  2558 : 4-5) 
 เมื่อย้อนพิจารณาถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ของโลกให้เป็นการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful 
Learning) พบว่า โลกต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความชัดเจน
ซึ่งรวมไปถึงการวัดการรู้หนังสือ (Literacy) การใช้ตัวเลข 
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(Numeracy) และทักษะชีวิต (Essential Life Skills) (Tawil. 
2013 : 2-4) การรู้หนังสือหรือการรู้วิทยาศาสตร์ (Science 
Literacy) ได้รับการนิยามความหมายว่า “เป็นการมีความรู้
และใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการระบุค าถาม การเรียนรู้
ความรู้ใหม่ การอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการสรุป
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์” (OECD. 
2010 : 137) UNESCO ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า การวัดผลของ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องสอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทของท้องถิ่นซึ่งอิงมาตรฐานการศึกษาของประเทศนั้นๆ 
โดยมุ่งความสนใจไปที่การวัดความรู้วิทยาศาสตร์ในด้านความรู้ 
(Cognitive Domain) เพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ ควรเพิ่ม
ความสนใจในส่วนของ 1) ระดับความสามารถหรือการเรียนรู้
ของผู้เรียน และทักษะหรือความสามารถในการน าความไปรู้
ไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ และ 2) การใช้ข้อมูลหรือแหล่ง
เรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มหรือพัฒนาระดับ
ความสามารถของผู้เรียนให้สูงข้ึน (Tawil.  2013 : 5) 
 จากการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องการให้ครูปรับวิธี
เรียนเปลี่ยนวิธีสอนจากการสอนแบบเดิมที่เน้นการบรรยาย
และใช้กระดานเป็นหลัก มาเป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย บูรณาการความรู้สู่ชีวิตประจ าวัน และเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติ สอดคล้องกับเป้าหมายและความ
ต้องการทางการศึกษาของโลกที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษามากยิ่งขึ้นโดยการยกระดับความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน ประยุกต์ความรู้ และเลือกใช้สื่อหรือแหล่ง 
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเป็นกลยุทธ์เพิ่มเติมส าหรับ 
การจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ แต่จากรายงาน 
การสะท้อนผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช้ันปีที่ 5  
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า 1) นักศึกษานิยมใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายโดยอ่านจากหนังสือ  
แล้วเขียนบนกระดาน 2) นักศึกษาขาดความรู้ความสามารถ
ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเรื่องที่สอนและ  
3) การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องที่สอนยังไม่ดีพอขาดความรู้
ความเข้าใจ และขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้น่าสนใจ 
(คณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป.  2556 : 2) ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ UNESCO ที่ได้ศึกษาปัญหา
ทางการศึกษาของโลกซึ่งพบประเด็นปัญหาเช่นเดียวกันและ
ได้เสนอแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับอนาคตไว้ว่า 
“ครูควรประยุกต์ข้อมูลหรือความรู้ใหม่และใช้การมีปฏิสัมพันธ์
ของผู้เรียนหรือสังคมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้
ความรู้ที่หลากหลาย โดยครูต้องให้ความส าคัญกับ 1) What 

to Teach (สอนอะไร) กล่าวคือ ครูต้องให้ความส าคัญกับเนือ้หา
ที่สอน (Teaching Content) และ 2) How to Teach (สอน
อย่างไร) กล่าวคือ ครูควรเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
(Teaching/Learning Method)” (UNESCO.  2010 : 6) เมื่อ
พิจารณาข้อเสนอของ UNESCO แล้ว พบว่าสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบสอบ ( Inquiry-
based Approach) ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการสืบสอบหาความรู้หรือค าตอบที่ต้องการ โดยการใช้
สถานการณ์ปัญหากระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกิดความสนใจใฝ่รู้ด าเนินการ
แสวงหาข้อมูล ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสรุปหาค าตอบ 
(ราชบัณฑิตยสถาน.  2551 : 25)’ 
 การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบสอบ 
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical 
Approach) ที่กระตุ้นผู้เรียนในการค้นหาความรู้ การส ารวจ
ค าตอบ การลงมือปฏิบัติ เพื่อตอบค าถามด้วยตัวผู้เรียนเอง 
ซึ่งความรู้ที่ได้จะเป็นความรู้ที่มาจากความเข้าใจที่ลุ่มลึก 
(Center of Inspired Teacher.  2008 : 1) ผู้เรียนถูกกระตุ้น
ด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการคิดผ่านการใช้ค าถาม
ที่หลากหลาย การตั้งสมมติฐานการออกแบบและวางแผนเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมถึงการส ารวจ การทดลอง หรือ
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
สรุปผล (Jarret.  1997 : 4) การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ
ได้รับการศึกษาจากทั้งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาจ านวน
มาก จึงท าให้มีทฤษฎีการเรียนรู้สนับสนุนมากมาย การจัด 
การเรียนการสอนแบบสืบสอบเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้น
ให้ผู้เรียนท่องจ า แต่มุ่งเน้นความเข้าใจที่ลุ่มลึกผ่านการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(Meaningful Learning) ของ Ausubel นอกจากน้ีการเรียน
การสอนแบบสืบสอบยังเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับปัญหา 
หรือค าถามเพื่อให้นักเรียนออกแบบ วางแผน และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองโดยอาศัยความรู้เดมิเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบ 
หรือความรู้ใหม่ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้ผ่านการค้นหา 
(Exploring) การจัดกระท าข้อมูล (Manipulating) การค้นหา
ความรู้โดยใช้ค าถาม (Wrestling with Question) การควบคุม 
(Controversies) และการปฏิบัติ (Performing Experiment) 
โดยผู้เรยีนไดท้ั้งมโนทัศน์ (Concept) และความรู ้(Knowledge) 
ผ่านการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ (Discovery Learning) ของ Bruner อีกทั้งการจัด 
การเรียนรู้แบบสืบสอบยังเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนโดยการเช่ือมโยงความรูใ้หม่กับความรู้เดิมที่มีเพื่อ
พัฒนาไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเองตามทฤษฎีสรรคนิยม 
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(Constructivism Theory) ของ Piaget (Opara & Oguzor.  
2011 : 189-190) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบเป็นแนวทาง
ท่ีเหมาะสมส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ เพราะสามารถ
เลือกใช้ประเภทของการสืบสอบให้เหมาะสมกับบริบทของ
การจัดการเรียนการสอนได้ การสืบสอบสามารถแบ่งเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ 1) Guided Inquiry เป็นการสอนที่ครู
เป็นผู้ก าหนดปัญหา วางแผนการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล 
เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นักเรียน 
มีหน้าที่ปฏิบัติการทดลองและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ให้ 2) Modified 
Inquiry หรือ Less Guided Inquiry เป็นการสอนที่ครูเป็น
ผู้ก าหนดปัญหาร่วมกับผู้เรียน แต่ผู้เรียนเป็นผู้หาวิธีแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง และ 3) Free Inquiry หรือ Unguided Inquiry 
เป็นการสอนที่ผู้เรียนก าหนดปัญหาด้วยตนเอง วางแผนทดลองเอง 
เก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการทดลอง ตลอดจนสรุปผล 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งให้อิสระแก่ผู้เรียนในการศึกษาตาม
ความสนใจ การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบท้ัง 3 
ประเภทนี้ ครูผู้สอนควรพิจารณาและเลือกใช้ให้เหมาะสม
ตามบริบทของเนื้อหานั้นๆ นอกจากประเภทของการสืบสอบ 
ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแล้ว ยังต้องค านึงถึงแนวทางการน าการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบไปใช้ในบริบทอื่นได้ เช่น 
1) การสืบสอบผ่านการใช้ค าถาม (Inquiry through Questioning) 
เป็นการที่ครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้กระตือรือร้นใน
การคิดและแสวงหาค าตอบด้วยตัวผู้เรียนเอง 2) การสืบสอบ
ผ่านการสาธิต (Inquiry through Demonstration) เป็นการที่
ครูก าหนดมโนทัศน์แล้วใช้วิธีการสาธิตเพื่อให้ผู้เรียนสังเกต
แล้วเกิดข้อสงสัย เพื่อน าสู่การตั้งค าถามแล้วหาค าตอบด้วย
ตนเอง 3) การสืบสอบผ่านการอภิปราย (Inquiry through 
Discussion) การสอนที่มีการอภิปรายในช้ันเรียนระหว่าง
ผู้เรียน จากประเด็นปัญหา หรือการท ากิจกรรมในช้ันเรียน 
โดยครูเป็นผู้สะท้อนผลเพื่อให้ผูเ้รยีนพัฒนาความรูค้วามสามารถ 
และเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และ 4) การสืบสอบ
ผ่านการทดลองหรือการปฏิบัติ (Inquiry through Laboratory 
Work) เป็นการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน (Opara & Oguzor.  
2011 : 189-190)  
 การเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีลักษณะ 
เป็นล าดับของการสืบสอบหาความรู้ โดยเริ่มจากการกระตุ้น
ผู้เรียนให้เกิดความสนใจผ่านสถานการณ์หรือการใช้ค าถาม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย (Conflict of Idea or Perception)
จากนั้นผู้เรียนจะสืบสอบหาข้อมูล ท าการทดลองเพื่อรวบรวม 

ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประเมินผล แล้วน าข้อมูล
มาสรุปเปน็องค์ความรู ้ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผูเ้รยีนวิทยาศาสตร์
ใช้ในการแสวงหาความรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิก
ภายในกลุ่มหรือภายในห้องเรียน การได้เรียนรู้ทัศนคติของ
ผู้อื่น และการเรียนรู้อย่างมีความหมาย อีกทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของผู้เรียน แต่การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
นั้นยังพบประเด็กปัญหาที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่  
1) ผู้เรียนควรมีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ เพื่อใช้ให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมายในบริบทจริงที่เกี่ยวข้องกับ 
การด ารงชีวิตของผู้เรียน 2) ครูควรมีกลยุทธ์ในการกระตุ้น  
และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิก 
คนอื่นๆ ระหว่างเรียน และ 3) ผู้เรียนควรได้รับโอกาสใน
การปรับปรุงผลงานโดยได้รับค าช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้อง  
มีเกณฑ์การประเมินผลการท างานท่ีชัดเจน และการสะท้อน
ผลการท างานทั้งจากครูผู้สอนและจากเพื่อนสมาชิกด้วยกัน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงทั้งการเรียนรู้และการท างานได้ดี
ยิ่งข้ึน (Opara & Oguzor.  2011 : 189-190) 
 Peace, Mulder & Baik (2009 : 3) กล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและ
ประเมินคุณค่า ประเมินคุณภาพ รวมถึงความส าเร็จใน 
การท างานผ่านการประเมินสะท้อนผลจากเพื่อนสมาชิกคน   
อื่นๆ ในช้ันเรียน ควรใช้การจัดการเรียนรู้แบบการทบทวน 
โดยเพื่อน (Peer Review) ซึ่งรวมถึงการให้และการรับฟัง
การสะท้อนผลจากเพื่อนนักเรยีนคนอื่น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
การท างานผ่านการประเมินจากเพื่อน (Peer Assessment) 
การประเมินค่า (Peer Evaluate) หรือการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อน (Peer Respond) โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
การทบทวนโดยเพื่อนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการประเมิน
ตนเอง (Self-assessment) การทบทวนตนเอง (Self-
review) และการประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) 
ซึ่งการประเมินมีครอบคลุมไปถึงการมอบหมายภาระงาน 
(Assignment) การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) 
การออกแบบการท างาน (Design Work) และการท างาน
เป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่น (Team Work) 
 การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณา
และประเมินคุณภาพงานของเพื่อนสมาชิกประกอบสองส่วน
คือ การประเมินตนเอง (Self-assessment) และการประเมิน
โดยเพื่อน (Peer Assessment) (Peace, Milder & Baik. 
2009 : 3) Spiller (2012 : 3) ให้ความหมายของการประเมิน
ตนเองเป็นกระบวนการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative 
Assessment) ระหว่างการให้ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้
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(Numeracy) และทักษะชีวิต (Essential Life Skills) (Tawil. 
2013 : 2-4) การรู้หนังสือหรือการรู้วิทยาศาสตร์ (Science 
Literacy) ได้รับการนิยามความหมายว่า “เป็นการมีความรู้
และใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการระบุค าถาม การเรียนรู้
ความรู้ใหม่ การอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และการสรุป
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์” (OECD. 
2010 : 137) UNESCO ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า การวัดผลของ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องสอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทของท้องถิ่นซึ่งอิงมาตรฐานการศึกษาของประเทศนั้นๆ 
โดยมุ่งความสนใจไปที่การวัดความรู้วิทยาศาสตร์ในด้านความรู้ 
(Cognitive Domain) เพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ ควรเพิ่ม
ความสนใจในส่วนของ 1) ระดับความสามารถหรือการเรียนรู้
ของผู้เรียน และทักษะหรือความสามารถในการน าความไปรู้
ไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ และ 2) การใช้ข้อมูลหรือแหล่ง
เรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มหรือพัฒนาระดับ
ความสามารถของผู้เรียนให้สูงข้ึน (Tawil.  2013 : 5) 
 จากการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องการให้ครูปรับวิธี
เรียนเปลี่ยนวิธีสอนจากการสอนแบบเดิมที่เน้นการบรรยาย
และใช้กระดานเป็นหลัก มาเป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย บูรณาการความรู้สู่ชีวิตประจ าวัน และเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติ สอดคล้องกับเป้าหมายและความ
ต้องการทางการศึกษาของโลกที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษามากยิ่งขึ้นโดยการยกระดับความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน ประยุกต์ความรู้ และเลือกใช้สื่อหรือแหล่ง 
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเป็นกลยุทธ์เพิ่มเติมส าหรับ 
การจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ แต่จากรายงาน 
การสะท้อนผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีที่ 5  
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า 1) นักศึกษานิยมใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายโดยอ่านจากหนังสือ  
แล้วเขียนบนกระดาน 2) นักศึกษาขาดความรู้ความสามารถ
ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเรื่องที่สอนและ  
3) การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องที่สอนยังไม่ดีพอขาดความรู้
ความเข้าใจ และขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้น่าสนใจ 
(คณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป.  2556 : 2) ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ UNESCO ที่ได้ศึกษาปัญหา
ทางการศึกษาของโลกซึ่งพบประเด็นปัญหาเช่นเดียวกันและ
ได้เสนอแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับอนาคตไว้ว่า 
“ครูควรประยุกต์ข้อมูลหรือความรู้ใหม่และใช้การมีปฏิสัมพันธ์
ของผู้เรียนหรือสังคมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้
ความรู้ที่หลากหลาย โดยครูต้องให้ความส าคัญกับ 1) What 

to Teach (สอนอะไร) กล่าวคือ ครูต้องให้ความส าคัญกับเนือ้หา
ที่สอน (Teaching Content) และ 2) How to Teach (สอน
อย่างไร) กล่าวคือ ครูควรเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
(Teaching/Learning Method)” (UNESCO.  2010 : 6) เม่ือ
พิจารณาข้อเสนอของ UNESCO แล้ว พบว่าสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบสอบ ( Inquiry-
based Approach) ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการสืบสอบหาความรู้หรือค าตอบที่ต้องการ โดยการใช้
สถานการณ์ปัญหากระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกิดความสนใจใฝ่รู้ด าเนินการ
แสวงหาข้อมูล ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสรุปหาค าตอบ 
(ราชบัณฑิตยสถาน.  2551 : 25)’ 
 การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบสอบ 
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical 
Approach) ที่กระตุ้นผู้เรียนในการค้นหาความรู้ การส ารวจ
ค าตอบ การลงมือปฏิบัติ เพื่อตอบค าถามด้วยตัวผู้เรียนเอง 
ซึ่งความรู้ที่ได้จะเป็นความรู้ที่มาจากความเข้าใจที่ลุ่มลึก 
(Center of Inspired Teacher.  2008 : 1) ผู้เรียนถูกกระตุ้น
ด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการคิดผ่านการใช้ค าถาม
ที่หลากหลาย การตั้งสมมติฐานการออกแบบและวางแผนเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมถึงการส ารวจ การทดลอง หรือ
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
สรุปผล (Jarret.  1997 : 4) การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบ
ได้รับการศึกษาจากทั้งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาจ านวน
มาก จึงท าให้มีทฤษฎีการเรียนรู้สนับสนุนมากมาย การจัด 
การเรียนการสอนแบบสืบสอบเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้น
ให้ผู้เรียนท่องจ า แต่มุ่งเน้นความเข้าใจที่ลุ่มลึกผ่านการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(Meaningful Learning) ของ Ausubel นอกจากน้ีการเรียน
การสอนแบบสืบสอบยังเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับปัญหา 
หรือค าถามเพื่อให้นักเรียนออกแบบ วางแผน และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองโดยอาศัยความรู้เดมิเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบ 
หรือความรู้ใหม่ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้ผ่านการค้นหา 
(Exploring) การจัดกระท าข้อมูล (Manipulating) การค้นหา
ความรู้โดยใช้ค าถาม (Wrestling with Question) การควบคุม 
(Controversies) และการปฏิบัติ (Performing Experiment) 
โดยผู้เรยีนไดท้ั้งมโนทัศน์ (Concept) และความรู ้(Knowledge) 
ผ่านการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ (Discovery Learning) ของ Bruner อีกทั้งการจัด 
การเรียนรู้แบบสืบสอบยังเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนโดยการเช่ือมโยงความรูใ้หม่กับความรู้เดิมที่มีเพื่อ
พัฒนาไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเองตามทฤษฎีสรรคนิยม 
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(Constructivism Theory) ของ Piaget (Opara & Oguzor.  
2011 : 189-190) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบเป็นแนวทาง
ที่เหมาะสมส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ เพราะสามารถ
เลือกใช้ประเภทของการสืบสอบให้เหมาะสมกับบริบทของ
การจัดการเรียนการสอนได้ การสืบสอบสามารถแบ่งเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ 1) Guided Inquiry เป็นการสอนที่ครู
เป็นผู้ก าหนดปัญหา วางแผนการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล 
เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นักเรียน 
มีหน้าที่ปฏิบัติการทดลองและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ให้ 2) Modified 
Inquiry หรือ Less Guided Inquiry เป็นการสอนที่ครูเป็น
ผู้ก าหนดปัญหาร่วมกับผู้เรียน แต่ผู้เรียนเป็นผู้หาวิธีแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง และ 3) Free Inquiry หรือ Unguided Inquiry 
เป็นการสอนที่ผู้เรียนก าหนดปัญหาด้วยตนเอง วางแผนทดลองเอง 
เก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการทดลอง ตลอดจนสรุปผล 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งให้อิสระแก่ผู้เรียนในการศึกษาตาม
ความสนใจ การจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบทั้ง 3 
ประเภทนี้ ครูผู้สอนควรพิจารณาและเลือกใช้ให้เหมาะสม
ตามบริบทของเนื้อหานั้นๆ นอกจากประเภทของการสืบสอบ 
ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแล้ว ยังต้องค านึงถึงแนวทางการน าการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบไปใช้ในบริบทอื่นได้ เช่น 
1) การสืบสอบผ่านการใช้ค าถาม (Inquiry through Questioning) 
เป็นการที่ครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้กระตือรือร้นใน
การคิดและแสวงหาค าตอบด้วยตัวผู้เรียนเอง 2) การสืบสอบ
ผ่านการสาธิต (Inquiry through Demonstration) เป็นการที่
ครูก าหนดมโนทัศน์แล้วใช้วิธีการสาธิตเพื่อให้ผู้เรียนสังเกต
แล้วเกิดข้อสงสัย เพื่อน าสู่การตั้งค าถามแล้วหาค าตอบด้วย
ตนเอง 3) การสืบสอบผ่านการอภิปราย (Inquiry through 
Discussion) การสอนที่มีการอภิปรายในช้ันเรียนระหว่าง
ผู้เรียน จากประเด็นปัญหา หรือการท ากิจกรรมในช้ันเรียน 
โดยครูเป็นผู้สะท้อนผลเพื่อให้ผูเ้รยีนพัฒนาความรูค้วามสามารถ 
และเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และ 4) การสืบสอบ
ผ่านการทดลองหรือการปฏิบัติ (Inquiry through Laboratory 
Work) เป็นการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน (Opara & Oguzor.  
2011 : 189-190)  
 การเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีลักษณะ 
เป็นล าดับของการสืบสอบหาความรู้ โดยเริ่มจากการกระตุ้น
ผู้เรียนให้เกิดความสนใจผ่านสถานการณ์หรือการใช้ค าถาม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย (Conflict of Idea or Perception)
จากนั้นผู้เรียนจะสืบสอบหาข้อมูล ท าการทดลองเพื่อรวบรวม 

ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประเมินผล แล้วน าข้อมูล
มาสรุปเปน็องค์ความรู ้ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผูเ้รยีนวิทยาศาสตร์
ใช้ในการแสวงหาความรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิก
ภายในกลุ่มหรือภายในห้องเรียน การได้เรียนรู้ทัศนคติของ
ผู้อื่น และการเรียนรู้อย่างมีความหมาย อีกทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของผู้เรียน แต่การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
นั้นยังพบประเด็กปัญหาที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่  
1) ผู้เรียนควรมีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ เพื่อใช้ให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมายในบริบทจริงที่เกี่ยวข้องกับ 
การด ารงชีวิตของผู้เรียน 2) ครูควรมีกลยุทธ์ในการกระตุ้น  
และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิก 
คนอื่นๆ ระหว่างเรียน และ 3) ผู้เรียนควรได้รับโอกาสใน
การปรับปรุงผลงานโดยได้รับค าช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้อง  
มีเกณฑ์การประเมินผลการท างานท่ีชัดเจน และการสะท้อน
ผลการท างานทั้งจากครูผู้สอนและจากเพื่อนสมาชิกด้วยกัน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงทั้งการเรียนรู้และการท างานได้ดี
ยิ่งข้ึน (Opara & Oguzor.  2011 : 189-190) 
 Peace, Mulder & Baik (2009 : 3) กล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและ
ประเมินคุณค่า ประเมินคุณภาพ รวมถึงความส าเร็จใน 
การท างานผ่านการประเมินสะท้อนผลจากเพื่อนสมาชิกคน   
อื่นๆ ในช้ันเรียน ควรใช้การจัดการเรียนรู้แบบการทบทวน 
โดยเพื่อน (Peer Review) ซึ่งรวมถึงการให้และการรับฟัง
การสะท้อนผลจากเพื่อนนักเรยีนคนอื่น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
การท างานผ่านการประเมินจากเพื่อน (Peer Assessment) 
การประเมินค่า (Peer Evaluate) หรือการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อน (Peer Respond) โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
การทบทวนโดยเพื่อนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการประเมิน
ตนเอง (Self-assessment) การทบทวนตนเอง (Self-
review) และการประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) 
ซึ่งการประเมินมีครอบคลุมไปถึงการมอบหมายภาระงาน 
(Assignment) การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) 
การออกแบบการท างาน (Design Work) และการท างาน
เป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่น (Team Work) 
 การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณา
และประเมินคุณภาพงานของเพื่อนสมาชิกประกอบสองส่วน
คือ การประเมินตนเอง (Self-assessment) และการประเมิน
โดยเพื่อน (Peer Assessment) (Peace, Milder & Baik. 
2009 : 3) Spiller (2012 : 3) ให้ความหมายของการประเมิน
ตนเองเป็นกระบวนการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative 
Assessment) ระหว่างการให้ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้
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บนพื้นฐานของคุณภาพงาน การท างาน หรือการเรียนรู้  
ที่ต้องมีความชัดเจนในคุณภาพของงาน เป้าหมาย รวมถึง
การพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของงานที่ท า โดยทั้งนี้ 
การประเมินตนเองประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่  
1) การก าหนดมาตรฐานของความสามารถ (Performance 
Standard)0หรือเกณฑ์ในการให้คะแนน0และ 2) การประเมิน 
ผลคุณภาพการท างานหรือความสามารถภายใต้เกณฑ์ 
ที่ก าหนด ส่วนการประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) 
Spiller ได้ให้ความหมายว่า การประเมินโดยเพื่อนเป็น 
การสะท้อนผลการท างานหรือความสามารถ และ/หรือ 
การประเมินให้คะแนนแก่เพื่อนร่วมช้ัน บนพื้นฐานของ
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าผล 
การสะท้อนกลับไปปรับปรุงผลการท างานของตนเอง 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่
กล่าวมาแล้วในข้างต้น จึงได้ศึกษาผลการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนที่มีต่อความสามารถ
ในการผลิตสื่อการสอนและการน าสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนที่รวมประเด็นปัญหาส าคัญ
ที่ควรพัฒนาทั้ง 2 ประเด็น คือ การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีความหมายผ่าน
การสร้างสื่อการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนรู้แบบการทบทวนโดยกลุ่มเพื่อน 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการผลติสื่อ 
การสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใช้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ผลิตของของนักศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
การประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน 
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
Experiment Research) โดยมีการวิจัยแบบ One-group 
Posttest Design มีกลุ่มการทดลอง 1 กลุ่ม คือ กลุ่มของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบสอบร่วมกับการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป จ านวน 131 คน  
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 รายวิชา 
SED 4134 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
รายวิชาเลือกเสรี ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้วิจยัเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ  
2) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือซึ่งประเมินโดยครูและ
เพื่อนมี 2 รายการ คอื 1) แบบวัดความสามารถในการผลิตสื่อ 
ใช้วัดความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็น (Analytic 
Rubric) ซึ่งมีระดับคะแนน 3 ระดับ ประเมินพฤติกรรมย่อย 
9 รายการ และน าคะแนนมาแปลผลในส่วนของความสามารถ
ในการผลิตสื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ 
กรมวิชาการ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิ 
( IOC)  เท่ ากับ 0 .83 และค่ าความสอดคล้องภายใน  
(Inter-rater Reliability) เท่ากับ 0.91 และ 2) แบบวัด
ความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยวัด
ระหว่างเรียน และการน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ในสถานศึกษา 
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็น 
ประเมินพฤติกรรมย่อย 4 พฤติกรรม โดยมีระดับคะแนน  
3 ระดับ ประเมินระหว่างเรียน 6 ครั้ ง และประเมินจาก 
การน าสื่อไปใช้ในสถานศึกษา 1 ครั้ง น าคะแนนมาแปรผล
ในส่วนของความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของกรมวิชาการ  
  2.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการด าเนินการ และการก ากับติดตามเพื่อให้การท า
วิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง 2 รายการ ดังนี้ 
   2.2.1  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับการประเมินผลโดยกลุม่เพือ่น ผู้วิจัยปรับขั้นตอน 
การสอนจากการสอน 5E ของ BSCS (BSCS.  2006 : 2) ซึ่งมี
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ขั้นตอนการสอน ดังนี ้
    ขั้นที่ 1  ทบทวนความรู้เดิม : ทบทวนความรู้
เดิมและกระตุ้นผู้เรยีนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นในหัวข้อ
ทีส่อน โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการตั้งค าถาม พร้อมทั้งก าหนด
หัวข้อในการผลติสื่อการเรยีนรู ้
    ขั้นที่ 2  แสวงหาความรู้ : ผู้เรียนวเิคราะห์
เนื้อหาจากหัวข้อท่ีไดร้ับมอบหมายในการผลิตสื่อเทียบกับ
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อน าเนื้อหาสาระ
ไปใช้ในการออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อการเรียนรู ้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
    ขั้นที่ 3  อธิบายและสรปุผล : ผู้เรียนน าเสนอ
ผลการผลิตสื่อการเรียนรู้ทีส่ร้างขึน้ พร้อมท้ังสาธิตและ/หรอื
ทดลองใช้สื่อ แลว้ประเมินคณุภาพสือ่และการน าเสนอการใช้สื่อ
โดยเพื่อน จากนัน้ผูเ้รยีนประเมินตนเอง (ครูประเมินการน าเสนอ
การใช้สื่อการเรียนรู้และคณุภาพของสื่อ) 
    ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ : ผู้เรยีนน าประเด็น 
ที่ได้รับจากการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นและจากอาจารย์ 
ไปปรับปรุงคุณภาพของสื่อให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการน าสื่อไปจัดนิทรรศการและน าไปใช้ในสถานศึกษา 
    ขั้นที่ 5 ประเมินผล : ครูประเมินคุณภาพ
ของสื่อการเรียนรู้ฯ และการน าสื่อไปใช้ในขั้นที่ 3 (ประเมิน
ระหว่างเรยีน) และการน าสื่อไปใช้ (จากการน าไปใช้ใน
สถานศึกษา) 
   2.22  แบบประเมินผลงานโดยกลุ่มเพื่อนเป็น
เครื่องมือก ากับการท างานประเมินผลงานและการน าเสนอ   
สื่อการเรียนรู้โดยเพื่อน ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็น 
3 ระดับคะแนน ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1) เนื้อหาสาระ
ประกอบสื่อ 2) คุณภาพของสื่อ และ 3) การน าเสนอสื่อ    
มีรายการประเมิน 8 รายการ ใช้ในการสะท้อนผลการ
ด าเนินการผลิตสื่อในทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ผู้เรียนน าประเด็น 
ที่ได้รับการสะท้อนไปปรับปรุงแก้ไขผลงานต่อไป 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยแนะน ารายละเอียดของรายวิชา 
SED4134 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์วัตถุประสงค์
รายวิชา และการวัดประเมินผลผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการ
ประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน จ านวน 6 แผน เป็นระยะเวลา  
9 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 36 คาบ ระหว่างวันท่ี 26 มกราคม – 
26 มีนาคม 2559 ผู้วิจัยใช้แบบประเมินผลงานโดยกลุ่มเพื่อน
เป็นเครื่องมือก ากับคุณภาพและการน าเสนอผลการผลิตและ
ใช้สื่อ ผู้วิจัยใช้แบบวัดความสามารถในการผลิตสื่อประเมินผล

การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตรซ์ึ่งประเมินโดยครแูละ
เพื่อน น าคะแนนมาแปลผลในส่วนของความสามารถในการ
ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และใช้แบบวัดความสามารถ
ในการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประเมินการใช้สื่อซึ่ง
ประเมินโดยครูและเพื่อน น าคะแนนมาเป็นส่วนหนึ่งของ 
การแปลผลความสามารถในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 
  3.2  เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง ผู้เรียน 
น าสื่อที่ปรับปรุงแล้วจากการสะท้อนผลโดยเพื่อนและผู้วิจัย
ระหว่างเรียนมาจัดนิทรรศการ “ผลงานการสร้างสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์” ในวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยผู้เข้าชมนิทรรศการ
ได้แก่ อาจารย์จากโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด นักศึกษา และนักเรียนที่ให้ความสนใจ ผู้ เข้าชม
นิทรรศการประเมินคุณภาพและการน าเสนอสื่อเพื่อสะท้อน
ผลแก่นักศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบวัดความสามารถในการใช้สื่อ
โดยประเมินจากวีดิทัศน์บันทึกภาพการน าสื่อการสอนไปใช้
ในสถานศึกษา ประเมินผลและน าคะแนนมาแปลผลในส่วน
ของความสามารถในการใช้สื่อการสอน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  4.1  การวิเคราะห์ผลความสามารถในการผลิต 
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ น าคะแนนจากแบบวัดความสามารถ
ในการผลิตสื่อการสอนที่ประเมินพฤติกรรมย่อย 9 รายการ 
คะแนนรายการย่อยละ 3 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็ม  
27 คะแนน น าคะแนนมาเฉลี่ย และหาค่าเฉลี่ยร้อยละทั้งใน
ส่วนของคะแนนรวมทั้งหมด และในส่วนของคะแนนแยก
ตามพฤติกรรมย่อย จากนั้นเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
เพื่อใช้แปลผลในส่วนของความสามารถในการผลิตสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์   
  4.2  การวิเคราะห์ผลความสามารถในการใช้ 
สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น าคะแนนจากแบบวัดความสามารถ
ในการใช้สื่อท่ีประเมินพฤติกรรมย่อย 4 พฤติกรรม คะแนน
พฤติกรรมละ 3 คะแนน โดยประเมินระหว่างเรียน 6 ครั้ง 
และประเมินจากการน าสื่อไปใช้ในสถานศึกษา 1 ครั้ง น า
คะแนนท้ังหมดมารวม จากนั้นน ามาเฉลี่ย และหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ทั้งในส่วนของคะแนนรวม และคะแนนพฤติกรรม
ย่อย แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อใช้ในการแปล
ผลในส่ วนของความสามารถในการใช้สื่ อการเ รียนรู้
วิทยาศาสตร์  
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บนพื้นฐานของคุณภาพงาน การท างาน หรือการเรียนรู้  
ที่ต้องมีความชัดเจนในคุณภาพของงาน เป้าหมาย รวมถึง
การพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของงานที่ท า โดยทั้งนี้ 
การประเมินตนเองประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่  
1) การก าหนดมาตรฐานของความสามารถ (Performance 
Standard)0หรือเกณฑ์ในการให้คะแนน0และ 2) การประเมิน 
ผลคุณภาพการท างานหรือความสามารถภายใต้เกณฑ์ 
ที่ก าหนด ส่วนการประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) 
Spiller ได้ให้ความหมายว่า การประเมินโดยเพื่อนเป็น 
การสะท้อนผลการท างานหรือความสามารถ และ/หรือ 
การประเมินให้คะแนนแก่เพื่อนร่วมช้ัน บนพื้นฐานของ
เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าผล 
การสะท้อนกลับไปปรับปรุงผลการท างานของตนเอง 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่
กล่าวมาแล้วในข้างต้น จึงได้ศึกษาผลการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนที่มีต่อความสามารถ
ในการผลิตสื่อการสอนและการน าสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนที่รวมประเด็นปัญหาส าคัญ
ที่ควรพัฒนาทั้ง 2 ประเด็น คือ การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีความหมายผ่าน
การสร้างสื่อการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
การเรียนรู้แบบการทบทวนโดยกลุ่มเพื่อน 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการผลติสื่อ 
การสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใช้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ผลิตของของนักศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
การประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน 
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
Experiment Research) โดยมีการวิจัยแบบ One-group 
Posttest Design มีกลุ่มการทดลอง 1 กลุ่ม คือ กลุ่มของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบสอบร่วมกับการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป จ านวน 131 คน  
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 รายวิชา 
SED 4134 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
รายวิชาเลือกเสรี ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้วิจยัเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ  
2) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือซึ่งประเมินโดยครูและ
เพื่อนมี 2 รายการ คอื 1) แบบวัดความสามารถในการผลิตสื่อ 
ใช้วัดความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็น (Analytic 
Rubric) ซึ่งมีระดับคะแนน 3 ระดับ ประเมินพฤติกรรมย่อย 
9 รายการ และน าคะแนนมาแปลผลในส่วนของความสามารถ
ในการผลิตสื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ 
กรมวิชาการ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิ 
( IOC)  เ ท่ากับ 0 .83 และค่ าความสอดคล้องภายใน  
(Inter-rater Reliability) เท่ากับ 0.91 และ 2) แบบวัด
ความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยวัด
ระหว่างเรียน และการน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้ในสถานศึกษา 
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็น 
ประเมินพฤติกรรมย่อย 4 พฤติกรรม โดยมีระดับคะแนน  
3 ระดับ ประเมินระหว่างเรียน 6 ครั้ ง และประเมินจาก 
การน าสื่อไปใช้ในสถานศึกษา 1 คร้ัง น าคะแนนมาแปรผล
ในส่วนของความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของกรมวิชาการ  
  2.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการด าเนินการ และการก ากับติดตามเพื่อให้การท า
วิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง 2 รายการ ดังนี้ 
   2.2.1  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ
ร่วมกับการประเมินผลโดยกลุม่เพือ่น ผู้วิจัยปรับขั้นตอน 
การสอนจากการสอน 5E ของ BSCS (BSCS.  2006 : 2) ซึ่งมี
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ขั้นตอนการสอน ดังนี ้
    ขั้นที่ 1  ทบทวนความรู้เดิม : ทบทวนความรู้
เดิมและกระตุ้นผู้เรยีนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นในหัวข้อ
ทีส่อน โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการตั้งค าถาม พร้อมทั้งก าหนด
หัวข้อในการผลติสื่อการเรยีนรู ้
    ขั้นที่ 2  แสวงหาความรู้ : ผู้เรียนวเิคราะห์
เนื้อหาจากหัวข้อท่ีไดร้ับมอบหมายในการผลิตสื่อเทียบกับ
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อน าเนื้อหาสาระ
ไปใช้ในการออกแบบและวางแผนการผลิตสื่อการเรียนรู ้
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
    ขั้นที่ 3  อธิบายและสรุปผล : ผู้เรียนน าเสนอ
ผลการผลิตสื่อการเรียนรู้ทีส่ร้างขึน้ พร้อมท้ังสาธิตและ/หรือ
ทดลองใช้สื่อ แลว้ประเมินคณุภาพสือ่และการน าเสนอการใช้สื่อ
โดยเพื่อน จากนัน้ผูเ้รยีนประเมินตนเอง (ครูประเมินการน าเสนอ
การใช้สื่อการเรียนรู้และคณุภาพของสื่อ) 
    ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ : ผู้เรยีนน าประเด็น 
ที่ได้รับจากการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นและจากอาจารย์ 
ไปปรับปรุงคุณภาพของสื่อให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการน าสื่อไปจัดนิทรรศการและน าไปใช้ในสถานศึกษา 
    ขั้นที่ 5 ประเมินผล : ครูประเมินคุณภาพ
ของสื่อการเรียนรู้ฯ และการน าสื่อไปใช้ในขั้นที่ 3 (ประเมิน
ระหว่างเรยีน) และการน าสื่อไปใช้ (จากการน าไปใช้ใน
สถานศึกษา) 
   2.22  แบบประเมินผลงานโดยกลุ่มเพื่อนเป็น
เครื่องมือก ากับการท างานประเมินผลงานและการน าเสนอ   
สื่อการเรียนรู้โดยเพื่อน ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกประเด็น 
3 ระดับคะแนน ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1) เนื้อหาสาระ
ประกอบสื่อ 2) คุณภาพของสื่อ และ 3) การน าเสนอสื่อ    
มีรายการประเมิน 8 รายการ ใช้ในการสะท้อนผลการ
ด าเนินการผลิตสื่อในทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ผู้เรียนน าประเด็น 
ที่ได้รับการสะท้อนไปปรับปรุงแก้ไขผลงานต่อไป 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยแนะน ารายละเอียดของรายวิชา 
SED4134 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์วัตถุประสงค์
รายวิชา และการวัดประเมินผลผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร่วมกับการ
ประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน จ านวน 6 แผน เป็นระยะเวลา  
9 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 36 คาบ ระหว่างวันท่ี 26 มกราคม – 
26 มีนาคม 2559 ผู้วิจัยใช้แบบประเมินผลงานโดยกลุ่มเพื่อน
เป็นเครื่องมือก ากับคุณภาพและการน าเสนอผลการผลิตและ
ใช้สื่อ ผู้วิจัยใช้แบบวัดความสามารถในการผลิตสื่อประเมินผล

การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตรซ์ึ่งประเมินโดยครแูละ
เพื่อน น าคะแนนมาแปลผลในส่วนของความสามารถในการ
ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และใช้แบบวัดความสามารถ
ในการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประเมินการใช้สื่อซึ่ง
ประเมินโดยครูและเพื่อน น าคะแนนมาเป็นส่วนหนึ่งของ 
การแปลผลความสามารถในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 
  3.2  เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง ผู้เรียน 
น าสื่อที่ปรับปรุงแล้วจากการสะท้อนผลโดยเพื่อนและผู้วิจัย
ระหว่างเรียนมาจัดนิทรรศการ “ผลงานการสร้างสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์” ในวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยผู้เข้าชมนิทรรศการ
ได้แก่ อาจารย์จากโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด นักศึกษา และนักเรียนที่ให้ความสนใจ ผู้ เข้าชม
นิทรรศการประเมินคุณภาพและการน าเสนอสื่อเพื่อสะท้อน
ผลแก่นักศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบวัดความสามารถในการใช้สื่อ
โดยประเมินจากวีดิทัศน์บันทึกภาพการน าสื่อการสอนไปใช้
ในสถานศึกษา ประเมินผลและน าคะแนนมาแปลผลในส่วน
ของความสามารถในการใช้สื่อการสอน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  4.1  การวิเคราะห์ผลความสามารถในการผลิต 
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ น าคะแนนจากแบบวัดความสามารถ
ในการผลิตสื่อการสอนที่ประเมินพฤติกรรมย่อย 9 รายการ 
คะแนนรายการย่อยละ 3 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็ม  
27 คะแนน น าคะแนนมาเฉลี่ย และหาค่าเฉลี่ยร้อยละทั้งใน
ส่วนของคะแนนรวมทั้งหมด และในส่วนของคะแนนแยก
ตามพฤติกรรมย่อย จากนั้นเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
เพื่อใช้แปลผลในส่วนของความสามารถในการผลิตสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์   
  4.2  การวิเคราะห์ผลความสามารถในการใช้ 
สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น าคะแนนจากแบบวัดความสามารถ
ในการใช้สื่อท่ีประเมินพฤติกรรมย่อย 4 พฤติกรรม คะแนน
พฤติกรรมละ 3 คะแนน โดยประเมินระหว่างเรียน 6 ครั้ง 
และประเมินจากการน าสื่อไปใช้ในสถานศึกษา 1 ครั้ง น า
คะแนนทั้งหมดมารวม จากนั้นน ามาเฉลี่ย และหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ทั้งในส่วนของคะแนนรวม และคะแนนพฤติกรรม
ย่อย แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อใช้ในการแปล
ผลในส่ วนของความสามารถในการใช้สื่ อการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์  
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 5. สถติิที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที 
 
สรุปผล 
 หลังการทดลองพบว่า 
 1. นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่ม
เพื่อน มีคะแนนความสามารถในการผลิตสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 77.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
คือร้อยละ 75 และจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี เมื่อพิจารณา
คะแนนความสามารถในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ตามพฤติกรรมย่อยของรายการประเมิน พบว่า 1) นักศึกษา
ได้คะแนนพฤติกรรมย่อยการผลิตสื่อฯ สูงกว่าร้อยละ 80  
ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 รายการ ได้แก่ สื่อสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สื่อแสดงให้เห็นถึงจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ และสื่อแสดงออกถึงความคิดที่มี
ประโยชน์ 2) นักศึกษามีพฤติกรรมย่อยได้คะแนนสูงกว่า
ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 จัดอยู่ในระดับดี จ านวน  
4 รายการ คือ ความถูกต้องของการเรียงล าดับเนื้อหา/ 
มโนทัศน์ ความสอดคล้องของเนื้อหา/มโนทัศน์กับสื่อฯ 
ความชัดเจนของเนื้อหา/มโนทัศน์ที่สื่อต้องการน าเสนอ  
และความแข็งแรงและคงทนของสื่อฯ และ 3) พฤติกรรม 
ที่นักศึกษาได้คะแนนร้อยละ 72.92 ซึ่งจัดอยู่ ในระดับ 
ปานกลาง จ านวน 2 รายการ คือ ความครบถ้วนของ
เนื้อหา/มโนทัศน์ที่สื่อควรมี และความถูกต้องของเนื้อหา/
มโนทัศน์ 
 2. นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถ 
ในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เท่ากับร้อยละ 76.04  
จัดอยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณา 
แยกประเภทของรายการประเมินย่อยทั้ง 4 รายการ พบว่า  
มี 2 รายการที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 75 ได้แก่  
การอธิบายและ/หรือสาธิตสื่อตรงตามเนื้อหา/มโนทัศน์  
และความครบถ้วนในการอธิบายและ/หรือสาธิตสื่อฯ  
ตรงตามเนื้อหา ทั้งนี้มี 2 รายการย่อยที่มีคะแนนน้อยกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยได้คะแนนร้อยละ 70.83 ได้แก่  
การอธิบายเนื้อหาประกอบสื่ออย่างสื่อความหมาย และ 
การตอบข้อสงสัยภายใต้ความรู้ประกอบสื่อ 
 
 
 
 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจยั แบ่งเป็น 2 ประเด็น  
 1.  ความสามารถในการผลิตสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนโดยใช้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
การประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนมีคะแนนความสามารถใน 
การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 77.08  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดที่ร้อยละ 75 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่ 1 เน่ืองจากการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน 
มีขั้นตอนการสอนที่ให้ผู้เรียนวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
เพื่อน าเนื้อหามาออกแบบและวางแผนในการผลิตสื่อ 
การสอนวิทยาศาสตร์ จากนั้นด าเนินการผลิตสื่อฯ ตามที่
ออกแบบไว้ แล้วน าเสนอสื่อและวิธี ใช้พร้อมทั้งสาธิต  
การสอนโดยใช้สื่อเพื่อให้เพื่อนและครูเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ของสื่อและการใช้สื่อ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับข้อซักถาม โต้แย้ง 
และการสะท้อนกลับ  เพื่อน าประเด็นไปปรับปรงุและพัฒนา
สื่อของตนเองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นการท้าทายความสามารถ
ของผู้เรียนและส่งผลให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้และผลิตสื่อให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงท าให้สื่อ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผลิตขึ้นจัดอยู่ในระดับดี และ
เป็นไปตามที่สมมติฐานก าหนด สอดคล้องกับ Landes, 
Powell & Short (2004 : 43) พบว่า การผลิตสื่อการเรียนรู้
ควรเร่ิมจากการพิจารณาหลักสูตรและมาตรฐาน เพื่อให้ได้
เนื้อหาที่ต้องการผลิตสื่อเสียก่อน  ซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุด
และส าคัญที่สุด เพราะเป็นจุดเช่ือมโยงความสมบูรณ์ของ
มโนทัศน์กับสื่อที่ต้องการผลิต นอกจากนี้ครูที่ผลิตสื่อการ
สอนด้วยตนเองจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความ
เข้าใจท่ีลุ่มลึกของเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ที่สอน อีกท้ัง 
ยังเช่ือมโยงเนื้อหาสาระ สื่อที่ผลิต กิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบการใช้สื่อ และเกณฑ์ท่ีใช้ในการผลิตสื่อได้อย่าง
เข้าใจและมีประสิทธิภาพ จึงท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย สอดคล้องกับ Opara & Oguzor (2011 : 
189-190) การที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบสอบจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลุ่มลึกผ่าน 
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งระหว่างกระบวนการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะสร้างข้อสงสัย
หรือตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบหรือความรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการค้นหา จัดกระท าข้อมูล และลงมือปฏิบัต ิผู้เรียนจะไดร้บั
ทั้งความรู้และมโนทัศน์ที่เป็นค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
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ความรู้ใหม่ที่เช่ือมโยงกับความรู้เดิม สอดคล้องกับ Council 
of State Science Supervisors (2001 : 1-2) พบว่า การ
เรียนรู้แบบสืบสอบช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจผ่าน
การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน (Investigate) ผ่านกระบวนการต่างๆ อีกทั้ง
ยังพัฒนาความสามารถในการก ากับควบคมุการสืบสวนสอบสวน
ทั้งต่อตนเองและการท างานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนา
ผู้เรียนในส่วนของอุปนิสัยในการคิด (Habit of Mind) แบบ
วิทยาศาสตร์ แต่หากพิจารณาพฤติกรรมย่อยของความสามารถ
ในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ ความครบถ้วนของเนื้อหา/มโนทัศน์ที่สื่อควรมี 
และความถูกต้องของเนื้อหา/มโนทัศน์ ทั้งนี้อาจเป็นผลมา
จากความยากและความลุ่มลึกในการเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
หลักสูตร และเนื้อหาเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบและวางแผน 
การผลิตสื่อฯ และผู้เรียนยังขาดประสบการณ์ในการสอนใน
สถานศึกษาจริง จึงไม่สามารถนึกถึงบริบทในการใช้งานของ
สื่อในเรื่องนั้นๆ จริง ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่สื่อนั้น
พึงมีได้อย่างถูกต้องและครอบคุลม ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็น
ของ Landes, Powell & Short (2004 : 43) ที่ว่า กระบวนการนี้
เป็นกระบวนการที่ยาก แต่เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด 
 จากเหตุผลดังกล่าว เป็นที่สนับสนุนว่าการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบสอบร่ วมกับการประเ มินผลโดยกลุ่ ม เพื่ อน 
ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามามารถในการผลิตสื่อ 
การสอนวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ท ากิจกรรมกลุ่มด้วยการลงมือปฏิบัติ และสะท้อนผล 
การเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสื่อผ่านการประเมิน
ตนเองและประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน จึงเป็นการปรับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในทางที่ดีตามทฤษฎี
สรรคนิยม ที่ว่า “การเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้นภายใน
สมองของแต่ละคน และการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียน 
ที่กระตือรือร้นในการสร้างความรู้ภายในสมองที่เช่ือมโยงกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ความรู้ใหม่ของผู้เรียนมี 
การเ ช่ือมโยงกับความรู้ เดิม ท าให้ เกิดการบันทึกการ
เชื่อมโยงน้ันในโครงสร้างทางความคิด” (Swan.  2005 : 3) 
ยังสอด คล้องกับ Spiller (2012 : 3-4) ที่ว่าการจัดการเรียน
การสอนที่มีการประเมินตนเองและการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน 
เป็นการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) 
ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจริงที่ครูสามารถติดตาม
พัฒนาการของผู้เรียนและปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติ 
ต่อเรื่องที่เรียน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  

ด้วยการสะท้อนผลกลับและประเมินผลคุณภาพของงาน
ตนเองและเพื่อน ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  
เมื่อผู้เรียนรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เรียนต้องรู้และจ าเป็น 
ต้องรู้  อีกทั้งการประเมินตนเองและการประเมินเพื่ อน 
จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพราะการได้รับ
ผลการสะท้อนกลับและการโต้แย้งระหว่างการท างาน 
เป็นกลุ่มหรือการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการที่ผู้ เรียน 
ต้องสืบสวนสอบสวนความรู้อย่างเข้มข้น และเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานที่ดีความรับผิดชอบ 
ในหน้าท่ีการท างาน และการตัดสินใจต่างๆ ที่เป็นทักษะ
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 2. ความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 การวิจัยครั้ งนี้พบว่า นักศึกษาที่ เรียนโดยใช้ 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
การประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนมีคะแนนความสามารถใน 
การใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 76.04 
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนที่ใ ช้การประเมินตนเองและการประเมินโดย 
กลุ่มเพื่อนช่วยให้ผู้ เรียนได้มีการอภิปราย โต้แย้ง และ 
การสะท้อนกลับผลการเรียนรู้อยู่ เสมอ ส่งผลให้ผู้เรียน 
ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของการใช้สื่อการสอนเป็นประจ า 
จึงมีคะแนนความสามารถของการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด สอดคล้องกับ Gravoso 
and others (2008 : 116-117) ที่ว่า การเรียนรู้ด้วยวิธี 
สืบสอบและใช้วิธีการประเมินโดยกลุ่มเพื่อนจะมีความคง
เส้นคงวา และมีนัยส าคัญ (Consistently and Significantly) 
มากกว่าการสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งมีสาเหตุมาจากบรรยากาศ 
และธรรมชาติของการเรียนรู้  เพราะการเรียนรู้ด้วยวิธี 
สืบสอบช่วยกระตุ้นผู้เรียน 1) สร้างค าถามและหาค าตอบ
ด้วยตนเองระหว่างการแสวงหาความรู้หรือปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ 2) กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างลุ่มลึก
และมีความหมายผ่านกิจกรรมการโต้แย้ง (Argumentation) 
และการสะท้อนกลับ (Reflection) และ 3) พัฒนาและ/
หรือปรับแก้ความรู้ของผู้เรียนให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่คลาดเคลื่อน (misconception) 
นอกจากนี้การเรียนรู้แบบสืบสอบยังท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Learning) ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย โต้แย้ง วิเคราะห์ด้วยเหตุและผล และเกิดการ
สอนหรือถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อน สอดคล้องกับ 
Hernandez (2011) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ใช้การประเมิน
โดยกลุ่มเพื่อนเป็นการเรียนรู้ที่เพิ่มความรับผิดชอบและ
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 5. สถติิที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที 
 
สรุปผล 
 หลังการทดลองพบว่า 
 1. นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่ม
เพื่อน มีคะแนนความสามารถในการผลิตสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 77.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
คือร้อยละ 75 และจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี เมื่อพิจารณา
คะแนนความสามารถในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ตามพฤติกรรมย่อยของรายการประเมิน พบว่า 1) นักศึกษา
ได้คะแนนพฤติกรรมย่อยการผลิตสื่อฯ สูงกว่าร้อยละ 80  
ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 รายการ ได้แก่ สื่อสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สื่อแสดงให้เห็นถึงจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ และสื่อแสดงออกถึงความคิดที่มี
ประโยชน์ 2) นักศึกษามีพฤติกรรมย่อยได้คะแนนสูงกว่า
ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 จัดอยู่ในระดับดี จ านวน  
4 รายการ คือ ความถูกต้องของการเรียงล าดับเนื้อหา/ 
มโนทัศน์ ความสอดคล้องของเนื้อหา/มโนทัศน์กับสื่อฯ 
ความชัดเจนของเนื้อหา/มโนทัศน์ที่สื่อต้องการน าเสนอ  
และความแข็งแรงและคงทนของสื่อฯ และ 3) พฤติกรรม 
ที่นักศึกษาได้คะแนนร้อยละ 72.92 ซึ่งจัดอยู่ ในระดับ 
ปานกลาง จ านวน 2 รายการ คือ ความครบถ้วนของ
เนื้อหา/มโนทัศน์ที่สื่อควรมี และความถูกต้องของเนื้อหา/
มโนทัศน์ 
 2. นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถ 
ในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เท่ากับร้อยละ 76.04  
จัดอยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อพิจารณา 
แยกประเภทของรายการประเมินย่อยทั้ง 4 รายการ พบว่า  
มี 2 รายการที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 75 ได้แก่  
การอธิบายและ/หรือสาธิตสื่อตรงตามเนื้อหา/มโนทัศน์  
และความครบถ้วนในการอธิบายและ/หรือสาธิตสื่อฯ  
ตรงตามเนื้อหา ทั้งนี้มี 2 รายการย่อยที่มีคะแนนน้อยกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยได้คะแนนร้อยละ 70.83 ได้แก่  
การอธิบายเนื้อหาประกอบสื่ออย่างสื่อความหมาย และ 
การตอบข้อสงสัยภายใต้ความรู้ประกอบสื่อ 
 
 
 
 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจยั แบ่งเป็น 2 ประเด็น  
 1.  ความสามารถในการผลิตสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนโดยใช้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
การประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนมีคะแนนความสามารถใน 
การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 77.08  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดที่ร้อยละ 75 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่ 1 เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพ่ือน 
มีขั้นตอนการสอนท่ีให้ผู้เรียนวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
เพื่อน าเนื้อหามาออกแบบและวางแผนในการผลิตสื่อ 
การสอนวิทยาศาสตร์ จากนั้นด าเนินการผลิตสื่อฯ ตามที่
ออกแบบไว้ แล้วน าเสนอสื่อและวิธี ใช้พร้อมทั้งสาธิต  
การสอนโดยใช้สื่อเพื่อให้เพื่อนและครูเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ของสื่อและการใช้สื่อ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับข้อซักถาม โต้แย้ง 
และการสะท้อนกลับ  เพื่อน าประเด็นไปปรับปรงุและพัฒนา
สื่อของตนเองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นการท้าทายความสามารถ
ของผู้เรียนและส่งผลให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้และผลิตสื่อให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงท าให้สื่อ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผลิตขึ้นจัดอยู่ในระดับดี และ
เป็นไปตามท่ีสมมติฐานก าหนด สอดคล้องกับ Landes, 
Powell & Short (2004 : 43) พบว่า การผลิตสื่อการเรียนรู้
ควรเริ่มจากการพิจารณาหลักสูตรและมาตรฐาน เพ่ือให้ได้
เนื้อหาที่ต้องการผลิตสื่อเสียก่อน  ซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุด
และส าคัญที่สุด เพราะเป็นจุดเช่ือมโยงความสมบูรณ์ของ
มโนทัศน์กับสื่อที่ต้องการผลิต นอกจากนี้ครูที่ผลิตสื่อการ
สอนด้วยตนเองจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความ
เข้าใจท่ีลุ่มลึกของเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ที่สอน อีกท้ัง 
ยังเช่ือมโยงเนื้อหาสาระ สื่อที่ผลิต กิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบการใช้สื่อ และเกณฑ์ท่ีใช้ในการผลิตสื่อได้อย่าง
เข้าใจและมีประสิทธิภาพ จึงท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย สอดคล้องกับ Opara & Oguzor (2011 : 
189-190) การที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบสอบจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลุ่มลึกผ่าน 
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งระหว่างกระบวนการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะสร้างข้อสงสัย
หรือตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบหรือความรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการค้นหา จัดกระท าข้อมูล และลงมือปฏิบัต ิผู้เรียนจะไดร้บั
ทั้งความรู้และมโนทัศน์ที่เป็นค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
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ความรู้ใหม่ที่เช่ือมโยงกับความรู้เดิม สอดคล้องกับ Council 
of State Science Supervisors (2001 : 1-2) พบว่า การ
เรียนรู้แบบสืบสอบช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจผ่าน
การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน (Investigate) ผ่านกระบวนการต่างๆ อีกทั้ง
ยังพัฒนาความสามารถในการก ากับควบคมุการสืบสวนสอบสวน
ทั้งต่อตนเองและการท างานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนา
ผู้เรียนในส่วนของอุปนิสัยในการคิด (Habit of Mind) แบบ
วิทยาศาสตร์ แต่หากพิจารณาพฤติกรรมย่อยของความสามารถ
ในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ ความครบถ้วนของเนื้อหา/มโนทัศน์ที่สื่อควรมี 
และความถูกต้องของเนื้อหา/มโนทัศน์ ทั้งนี้อาจเป็นผลมา
จากความยากและความลุ่มลึกในการเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
หลักสูตร และเนื้อหาเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบและวางแผน 
การผลิตสื่อฯ และผู้เรียนยังขาดประสบการณ์ในการสอนใน
สถานศึกษาจริง จึงไม่สามารถนึกถึงบริบทในการใช้งานของ
สื่อในเรื่องนั้นๆ จริง ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่สื่อนั้น
พึงมีได้อย่างถูกต้องและครอบคุลม ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็น
ของ Landes, Powell & Short (2004 : 43) ที่ว่า กระบวนการนี้
เป็นกระบวนการที่ยาก แต่เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด 
 จากเหตุผลดังกล่าว เป็นที่สนับสนุนว่าการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบสอบร่ วมกับการประเ มินผลโดยกลุ่ ม เพื่ อน 
ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามามารถในการผลิตสื่อ 
การสอนวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ท ากิจกรรมกลุ่มด้วยการลงมือปฏิบัติ และสะท้อนผล 
การเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสื่อผ่านการประเมิน
ตนเองและประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน จึงเป็นการปรับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในทางที่ดีตามทฤษฎี
สรรคนิยม ที่ว่า “การเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้นภายใน
สมองของแต่ละคน และการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียน 
ที่กระตือรือร้นในการสร้างความรู้ภายในสมองที่เช่ือมโยงกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ความรู้ใหม่ของผู้เรียนมี 
การเ ช่ือมโยงกับความรู้ เดิม ท าให้ เกิดการบันทึกการ
เชื่อมโยงน้ันในโครงสร้างทางความคิด” (Swan.  2005 : 3) 
ยังสอด คล้องกับ Spiller (2012 : 3-4) ที่ว่าการจัดการเรียน
การสอนที่มีการประเมินตนเองและการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน 
เป็นการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) 
ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจริงที่ครูสามารถติดตาม
พัฒนาการของผู้เรียนและปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติ 
ต่อเรื่องที่เรียน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  

ด้วยการสะท้อนผลกลับและประเมินผลคุณภาพของงาน
ตนเองและเพื่อน ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  
เมื่อผู้เรียนรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เรียนต้องรู้และจ าเป็น 
ต้องรู้  อีกทั้งการประเมินตนเองและการประเมินเพื่ อน 
จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพราะการได้รับ
ผลการสะท้อนกลับและการโต้แย้งระหว่างการท างาน 
เป็นกลุ่มหรือการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการที่ผู้ เรียน 
ต้องสืบสวนสอบสวนความรู้อย่างเข้มข้น และเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานที่ดีความรับผิดชอบ 
ในหน้าที่การท างาน และการตัดสินใจต่างๆ ที่เป็นทักษะ
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 2. ความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 การวิจัยครั้ งนี้พบว่า นักศึกษาที่ เรียนโดยใช้ 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ 
การประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนมีคะแนนความสามารถใน 
การใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 76.04 
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนที่ใ ช้การประเมินตนเองและการประเมินโดย 
กลุ่มเพื่อนช่วยให้ผู้ เรียนได้มีการอภิปราย โต้แย้ง และ 
การสะท้อนกลับผลการเรียนรู้อยู่ เสมอ ส่งผลให้ผู้เรียน 
ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะของการใช้สื่อการสอนเป็นประจ า 
จึงมีคะแนนความสามารถของการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด สอดคล้องกับ Gravoso 
and others (2008 : 116-117) ที่ว่า การเรียนรู้ด้วยวิธี 
สืบสอบและใช้วิธีการประเมินโดยกลุ่มเพื่อนจะมีความคง
เส้นคงวา และมีนัยส าคัญ (Consistently and Significantly) 
มากกว่าการสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งมีสาเหตุมาจากบรรยากาศ 
และธรรมชาติของการเรียนรู้  เพราะการเรียนรู้ด้วยวิธี 
สืบสอบช่วยกระตุ้นผู้เรียน 1) สร้างค าถามและหาค าตอบ
ด้วยตนเองระหว่างการแสวงหาความรู้หรือปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ 2) กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างลุ่มลึก
และมีความหมายผ่านกิจกรรมการโต้แย้ง (Argumentation) 
และการสะท้อนกลับ (Reflection) และ 3) พัฒนาและ/
หรือปรับแก้ความรู้ของผู้เรียนให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่คลาดเคลื่อน (misconception) 
นอกจากนี้การเรียนรู้แบบสืบสอบยังท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Learning) ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย โต้แย้ง วิเคราะห์ด้วยเหตุและผล และเกิดการ
สอนหรือถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อน สอดคล้องกับ 
Hernandez (2011) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ใช้การประเมิน
โดยกลุ่มเพื่อนเป็นการเรียนรู้ที่เพิ่มความรับผิดชอบและ
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ก ากับควบคุมตนเองในการเรียนรู้ อีกทั้งยังลดความเครียด 
แต่เพิ่มความมั่นใจ (Reduce Stress but Increase Confidence) 
ในการเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันในครั้งถัดไป เช่นเดียวกับ 
Spiller (2012 : 11) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ใช้การประเมิน
โดยกลุ่มเพื่อนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเหตุและผลที่
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจกับสิ่งที่ก าลัง
เรียนรู้ เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการอภิปรายหรือการสนทนาระหว่างการ
ประเมินโดยเพื่อนเป็นเครื่องมือท่ีช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะการสะท้อนผลโดยเพื่อน (Peer 
Feedback) จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาและปรับปรุงทั้งความคิดและทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skills) ในทุกๆ ด้าน 
 จากเหตุผลข้างต้นเป็นการสนับสนุนว่า การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน
ได้ และเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่าน
กิจกรรม การอภิปราย การโต้แย้ง และการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Willey & Gardner (2009 : 8) 
พบว่า การกัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตนเอง
และการประเมินโดยกลุ่มเพื่อนถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน
ไปตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้แต่ล้วนประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างมากในการช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งร้อยละ 69 ของกลุ่มทดลองสามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ ของการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ในรายวิชานั้นๆ แต่อาจต้องระมัดระวังเรื่องของ
ความละเอียดและความครอบคลุมของเกณฑ์การประเมินหากมี
การประเมินโดยใช้ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องอาจส่งผลในเชิง
ลบมากกว่าเชิงบวก แต่ร้อยละ 10 ของผู้เรียนเช่ือว่า การได้
ประเมินตนเอง การประเมินเพื่อน และการถูกประเมินโดย
เพื่อนถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความยุติธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ครูผู้สอนต้องมีความรู้ในเนื้อหาสาระ 
ที่จะใช้ในการจัดท าสื่ออย่างลุ่มลึก และสามารถให้ค าแนะน า
นักเรียน/นักศึกษาในการปรับปรุงแก้ไขผลงานหรือสื่อการสอน
ให้ตรงประเด็นกับเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนได้ 
  1.2  ครูผู้สอนควรวิเคราะห์และศึกษากิจกรรม
ของการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน เพื่อให้สามารถปรับใช้กับ
เนื้อหารายวิชาได้สอดคล้องและเหมาะสม 

  1.3  กิจกรรมการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน  
และการประเมินตนเอง ควรมีการวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน
อย่างละเอียด และเหมาะสม โดยต้องพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน 
และเพื่อป้องกันการพิพาทระหว่างผู้เรียน ซึ่งการประเมิน
โดยกลุ่ม เพื่อนจะต้องมีครู เป็นผู้ก ากับและพิจารณา 
ความเป็นเหตุผลในทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมนี้ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถ
ในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และความสามารถ 
ในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ดังนั้นหากมีการวิจัย 
ครั้งต่อไป อาจมีการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมย่อยที่มี
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของความสามารถใน 
การผลิตสื่อการสอน เช่น ความครบถ้วนของเนื้อหา/ 
มโนทัศน์ที่สื่อควรมี และความถูกต้องของเนื้อหา/มโนทัศน์
ของสื่อ และในส่วนของความสามารถในการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ เช่น การอธิบายเนื้อหาประกอบสื่อการสอน
อย่างสื่อความหมาย และการตอบข้อสงสัยภายใต้ความรู้
ประกอบสื่อ 
 2.2  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวแปรตามที่
มุ่ ง เน้นให้ผู้ เ รียนผลิตสื่อการสอนและใช้สื่อการสอน 
ทางวิทยาศาสตร์ในส่วนของเนื้อหาวิชาชีววิทยา และฟิสิกส์ 
ดังนั้นหากมีการวิจัยในครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาในส่วนของ
เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทั้ง 4 เนื้อหาของรายวิชาวิทยาศาสตร์
ทัง้ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ 
 2.3  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนในกลุ่ม
เนื้อหาสาระหรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นหากมี 
การวิจัยครั้งต่อไป อาจมีการศึกษาในส่วนของเน้ือหาสาระ
หรือในกลุ่มรายวิชาอื่นๆ ที่แตกต่างจากการวิจัยในครั้งนี้     
 2.4  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาตัวแปรตาม 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาผลิตสื่อการสอนตาม
หลักสูตรฯ ในระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถ 
น าสื่อที่สร้างแล้วไปใช้ในสถานศึกษาได้จริง หากมีการวิจัย
ครั้งถัดไปอาจมีการศึกษาโดยแยกประเด็นเนื้อหาตามแต่ละ
ระดับช้ัน เช่น ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของสื่อ 
และเนื้อหาสาระตามแต่ละระดับช้ันของผู้วิจัยที่สนใจ
การศึกษา 
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ก ากับควบคุมตนเองในการเรียนรู้ อีกทั้งยังลดความเครียด 
แต่เพิ่มความมั่นใจ (Reduce Stress but Increase Confidence) 
ในการเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันในครั้งถัดไป เช่นเดียวกับ 
Spiller (2012 : 11) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ใช้การประเมิน
โดยกลุ่มเพื่อนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเหตุและผลที่
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจกับสิ่งที่ก าลัง
เรียนรู้ เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการอภิปรายหรือการสนทนาระหว่างการ
ประเมินโดยเพื่อนเป็นเครื่องมือท่ีช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะการสะท้อนผลโดยเพื่อน (Peer 
Feedback) จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาและปรับปรุงทั้งความคิดและทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skills) ในทุกๆ ด้าน 
 จากเหตุผลข้างต้นเป็นการสนับสนุนว่า การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อนช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน
ได้ และเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่าน
กิจกรรม การอภิปราย การโต้แย้ง และการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Willey & Gardner (2009 : 8) 
พบว่า การกัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตนเอง
และการประเมินโดยกลุ่มเพื่อนถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน
ไปตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้แต่ล้วนประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างมากในการช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งร้อยละ 69 ของกลุ่มทดลองสามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ ของการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ในรายวิชานั้นๆ แต่อาจต้องระมัดระวังเรื่องของ
ความละเอียดและความครอบคลุมของเกณฑ์การประเมินหากมี
การประเมินโดยใช้ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องอาจส่งผลในเชิง
ลบมากกว่าเชิงบวก แต่ร้อยละ 10 ของผู้เรียนเช่ือว่า การได้
ประเมินตนเอง การประเมินเพื่อน และการถูกประเมินโดย
เพื่อนถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความยุติธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ครูผู้สอนต้องมีความรู้ในเนื้อหาสาระ 
ที่จะใช้ในการจัดท าสื่ออย่างลุ่มลึก และสามารถให้ค าแนะน า
นักเรียน/นักศึกษาในการปรับปรุงแก้ไขผลงานหรือสื่อการสอน
ให้ตรงประเด็นกับเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนได้ 
  1.2  ครูผู้สอนควรวิเคราะห์และศึกษากิจกรรม
ของการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน เพื่อให้สามารถปรับใช้กับ
เนื้อหารายวิชาได้สอดคล้องและเหมาะสม 

  1.3  กิจกรรมการประเมินโดยกลุ่มเพื่อน  
และการประเมินตนเอง ควรมีการวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน
อย่างละเอียด และเหมาะสม โดยต้องพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน 
และเพื่อป้องกันการพิพาทระหว่างผู้เรียน ซึ่งการประเมิน
โดยกลุ่ม เพื่อนจะต้องมีครู เป็นผู้ก ากับและพิจารณา 
ความเป็นเหตุผลในทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมนี้ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถ
ในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และความสามารถ 
ในการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ดังนั้นหากมีการวิจัย 
ครั้งต่อไป อาจมีการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมย่อยที่มี
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของความสามารถใน 
การผลิตสื่อการสอน เช่น ความครบถ้วนของเนื้อหา/ 
มโนทัศน์ที่สื่อควรมี และความถูกต้องของเนื้อหา/มโนทัศน์
ของสื่อ และในส่วนของความสามารถในการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ เช่น การอธิบายเน้ือหาประกอบสื่อการสอน
อย่างสื่อความหมาย และการตอบข้อสงสัยภายใต้ความรู้
ประกอบสื่อ 
 2.2  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวแปรตามที่
มุ่ ง เน้นให้ผู้ เ รียนผลิตสื่อการสอนและใช้สื่อการสอน 
ทางวิทยาศาสตร์ในส่วนของเนื้อหาวิชาชีววิทยา และฟิสิกส์ 
ดังนั้นหากมีการวิจัยในครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาในส่วนของ
เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทั้ง 4 เนื้อหาของรายวิชาวิทยาศาสตร์
ทัง้ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ 
 2.3  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบสอบร่วมกับการประเมินผลโดยกลุ่มเพ่ือนในกลุ่ม
เนื้อหาสาระหรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นหากมี 
การวิจัยครั้งต่อไป อาจมีการศึกษาในส่วนของเนื้อหาสาระ
หรือในกลุ่มรายวิชาอื่นๆ ที่แตกต่างจากการวิจัยในครั้งนี้     
 2.4  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาตัวแปรตาม 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาผลิตสื่อการสอนตาม
หลักสูตรฯ ในระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถ 
น าสื่อที่สร้างแล้วไปใช้ในสถานศึกษาได้จริง หากมีการวิจัย
ครั้งถัดไปอาจมีการศึกษาโดยแยกประเด็นเนื้อหาตามแต่ละ
ระดับช้ัน เช่น ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของสื่อ 
และเนื้อหาสาระตามแต่ละระดับช้ันของผู้วิจัยที่สนใจ
การศึกษา 
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองและอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
The Food Consumption Behavior of Adolescent in Muang Roi Et 

 
ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง * 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะโภชนาการและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองและอ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ 
บริโภคอาหารของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองและอ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการ 
ที่มีต่อระดับภาวะโภชนาการของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือง
และอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน  
ซึ่งประมาณค่าจากตารางเครชช่ีและมอร์แกน สุ่มตัวอย่าง
แบบหลายข้ันตอน (Multistage-Random sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื่องช่ัง
น้ าหนัก แถบวัดส่วนสูง กราฟการเจริญเติบโตของเพศชาย–
หญิง เทียบเกณฑ์อ้างอิงน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุและน้ าหนักเทียบเกณฑ์อายุ ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2543 และแบบประเมินพฤติกรรม
การบริโภคอาหารท่ีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านการทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.86 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไค-สแควร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นในเขต
เทศบาลเมืองและอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 51.85 อายุ 14 ปี ร้อยละ 49.48 พักอาศัยกับบิดา 
มารดา ร้อยละ 83.47 และได้รับเงินจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ต่อวัน 51-100 บาท ร้อยละ 37.10 
 2. ภาวะโภชนาการ พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนสูง 
ตามเกณฑ์อายุ  อยู่ ในระดับตามเกณฑ์ ร้อยละ  92.63 
น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ อยู่ ในระดับตามเกณฑ์ ร้อยละ 
91.31 และมีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ในระดับตามเกณฑ์
หรือสมส่วน ร้อยละ 81.83 
 3.  พฤติกรรมของการบริโภคอาหารของวัยรุ่น 
พบว่า ดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 
4.41 รองลงมา คือ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ค่าเฉลี่ย 
4.37 อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ รับประทานอาหารที่มีรสจืด 
ไม่เติมน้ าปลาและเกลือ ค่าเฉลี่ย 2.00 

 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับระดับภาวะโภชนาการ 
พบว่า เพศ เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อวันและพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ ควรให้
ความรู้และความเข้าใจกับวัยรุ่นเรื่องโภชนาการการเลือก
รับประทานอาหารที่เหมาะสม 
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 This is a survey research study. The purposes 
of the research were to study Nutritional Status 
and food consumption behavior of adolescent in 
Roi Et Province.  The sample size are380people 
that estimate by Krejcie & Morgan table use the 
multi-stage sampling (Multi-stage Random sampling).  
The instruments of collecting data were mechanical 
personal scale, high measure and growth chart of 
the Ministry of Health to explore and evaluate the 
level of nutrition status of body. The questionnaires 
that use collecting food consumption behavior, 
which created by the researchers. Validated 
coefficient alpha was 0.86 
 The result that  
 1.  Overview of the sample adolescents in 
municipal and district of Roi Et. Most are female, 
14 years old, 51.85 percent, 49.48 percent, 83.47 
percent lived with their parents and receive money 
from their parents or guardians 51-100 baht per 
day 37.10 percent. 
 2.  Nutrition found that most of the high 
basis of age. In accordance with 92.63 percent of 
the weight, the age. In accordance with the weight 
and 91.31 percent according to height. On the 
basis of asymmetry or 81.83 percent. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะโภชนาการและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองและอ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ 
บริโภคอาหารของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองและอ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการ 
ที่มีต่อระดับภาวะโภชนาการของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือง
และอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน  
ซึ่งประมาณค่าจากตารางเครชช่ีและมอร์แกน สุ่มตัวอย่าง
แบบหลายข้ันตอน (Multistage-Random sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื่องช่ัง
น้ าหนัก แถบวัดส่วนสูง กราฟการเจริญเติบโตของเพศชาย–
หญิง เทียบเกณฑ์อ้างอิงน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุและน้ าหนักเทียบเกณฑ์อายุ ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2543 และแบบประเมินพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านการทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.86 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไค-สแควร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นในเขต
เทศบาลเมืองและอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 51.85 อายุ 14 ปี ร้อยละ 49.48 พักอาศัยกับบิดา 
มารดา ร้อยละ 83.47 และได้รับเงินจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ต่อวัน 51-100 บาท ร้อยละ 37.10 
 2. ภาวะโภชนาการ พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนสูง 
ตามเกณฑ์อายุ  อยู่ ในระดับตามเกณฑ์ ร้อยละ  92.63 
น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ อยู่ ในระดับตามเกณฑ์ ร้อยละ 
91.31 และมีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ในระดับตามเกณฑ์
หรือสมส่วน ร้อยละ 81.83 
 3.  พฤติกรรมของการบริโภคอาหารของวัยรุ่น 
พบว่า ดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 
4.41 รองลงมา คือ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ค่าเฉลี่ย 
4.37 อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ รับประทานอาหารที่มีรสจืด 
ไม่เติมน้ าปลาและเกลือ ค่าเฉลี่ย 2.00 

 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับระดับภาวะโภชนาการ 
พบว่า เพศ เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อวันและพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งน้ี คือ ควรให้
ความรู้และความเข้าใจกับวัยรุ่นเรื่องโภชนาการการเลือก
รับประทานอาหารที่เหมาะสม 
 
ABSTRACT  
 This is a survey research study. The purposes 
of the research were to study Nutritional Status 
and food consumption behavior of adolescent in 
Roi Et Province.  The sample size are380people 
that estimate by Krejcie & Morgan table use the 
multi-stage sampling (Multi-stage Random sampling).  
The instruments of collecting data were mechanical 
personal scale, high measure and growth chart of 
the Ministry of Health to explore and evaluate the 
level of nutrition status of body. The questionnaires 
that use collecting food consumption behavior, 
which created by the researchers. Validated 
coefficient alpha was 0.86 
 The result that  
 1.  Overview of the sample adolescents in 
municipal and district of Roi Et. Most are female, 
14 years old, 51.85 percent, 49.48 percent, 83.47 
percent lived with their parents and receive money 
from their parents or guardians 51-100 baht per 
day 37.10 percent. 
 2.  Nutrition found that most of the high 
basis of age. In accordance with 92.63 percent of 
the weight, the age. In accordance with the weight 
and 91.31 percent according to height. On the 
basis of asymmetry or 81.83 percent. 
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 3. Consumption behavior of students showed 
that drinking milk 1-2 glass a day at the average of 
4.41.  The second was ‘Having all 5 groups’ at the 
average of 4.37 and least mean of 2.00 was ‘Having 
low sodium diet’. 
 4.  The relationship between dietary factors 
and habits of nutrition found that sex with the money 
received from parents to date and dietary habits 
non significant. 
          Finally it was recommended that knowledge 
on food nutrition should provide knowledge and 
health education with nutrition 
  
ค าส าคัญ   : การบริโภคอาหาร, พฤติกรรมวัยรุ่น, 
                ภาวะโภชนาการ  
Keywords  :  Food Consumption, Behavior 
    Adolescent, Nutritional Status 
 
บทน า 
       อาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยพื้นฐานส าหรับ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา การบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ
จะท าให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม ภาวะโภชนาการ
เกินจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญและผู้ที่อาศัยใน
เขตเมือง มีฐานะความเป็นอยู่ดี สะดวกสบายมากขึ้น ไม่มีการ
ออกก าลังกาย รูปแบบการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลง
ไป นิยมรับประทานอาหารฟาสฟูดส์ (Fast Food) ท าให้เกิด
โรคอ้วนตามมา (พรฑิตา  ชัยอ านวย.  2550) จากสถิติคน
ไทยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 2557 (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค.  2558) พบว่า โรคไม่ติดต่อ 5 อันดับ แรก คือ 
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็น อันดับหนึ่ง (ร้อยละ 90.34) 
โรคหลอดเลือดในสมอง (ร้อยละ 38.66) โรคหัวใจขาดเลือด 
(ร้อยละ 27.83) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 17.53) และโรคความ
ดันโลหิตสูง (ร้อยละ 10.95) จากการศึกษาของ เมลดา  อภัยรัตน์ 
(2550) พบว่าแบบแผน การบริโภคเครื่องดื่มของวัยรุ่น บริโภค
เครื่องดื่มทุกช่วงเวลา โดยมื้อเช้าบริโภคนม มื้อกลางวัน
บริโภคน้ าอัดลม มื้อเย็นบริโภคนม และน้ าอัดลม  
 ช่วงอายุที่น่ากังวลในการบริโภค คือกลุ่มนักเรียน
และนักศึกษาเนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะเติบโตออกสู่วัย
การท างาน หากมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยง
อาจก่อเกิดการสะสมของสารพิษเข้าสู่ร่างกายที่ไม่เหมาะสม 
ซึ่งอาจส่งผลต่อผลิตภาพในการผลิตของชาติในอนาคตได้    

จากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย พบว่าเด็กที่มี
น้ าหนักมากกว่าเกณฑ์มีอัตราสูงเพิ่ม ขึ้นพบว่าจากเด็ก
จ านวน 4-5 คนจะพบเด็กที่มีน้ าหนักมากกว่าเกณฑ์ 1 คน 
และเห็นได้ชัดเจนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเมือง จากการส ารวจ
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 4-12 ปี ในกรุงเทพ (สมาคมโภชนาการ
แห่งประเทศไทยและศูนย์วิจัย.  2553) 
 จากสถิติจ านวนผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ
ป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 พบว่า โรคเกี่ยวกับ
ต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 
ของสาเหตุการเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในแผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2559) นับได้ว่าจังหวัด 
ร้อยเอ็ดมีประชากรที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภค ทั้งนีป้ระชากรกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาล
เมืองและอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดนั้นอาศัยในบริบทของพื้นที่
รายล้อมด้วยร้านอาหารประเภทฟาสฟูดส์ ซึ่งมีระยะห่างจาก
โรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อ
ต่อการมีพฤติกรรมการบริโภค ประกอบกับจังหวัดมีความ
เจริญที่เติบโตอย่างรวดเร็วในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง และทรัพยากรด้านการบริโภค
อาหารที่หลากหลาย อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการบริโภค
อาหารของวัยรุ่นไม่เหมาะสม ปัญหาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ไม่ถูกต้องของวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของวัยรุ่นและมีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะ
อ้วนต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อผลิตภาพในการผลิต
ของชาติในอนาคตได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญ 
จึงได้โดยศึกษาว่าวัยรุ่นในเขตชุมชนเมืองมีพฤติกรรมใน 
การบริโภคอาหารอย่างไรบ้าง และมีปัจจัยใดที่มีอิทธิพล 
ท าให้เกิดพฤติกรรมเช่นนั้น  ทั้งจะเป็นผลในการวางแผน 
ให้ความรู้ที่ถูกต้อง  เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี
ของประเทศในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
       1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะโภชนาการของวัยรุ่น 
ในเขตเทศบาลเมืองและอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
  2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น
ในเขตเทศบาลเมืองและอ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด   
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการ
ที่มีต่อระดับภาวะโภชนาการของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือง
และอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ วัยรุ่นที่อาศัยอยู่ใน
เขตอ าเภอเมืองและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งหมด จ านวน 
22,100 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น
ตอนต้น ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมในเขตเทศบาลเมือง
และอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 380 คน ประกอบด้วยโรงเรียน
เทศบาลวัดหนองหญ้าม้า จ านวน 70 คน โรงเรียนเทศบาลวัด
สระทองจ านวน 90 คน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 100 คน  
และโรงเรียนสตรีศึกษา 100 คน ค านวณจากตารางสุ่มตัวอย่าง
ของเครชช่ี มอร์แกนโดยก าหนดให้มีความผิดพลาด 0.5 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1  เครื่องมือที่  ใช้ในการวิจัยมีดังต่อไปนี้  
1) เครื่องช่ังน้ าหนัก 2) แถบวัดส่วนสูง 3) กราฟการเจริญ 
เติบโตตามเกณฑ์ส่วนสูงของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  
  2.2  แบบประเมินพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร
ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยมีการด าเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี 
  3.1  ผู้วิจัยท าหนังสือจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 
ทั้ง 4 โรงเรียน เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
  3.2  ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเองตามวัน
และเวลาที่แจ้งไว้กับหน่วยงาน และลงพื้นที่ครั้งละ 1 โรงเรียน 
จนกระทั่งครบจ านวน 4 โรงเรียน   
  3.3  ผู้วิจัยขอพบกลุ่มตัวอย่างและช้ีแจงวิธี 
การเก็บข้อมูลโดยละเอียด และท าการประเมินภาวะโภชนาการ
โดยการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ทีละรายบุคคล พร้อมทั้ง 
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ในกรณี 
กลุ่มตัวอย่างมีข้อสงสัย ผู้วิจัยจะเป็นผู้ตอบค าถามและ
อ านวยความสะดวกจนกว่าการตอบแบบสอบถามเสร็จ 
และส่งคืน ผู้วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
หากพบว่าไม่สมบูรณ์จะให้กลุ่มตัวอย่างตอบให้สมบูรณ์   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
     ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
ตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าไคว์สแควส์  

สรุปผล 
 1.  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
วัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองและอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.85 อายุ 14 ปี 
ร้อยละ 49.48 พักอาศัยกับบิดา มารดา ร้อยละ 83.47 และ
ได้รับเงินจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองต่อวัน 51-100 บาท ร้อยละ 
37.10 
 2.  ผลการศึกษาข้อมูลภาวะโภชนาการ 
       2.1  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for Age) 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับตามเกณฑ์ ร้อยละ  92.63 
รองลงมา คือ ส่วนสูงเกินเกณฑ์ ร้อยละ 6.05 และส่วนสูง
น้อยกว่าเกณฑ์ หรือเตี้ย ร้อยละ 1.57 ตามล าดับ 
  2.2  น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ (Weigh for Age) 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับตามเกณฑ์หรือสมส่วน ร้อยละ 
91.31 รองลงมามีน้ าหนักเกินเกณฑ์หรืออ้วน ร้อยละ 6.05 
และน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์หรือผอม ร้อยละ 2.36 ตามล าดับ 
  2.3  น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (Weigh for 
Height) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับตามเกณฑ์หรือสมส่วน 
ร้อยละ 81.83 รองลงมา คือเกินเกณฑ์หรืออ้วน ร้อยละ 9.47 
และน้อยกว่าเกณฑ์หรือผอม ร้อยละ 8.67 ตามล าดับ 
 3.  ผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของการบริโภค
อาหารของวัยรุ่น พบว่า ดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว ในระดับ 
มากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือรับประทาน
อาหารที่มีรสจืด ไม่เติมน้ าปลาและเกลือ ค่าเฉลี่ย 2.00 
 4.  ผลการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัย 
บางประการและพฤติกรรมการบรโิภคอาหารกับระดับภาวะ
โภชนาการ พบว่า เพศ เงินท่ีได้รับจากผู้ปกครองต่อวัน  
และพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร ไม่มีความสมัพันธ์กัน 
 
อภิปรายผล 
 1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการสมส่วน
ร้อยละ 81.83 รองลงมาคือมีภาวะโภชนาการระดับผอม 
ร้อยละ 9.47 และน้อยที่สุด ระดับอ้วน ร้อยละ 8.67 และ
พฤติกรรมของการบริโภคอาหารของวัยรุ่น พบว่า ดื่มนม 
วันละ 1-2 แก้ว ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่  และรับประทานอาหารที่มีรสจืด ไม่เติม
น้ าปลาและเกลือ ระดับน้อยที่สุดสอดคล้องกับ บังอร  กล่ าสุวรรณ์ 
(2554) ท าการศึกษา เรื่อง ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ สุขภาพของ
เด็กวัยเรียน และการสุขาภิบาลอาหารและน้ าในโรงเรียน 
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เจริญเติบโตตามเกณฑ์ ส่วนสูง
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 3. Consumption behavior of students showed 
that drinking milk 1-2 glass a day at the average of 
4.41.  The second was ‘Having all 5 groups’ at the 
average of 4.37 and least mean of 2.00 was ‘Having 
low sodium diet’. 
 4.  The relationship between dietary factors 
and habits of nutrition found that sex with the money 
received from parents to date and dietary habits 
non significant. 
          Finally it was recommended that knowledge 
on food nutrition should provide knowledge and 
health education with nutrition 
  
ค าส าคัญ   : การบริโภคอาหาร, พฤติกรรมวัยรุ่น, 
                ภาวะโภชนาการ  
Keywords  :  Food Consumption, Behavior 
    Adolescent, Nutritional Status 
 
บทน า 
       อาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยพื้นฐานส าหรับ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา การบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ
จะท าให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม ภาวะโภชนาการ
เกินจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญและผู้ที่อาศัยใน
เขตเมือง มีฐานะความเป็นอยู่ดี สะดวกสบายมากขึ้น ไม่มีการ
ออกก าลังกาย รูปแบบการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลง
ไป นิยมรับประทานอาหารฟาสฟูดส์ (Fast Food) ท าให้เกิด
โรคอ้วนตามมา (พรฑิตา  ชัยอ านวย.  2550) จากสถิติคน
ไทยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 2557 (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค.  2558) พบว่า โรคไม่ติดต่อ 5 อันดับ แรก คือ 
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็น อันดับหนึ่ง (ร้อยละ 90.34) 
โรคหลอดเลือดในสมอง (ร้อยละ 38.66) โรคหัวใจขาดเลือด 
(ร้อยละ 27.83) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 17.53) และโรคความ
ดันโลหิตสูง (ร้อยละ 10.95) จากการศึกษาของ เมลดา  อภัยรัตน์ 
(2550) พบว่าแบบแผน การบริโภคเครื่องดื่มของวัยรุ่น บริโภค
เครื่องดื่มทุกช่วงเวลา โดยมื้อเช้าบริโภคนม มื้อกลางวัน
บริโภคน้ าอัดลม มื้อเย็นบริโภคนม และน้ าอัดลม  
 ช่วงอายุที่น่ากังวลในการบริโภค คือกลุ่มนักเรียน
และนักศึกษาเนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะเติบโตออกสู่วัย
การท างาน หากมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยง
อาจก่อเกิดการสะสมของสารพิษเข้าสู่ร่างกายที่ไม่เหมาะสม 
ซึ่งอาจส่งผลต่อผลิตภาพในการผลิตของชาติในอนาคตได้    

จากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย พบว่าเด็กที่มี
น้ าหนักมากกว่าเกณฑ์มีอัตราสูงเพิ่ม ขึ้นพบว่าจากเด็ก
จ านวน 4-5 คนจะพบเด็กที่มีน้ าหนักมากกว่าเกณฑ์ 1 คน 
และเห็นได้ชัดเจนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเมือง จากการส ารวจ
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 4-12 ปี ในกรุงเทพ (สมาคมโภชนาการ
แห่งประเทศไทยและศูนย์วิจัย.  2553) 
 จากสถิติจ านวนผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ
ป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 พบว่า โรคเกี่ยวกับ
ต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 
ของสาเหตุการเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในแผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2559) นับได้ว่าจังหวัด 
ร้อยเอ็ดมีประชากรที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภค ทั้งนีป้ระชากรกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาล
เมืองและอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดนั้นอาศัยในบริบทของพื้นที่
รายล้อมด้วยร้านอาหารประเภทฟาสฟูดส์ ซึ่งมีระยะห่างจาก
โรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อ
ต่อการมีพฤติกรรมการบริโภค ประกอบกับจังหวัดมีความ
เจริญที่เติบโตอย่างรวดเร็วในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง และทรัพยากรด้านการบริโภค
อาหารที่หลากหลาย อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการบริโภค
อาหารของวัยรุ่นไม่เหมาะสม ปัญหาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ไม่ถูกต้องของวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของวัยรุ่นและมีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะ
อ้วนต่อไปในอนาคต ซ่ึงอาจส่งผลต่อผลิตภาพในการผลิต
ของชาติในอนาคตได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญ 
จึงได้โดยศึกษาว่าวัยรุ่นในเขตชุมชนเมืองมีพฤติกรรมใน 
การบริโภคอาหารอย่างไรบ้าง และมีปัจจัยใดที่มีอิทธิพล 
ท าให้เกิดพฤติกรรมเช่นนั้น  ทั้งจะเป็นผลในการวางแผน 
ให้ความรู้ที่ถูกต้อง  เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี
ของประเทศในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
       1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะโภชนาการของวัยรุ่น 
ในเขตเทศบาลเมืองและอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
  2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น
ในเขตเทศบาลเมืองและอ าเภอเมอืงร้อยเอ็ด   
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการ
ที่มีต่อระดับภาวะโภชนาการของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือง
และอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ วัยรุ่นที่อาศัยอยู่ใน
เขตอ าเภอเมืองและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งหมด จ านวน 
22,100 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น
ตอนต้น ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมในเขตเทศบาลเมือง
และอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 380 คน ประกอบด้วยโรงเรียน
เทศบาลวัดหนองหญ้าม้า จ านวน 70 คน โรงเรียนเทศบาลวัด
สระทองจ านวน 90 คน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 100 คน  
และโรงเรียนสตรีศึกษา 100 คน ค านวณจากตารางสุ่มตัวอย่าง
ของเครชช่ี มอร์แกนโดยก าหนดให้มีความผิดพลาด 0.5 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1  เครื่องมือที่  ใช้ในการวิจัยมีดังต่อไปนี้  
1) เครื่องช่ังน้ าหนัก 2) แถบวัดส่วนสูง 3) กราฟการเจริญ 
เ ติบโตตามเกณฑ์ส่วนสูงของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  
  2.2  แบบประเมินพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร
ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยมีการด าเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี 
  3.1  ผู้วิจัยท าหนังสือจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 
ทั้ง 4 โรงเรียน เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
  3.2  ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเองตามวัน
และเวลาที่แจ้งไว้กับหน่วยงาน และลงพื้นที่ครั้งละ 1 โรงเรียน 
จนกระทั่งครบจ านวน 4 โรงเรียน   
  3.3  ผู้วิจัยขอพบกลุ่มตัวอย่างและช้ีแจงวิธี 
การเก็บข้อมูลโดยละเอียด และท าการประเมินภาวะโภชนาการ
โดยการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ทีละรายบุคคล พร้อมทั้ง 
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ในกรณี 
กลุ่มตัวอย่างมีข้อสงสัย ผู้วิจัยจะเป็นผู้ตอบค าถามและ
อ านวยความสะดวกจนกว่าการตอบแบบสอบถามเสร็จ 
และส่งคืน ผู้วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
หากพบว่าไม่สมบูรณ์จะให้กลุ่มตัวอย่างตอบให้สมบูรณ์   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
     ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
ตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าไคว์สแควส์  

สรุปผล 
 1.  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
วัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองและอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.85 อายุ 14 ปี 
ร้อยละ 49.48 พักอาศัยกับบิดา มารดา ร้อยละ 83.47 และ
ได้รับเงินจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองต่อวัน 51-100 บาท ร้อยละ 
37.10 
 2.  ผลการศึกษาข้อมูลภาวะโภชนาการ 
       2.1  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for Age) 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับตามเกณฑ์ ร้อยละ  92.63 
รองลงมา คือ ส่วนสูงเกินเกณฑ์ ร้อยละ 6.05 และส่วนสูง
น้อยกว่าเกณฑ์ หรือเตี้ย ร้อยละ 1.57 ตามล าดับ 
  2.2  น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ (Weigh for Age) 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับตามเกณฑ์หรือสมส่วน ร้อยละ 
91.31 รองลงมามีน้ าหนักเกินเกณฑ์หรืออ้วน ร้อยละ 6.05 
และน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์หรือผอม ร้อยละ 2.36 ตามล าดับ 
  2.3  น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (Weigh for 
Height) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับตามเกณฑ์หรือสมส่วน 
ร้อยละ 81.83 รองลงมา คือเกินเกณฑ์หรืออ้วน ร้อยละ 9.47 
และน้อยกว่าเกณฑ์หรือผอม ร้อยละ 8.67 ตามล าดับ 
 3.  ผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของการบริโภค
อาหารของวัยรุ่น พบว่า ดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว ในระดับ 
มากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือรับประทาน
อาหารที่มีรสจืด ไม่เติมน้ าปลาและเกลือ ค่าเฉลี่ย 2.00 
 4.  ผลการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัย 
บางประการและพฤติกรรมการบรโิภคอาหารกับระดับภาวะ
โภชนาการ พบว่า เพศ เงินท่ีได้รับจากผู้ปกครองต่อวัน  
และพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร ไม่มีความสมัพันธ์กัน 
 
อภิปรายผล 
 1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการสมส่วน
ร้อยละ 81.83 รองลงมาคือมีภาวะโภชนาการระดับผอม 
ร้อยละ 9.47 และน้อยที่สุด ระดับอ้วน ร้อยละ 8.67 และ
พฤติกรรมของการบริโภคอาหารของวัยรุ่น พบว่า ดื่มนม 
วันละ 1-2 แก้ว ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่  และรับประทานอาหารที่มีรสจืด ไม่เติม
น้ าปลาและเกลือ ระดับน้อยที่สุดสอดคล้องกับ บังอร  กล่ าสุวรรณ์ 
(2554) ท าการศึกษา เรื่อง ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ สุขภาพของ
เด็กวัยเรียน และการสุขาภิบาลอาหารและน้ าในโรงเรียน 
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เจริญเติบโตตามเกณฑ์ ส่วนสูง
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ตามเกณฑ์ ขึ้นไป ร้อยละ 91.7 โดยมีรูปร่างสมส่วนร้อยละ 
78.0 พบปัญหาท้วมเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 14.4 ผอมและ
ค่อนข้างผอม ร้อยละ 7.6 และปาริชา  นิพพานนทน์ และ
คณะ (2555) พบว่า เด็กวัยเรียนของเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
นครราชสีมา มีภาวะน้ าหนักเกิน เนื่องจากการเลียนแบบ 
พฤติกรรมการบริโภคจากเพื่อนท่ีไม่เหมาะสมกับโภชนาการ 
นอกจากนี้สามารถอธิบายได้ว่าในกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มี
ภาวะโภชนาการสมส่วน อาจเป็นเพราะมีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารอิ่มพอดีและมีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ และจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมและสอบถาม
เพิ่มเติมจากครู พบว่าโรงเรียนมีนโยบายลดการกินหวาน 
ขนมกรุบกรอบ และโรงเรียนมีนโยบายที่เอื้อต่อการภาวะ
โภชนาการดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกก าลังกายใน
ช่วงเวลาว่างจากการเรียน เช่น การเล่นฟุตบอล บาสเกตบอล 
และส่วนใหญ่มีการออกก าลังกายโดยการวิ่งในช่วงเย็นหลัง

เลิกเรียน และวัยรุ่นมีพฤติกรรมของการบริโภคอาหารที่
เหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ควรน าผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ไปจัดท าโครงการ
บริการวิชาการในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ได้แก่การประเมิน
โภชนาการต่อเนื่องทุก 4-6 เดือน และจัดกลุ่มที่มีปัญหา
โภชนาการขาดหรือเกินมาให้ความรู้เพื่อปฏิบัติตนให้มีภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม                         
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
  2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ
ของวัยรุ่นเขตเมืองและชนบท 
  2.2  ควรศึกษาปัจจยัเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ
ของเด็กวัยรุ่น 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความรู้และทัศนคติ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏร้อย เอ็ด  โดยใ ช้รู ปแบบการวิ จัย เ ชิงส ารวจ            
มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาระดับ
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ของนักกีฬา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ เก็บข้อมูลกับนักกีฬามหาลัยวิทยาลัย
ร าช ภัฏ ร้ อ ย เ อ็ ด  ที่ ร่ ว ม กี ฬ ามหาวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ           
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 ขุนศักรินทร์เกมส์ 
มีจ านวนทั้งสิ้น 254 คน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยใช้วิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 155 คน และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
นักกีฬาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-21 ปี จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.78 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 96 คน             
คิดเป็นร้อยละ 61.45 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 จ านวน 69 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.58 สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 125 คน              
คิดเป็นร้อยละ 80.64 และพักอาศัยอยู่หอพักเอกชน นอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 68.67 ด้านพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 155 คน ส่วนใหญ่ไม่สูบ
บุหรี่ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03 มีผู้สูบบุหรี่
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.97 เริ่มสูบบุหรี่เนื่องจาก
อยากทดลองสูบ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มี 15 คน
ที่คนในครอบครัวสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่จะสูบแบบวันเว้นวัน 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 

บุหรี่น้อยกว่า 100 บาท ต่อเดือน โดยโอกาสที่จะเกิดการสูบบุหรี่ 
มักเกิดในระหว่างการเที่ยวกลางคืน/ดื่มสุรา จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.45 มักจะสูบทุกที่ที่มีโอกาส จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.45 และยี่ห้อบุหรี่ที่สูบเป็นประจ า คือ กรองทิพย์
และวันเดอร์ คิดเป็นร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่
ทีท่ าส าเร็จรูป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และจะซื้อ
บุหรี่ จากร้านสะดวกซื้อ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 
มักจะซื้อเป็นซอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ประเภท
ของบุหรี่ มักจะเป็นบุหรี่ในประเทศที่มีราคาสูง จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.78 และส่วนใหญ่เคยอ่านค าเตือนที่มีอยู่บน
ซองบุหรี่ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่คิดว่า
ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ในอนาคต จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.44 ด้านความรู้และทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบว่า
นักกีฬาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ อยู่ในระดับสูง (ค่าคะแนน 
= 8/10, S.D.=1.67) ด้านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย=2.64, S.D.=0.531) 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด  ดังนี้  มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโครงการเชิงรุก
เกี่ยวกับการให้ความรู้และทัศนคติต่อการลดพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่อย่างมีส่วนร่วม เช่น การจัดประชาสัมพันธ์ สื่อ
รณรงค์แผ่นพับ ประกาศ เกี่ยวกับพิษภัยร้ายจากบุหรี่  
และปัญหาที่พบ คือ นักกีฬาที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ จะมีคน      
ในครอบครัวที่สูบบุหรี่ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นการจัดการ  
ในมหาวิทยาลัยเพียงทางเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ ควรมี    
การจัดการให้ความรู้และความร่วมมือกับครอบครัวของ
นักกีฬาเกี่ยวกับบุหรี่ด้วย และจัดการวิจัยหรือโครงการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมกับนักศึกษาหรือนักกีฬา 
ที่มีแนวโน้มอยากเลิกและยังไม่อยากเลิกบุหรี่เพื่อการหยุด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 

 
 
* , ** อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
*** นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ตามเกณฑ์ ขึ้นไป ร้อยละ 91.7 โดยมีรูปร่างสมส่วนร้อยละ 
78.0 พบปัญหาท้วมเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 14.4 ผอมและ
ค่อนข้างผอม ร้อยละ 7.6 และปาริชา  นิพพานนทน์ และ
คณะ (2555) พบว่า เด็กวัยเรียนของเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
นครราชสีมา มีภาวะน้ าหนักเกิน เนื่องจากการเลียนแบบ 
พฤติกรรมการบริโภคจากเพื่อนท่ีไม่เหมาะสมกับโภชนาการ 
นอกจากนี้สามารถอธิบายได้ว่าในกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มี
ภาวะโภชนาการสมส่วน อาจเป็นเพราะมีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารอิ่มพอดีและมีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ และจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมและสอบถาม
เพิ่มเติมจากครู พบว่าโรงเรียนมีนโยบายลดการกินหวาน 
ขนมกรุบกรอบ และโรงเรียนมีนโยบายที่เอื้อต่อการภาวะ
โภชนาการดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกก าลังกายใน
ช่วงเวลาว่างจากการเรียน เช่น การเล่นฟุตบอล บาสเกตบอล 
และส่วนใหญ่มีการออกก าลังกายโดยการวิ่งในช่วงเย็นหลัง

เลิกเรียน และวัยรุ่นมีพฤติกรรมของการบริโภคอาหารที่
เหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ควรน าผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ไปจัดท าโครงการ
บริการวิชาการในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ได้แก่การประเมิน
โภชนาการต่อเนื่องทุก 4-6 เดือน และจัดกลุ่มที่มีปัญหา
โภชนาการขาดหรือเกินมาให้ความรู้เพื่อปฏิบัติตนให้มีภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม                         
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
  2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ
ของวัยรุ่นเขตเมืองและชนบท 
  2.2  ควรศึกษาปัจจยัเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ
ของเด็กวัยรุ่น 

 
รายการอ้างอิง 
บังอร  กล่ าสุวรรณ์.  (2554).  ภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนและการสุขาภิบาลอาหารและน้ าในโรงเรียนพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น.  ขอนแก่น : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 6 
ขอนแก่น.  

ปาริชา  นิพพานนทน์ และคณะ.  (2555).  “ผลของการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อป้องกันภาวะน้ าหนักตัวเกิน 
ของเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง  จังหวัดนครราชสีมา”.  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  ฉบับพิเศษ : 103-114. 

เมลดา อภัยรตัน์. (2550). แบบแผนการบริโภคเครืองดืมของวัยรุ่นทีเป็นนกัศึกษาคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา. กรุงทพฯ : 
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

พรฑิตา  ชัยอ านวย.  (2550).  แนวทางการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในประชากรไทย.  กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม 
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยและศูนย์วิจัย.  (2553).  สร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ. 

กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี. 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค.  (2559).  รายงานประจ าปี2558.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การ 
            สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์. 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  (2559).  สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2558.  กรุงเทพฯ :  
  โรงพิมพ์สามเจริญพานิช (กรุงเทพฯ) จ ากัด. 
 
 
 
 

113 
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
Smoking Behaviors of Athlete’s Roi Et Rajabhat University 

 
ปริวัตร  ปาโส * 

  พนิดา  ชูเวช ** 
  ธนะพัฒน์  ทักษิณทร ์*** 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความรู้และทัศนคติ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏร้อย เอ็ด  โดยใ ช้รู ปแบบการวิ จัย เ ชิงส ารวจ            
มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาระดับ
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ของนักกีฬา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ เก็บข้อมูลกับนักกีฬามหาลัยวิทยาลัย
ร าชภั ฏ ร้ อ ย เ อ็ ด  ที่ ร่ ว ม กี ฬ ามหา วิทย าลั ย ร าชภั ฏ           
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 ขุนศักรินทร์เกมส์ 
มีจ านวนทั้งสิ้น 254 คน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยใช้วิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 155 คน และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
นักกีฬาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-21 ปี จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.78 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 96 คน             
คิดเป็นร้อยละ 61.45 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 จ านวน 69 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.58 สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 125 คน              
คิดเป็นร้อยละ 80.64 และพักอาศัยอยู่หอพักเอกชน นอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 68.67 ด้านพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 155 คน ส่วนใหญ่ไม่สูบ
บุหรี่ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03 มีผู้สูบบุหรี่
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.97 เริ่มสูบบุหรี่เนื่องจาก
อยากทดลองสูบ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มี 15 คน
ที่คนในครอบครัวสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่จะสูบแบบวันเว้นวัน 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 

บุหรี่น้อยกว่า 100 บาท ต่อเดือน โดยโอกาสที่จะเกิดการสูบบุหรี่ 
มักเกิดในระหว่างการเที่ยวกลางคืน/ดื่มสุรา จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.45 มักจะสูบทุกที่ที่มีโอกาส จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.45 และยี่ห้อบุหรี่ที่สูบเป็นประจ า คือ กรองทิพย์
และวันเดอร์ คิดเป็นร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่
ทีท่ าส าเร็จรูป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และจะซื้อ
บุหรี่ จากร้านสะดวกซื้อ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 
มักจะซื้อเป็นซอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ประเภท
ของบุหรี่ มักจะเป็นบุหรี่ในประเทศที่มีราคาสูง จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.78 และส่วนใหญ่เคยอ่านค าเตือนที่มีอยู่บน
ซองบุหรี่ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่คิดว่า
ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ในอนาคต จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.44 ด้านความรู้และทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบว่า
นักกีฬาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ อยู่ในระดับสูง (ค่าคะแนน 
= 8/10, S.D.=1.67) ด้านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย=2.64, S.D.=0.531) 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด  ดังนี้  มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโครงการเชิงรุก
เกี่ยวกับการให้ความรู้และทัศนคติต่อการลดพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่อย่างมีส่วนร่วม เช่น การจัดประชาสัมพันธ์ สื่อ
รณรงค์แผ่นพับ ประกาศ เกี่ยวกับพิษภัยร้ายจากบุหรี่  
และปัญหาที่พบ คือ นักกีฬาที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ จะมีคน      
ในครอบครัวที่สูบบุหรี่ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นการจัดการ  
ในมหาวิทยาลัยเพียงทางเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ ควรมี    
การจัดการให้ความรู้และความร่วมมือกับครอบครัวของ
นักกีฬาเกี่ยวกับบุหรี่ด้วย และจัดการวิจัยหรือโครงการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมกับนักศึกษาหรือนักกีฬา 
ที่มีแนวโน้มอยากเลิกและยังไม่อยากเลิกบุหรี่เพื่อการหยุด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 

 
 
* , ** อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
*** นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ABSTRACT  
 This research is a study of knowledge and 
attitude of athletes’ smoking behaviors of Roi Et 
Rajabhat University. This is a survey research.      
Its three purposes are as follows : 1) to survey 
smoking behaviors of athletes of Roi Et Rajabhat 
University, 2) to study their levels of knowledge 
about and attitude towards smoking behaviors 
and 3) to recommend solution management of 
their smoking behavior problems. Data collected 
from 254 athletes of Roi Et Rajabhat University 
who attended NRRU Sport Game,Khunsakarin 39th. 
Using determining sample size for research 
activities by Krejcie and Morgan, resulting 155 
samples, and questionnaires. And use statistical 
package such as percentage, mean and standard 
deviation     
 It is found that samples’ general information, 
70 athletes are at the age of 20-21 (45.78%), 96 
males (61.45%), 69 sophomores (44.58%), 125 of 
Faculty of Education (80.64%), and 106 at private 
dormitory outside campus (68.67%). On smoking 
behaviors of 155 samples, mostly are 132 non-
smoking (89.03%), 17 smoking  (10.97%), 11 are 
smoking by trying out (66.67%), 15 whose family 
members are smoking, 8 are smoking every other 
day (44.45%), and mostly 100 baht per month 
spent for smoking, 8 smoking during night life and 
drinking (44.45%),  8 smoking every occasion (44.45%), 
and popular brand names of cigarettes are Krong 
Thip, and Wonder (44.45%), 11 smoking instant 
cigarettes (66.67%), 9 buying cigarettes from convenience 
stores (55.56%), 11 buying cigarettes as a pack (66.67%). 
On categories of cigarettes, 13 buying expensive 
domestic cigarettes (77.78%), 11 reading the warning 
on a pack of categories (66.67%), 7 are thinking that 
they are unable to stop smoking in the future (44.44%). 
On knowledge about and attitude towards smoking 
behaviors, it is found that the most athletes have 
knowledge about categories at high level (the point = 
8/10, S.D. = 1.67), and attitude towards smoking 
behaviors at high level (mean = 2.64, S.D. = 0.531). 

 Policy recommendations on management 
of smoking behaviors of athletes of Roi Et Rajabhat 
University are as follows: the university should 
participate actively in providing knowledge and attitude 
towards reducing smoking behaviors, such as, public 
information, campaign, brochure, announcement 
of dangers of cigarettes, and as problematic, most 
smoking athletes have smoking family members, 
then, the university management is inadequate,  
it should provide knowledge of cigarettes to and 
participation with those family members of the athletes 
as well, and do a research or a project for solving 
the problems participation with students or athletes 
who are likely to stop smoking, and non-stop smoking 
for ending smoking behaviors. 
 
ค าส าคัญ   : พฤติกรรม, การสูบบุหรี่, นักกีฬา  
Keywords : Behavior, Smoking, Athlete 
 
บทน า 
 การสูบบุหรี่เป็นปัญหาที่เรื้อรังยากแก่การแก้ไข
และเป็นปัญหาที่แพร่กระจายทั่วทุกระดับสังคม ซึ่งผลของ
การสูบบุหรี่เป็นประจ านั้นก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายและ
จิตใจของผู้สูบโดยตรง กล่าวคือ บุหรี่สามารถท าให้ เกิด    
ความผิดปกติต่อระบบต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ  
ระบบการไหลเวียนของโลหิต เป็นต้น เมื่อสูบบุหรี่ติดต่อกัน
เป็นเวลาหลายๆ ปี โดยไม่สามารถจะหยุดสูบได้ ในที่สุดจะ
เกิดอาการติดบุหรี่และกลายเป็นโรคมะเร็งปอด พวกที่    
สูบบุหรี่ มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่
สูบบุหรี่ 8-15 เท่า พวกที่สูบบุหรี่วันละ 1-2 ซอง มีอัตรา
การเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งปอดมากเป็น 10 เท่าของ
พวกท่ีไม่สูบบุหรี่ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไมสูบบุหรี่.  2553)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้ งอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เมื่อศึกษาข้อมูล
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย พบว่าในประเทศไทย 
จ านวนผู้สูบบุหรี่และอัตราการสูบบุรี่จ าแนกตามภาค            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีจ านวนผู้สูบบุหรี่มากที่สุด 
คือ ร้อยละ 35 จากจ านวน 3,344,556 คน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ.  2557) ทั้งนีโ้อกาสที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร้อยเอ็ด จะมีพฤติกรรมที่นักศึกษาสูบบุหรี่มากขึ้นโดยเฉพาะ
ในกลุ่มนักกีฬาที่มีความเช่ือม่ันในความแข็งแรงของร่างกาย
ตนเอง และมีพฤติกรรมเสี่ยงในการสูบบุหรี่ โดยพื้นฐานแล้ว
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ความเช่ือเรื่องการสูบบุหรี่ที่เป็นการแสดงออกถึงการให้ความ
ยอมรับจากเพื่อน สภาพสังคม มีความเครียดและความ
กดดัน ท้ังจากการเรียน ครอบครัว การเงิน ซึ่งจะส่งผลท าให้
คนส่วนใหญ่เกิดความเครียดและหาวิธีคลายเครียด และหนึ่ง
ในวิธีที่ผู้คนส่วนหนึ่งนิยม คือ การสูบบุหรี่และอาจมีหลาย
ประการที่วัยรุ่นปัจจุบันหันมาพึ่งพาการสูบบุหรี่ 
 บุหรี่ถือเป็นสารเสพติดการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรม
ที่ปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ทั่วโลกมาเป็น
เวลานาน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้และการปรับแต่ง
ชนิดใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลาเพ่ือสนองความต้องการของ          
ผู้สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นการติด
สารเสพติดอย่างหนึ่ง การเลิกสูบบุหรี่จึงเป็นเรื่องยากทั้งๆ   
ที่มีผลการศึกษาถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ที่มี    
การทดลองใช้โครงการสุขศึกษารูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ 
ผู้สูบบุหรี่ เลิกบุหรี่มานานหลายปี แต่ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่อยู่ 
เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ถึงแม้จะพยายาม
แล้วก็ตามและทั้งที่ไม่พยายามเลิกก็ตาม  
 เพื่อเป็นการหาแนวทางการจัดการกับปัญหานี้ 
คณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักกีฬา รวมทั้งระดับความรู้และทัศนคติ รวมทั้งผลกระทบ
จากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เพื่อน าเสนอเป็นฐานข้อมูลและเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดการกับปัญหาจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อศึกษาระดับความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่ของ
นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 3.  เพื่อศึกษาระดับทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ในนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 4. เพื่อน าเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาการสูบบุหรี่ในนักกีฬามหาวทิยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ได้ก าหนด
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักกีฬา   
ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 ขุนศักรินทร์เกมส์ มีจ านวน
ทั้งสิ้น 254 คน 
  1.2 กลุ่ มตั วอย่ า ง ใ ช้ วิ ธี ก า ร เปิ ดตาร า ง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
155 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
เ ป็นแบบสอบถาม เกี่ ย วกับข้อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม พฤติกรรรมการสูบบุหรี่  แบบสอบถาม      
ฟาเกอร์สตรอมเพื่อวัดระดับการติดสารนิโคติน ความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่โดย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น
ทั้งสิ้น 5 ตอน ได้แก่ 
  2.1  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป
ของของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีลักษณะ
เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ 
น้ าหนัก ส่วนสูง โรคประจ าตัว สังกัดที่ก าลังศึกษา ช้ันปีที่
ก าลังศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะที่พัก 
  2.2  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การสูบบุหรี่ โดยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
โดยมีข้อค าถาม จ านวน 14 ข้อ จะเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ หากผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้มีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่จะไม่ต้องท าแบบสอบถามในแบบสอบถามตอนนี้ (ท า
เฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่) 
  2.3  ตอนที่ 3 แบบทดสอบการติดบุหรี่  
(แบบทดสอบฟาเกอร์สตรอม) โดยมีลักษณะเป็นข้อค าถาม
ทั้งหมด 6 ข้อ (ท าเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่) 
  2.4 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อความรู้
เกี่ยวกับบุหรี่ มีข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ แบ่งเป็นข้อค าถาม 
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จ านวน 5 
ข้อ และความรู้ทีผ่ิดเกีย่วกับการสบูบุหรี่จ านวน  5 ข้อ  
  2.5 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคต ิ
ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยจะเป็นข้อค าถามวัดระดับ
ทัศนคติแบบประมาณค่า (Ratting Scale) 3 ระดับ คือ  
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย จ านวน 10 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย   
ได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  3.1  ท าหนังสือขออนุเคราะห์ข้อมูลในการติดต่อ
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ ช่วยผู้ฝึกสอนของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล         
โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
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ABSTRACT  
 This research is a study of knowledge and 
attitude of athletes’ smoking behaviors of Roi Et 
Rajabhat University. This is a survey research.      
Its three purposes are as follows : 1) to survey 
smoking behaviors of athletes of Roi Et Rajabhat 
University, 2) to study their levels of knowledge 
about and attitude towards smoking behaviors 
and 3) to recommend solution management of 
their smoking behavior problems. Data collected 
from 254 athletes of Roi Et Rajabhat University 
who attended NRRU Sport Game,Khunsakarin 39th. 
Using determining sample size for research 
activities by Krejcie and Morgan, resulting 155 
samples, and questionnaires. And use statistical 
package such as percentage, mean and standard 
deviation     
 It is found that samples’ general information, 
70 athletes are at the age of 20-21 (45.78%), 96 
males (61.45%), 69 sophomores (44.58%), 125 of 
Faculty of Education (80.64%), and 106 at private 
dormitory outside campus (68.67%). On smoking 
behaviors of 155 samples, mostly are 132 non-
smoking (89.03%), 17 smoking  (10.97%), 11 are 
smoking by trying out (66.67%), 15 whose family 
members are smoking, 8 are smoking every other 
day (44.45%), and mostly 100 baht per month 
spent for smoking, 8 smoking during night life and 
drinking (44.45%),  8 smoking every occasion (44.45%), 
and popular brand names of cigarettes are Krong 
Thip, and Wonder (44.45%), 11 smoking instant 
cigarettes (66.67%), 9 buying cigarettes from convenience 
stores (55.56%), 11 buying cigarettes as a pack (66.67%). 
On categories of cigarettes, 13 buying expensive 
domestic cigarettes (77.78%), 11 reading the warning 
on a pack of categories (66.67%), 7 are thinking that 
they are unable to stop smoking in the future (44.44%). 
On knowledge about and attitude towards smoking 
behaviors, it is found that the most athletes have 
knowledge about categories at high level (the point = 
8/10, S.D. = 1.67), and attitude towards smoking 
behaviors at high level (mean = 2.64, S.D. = 0.531). 

 Policy recommendations on management 
of smoking behaviors of athletes of Roi Et Rajabhat 
University are as follows: the university should 
participate actively in providing knowledge and attitude 
towards reducing smoking behaviors, such as, public 
information, campaign, brochure, announcement 
of dangers of cigarettes, and as problematic, most 
smoking athletes have smoking family members, 
then, the university management is inadequate,  
it should provide knowledge of cigarettes to and 
participation with those family members of the athletes 
as well, and do a research or a project for solving 
the problems participation with students or athletes 
who are likely to stop smoking, and non-stop smoking 
for ending smoking behaviors. 
 
ค าส าคัญ   : พฤติกรรม, การสูบบุหรี่, นักกีฬา  
Keywords : Behavior, Smoking, Athlete 
 
บทน า 
 การสูบบุหรี่เป็นปัญหาที่เรื้อรังยากแก่การแก้ไข
และเป็นปัญหาที่แพร่กระจายทั่วทุกระดับสังคม ซึ่งผลของ
การสูบบุหรี่เป็นประจ านั้นก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายและ
จิตใจของผู้สูบโดยตรง กล่าวคือ บุหรี่สามารถท าให้ เกิด    
ความผิดปกติต่อระบบต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ  
ระบบการไหลเวียนของโลหิต เป็นต้น เมื่อสูบบุหรี่ติดต่อกัน
เป็นเวลาหลายๆ ปี โดยไม่สามารถจะหยุดสูบได้ ในที่สุดจะ
เกิดอาการติดบุหรี่และกลายเป็นโรคมะเร็งปอด พวกที่    
สูบบุหรี่ มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่
สูบบุหรี่ 8-15 เท่า พวกที่สูบบุหรี่วันละ 1-2 ซอง มีอัตรา
การเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งปอดมากเป็น 10 เท่าของ
พวกท่ีไม่สูบบุหรี่ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไมสูบบุหรี่.  2553)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้ งอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เมื่อศึกษาข้อมูล
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย พบว่าในประเทศไทย 
จ านวนผู้สูบบุหรี่และอัตราการสูบบุรี่จ าแนกตามภาค            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีจ านวนผู้สูบบุหรี่มากที่สุด 
คือ ร้อยละ 35 จากจ านวน 3,344,556 คน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ.  2557) ทั้งนีโ้อกาสที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร้อยเอ็ด จะมีพฤติกรรมที่นักศึกษาสูบบุหรี่มากขึ้นโดยเฉพาะ
ในกลุ่มนักกีฬาที่มีความเช่ือมั่นในความแข็งแรงของร่างกาย
ตนเอง และมีพฤติกรรมเสี่ยงในการสูบบุหรี่ โดยพ้ืนฐานแล้ว
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ความเช่ือเรื่องการสูบบุหรี่ที่เป็นการแสดงออกถึงการให้ความ
ยอมรับจากเพื่อน สภาพสังคม มีความเครียดและความ
กดดัน ท้ังจากการเรียน ครอบครัว การเงิน ซึ่งจะส่งผลท าให้
คนส่วนใหญ่เกิดความเครียดและหาวิธีคลายเครียด และหนึ่ง
ในวิธีที่ผู้คนส่วนหนึ่งนิยม คือ การสูบบุหรี่และอาจมีหลาย
ประการที่วัยรุ่นปัจจุบันหันมาพึ่งพาการสูบบุหรี่ 
 บุหรี่ถือเป็นสารเสพติดการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรม
ที่ปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ทั่วโลกมาเป็น
เวลานาน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้และการปรับแต่ง
ชนิดใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลาเพ่ือสนองความต้องการของ          
ผู้สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นการติด
สารเสพติดอย่างหนึ่ง การเลิกสูบบุหรี่จึงเป็นเรื่องยากทั้งๆ   
ที่มีผลการศึกษาถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ที่มี    
การทดลองใช้โครงการสุขศึกษารูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ 
ผู้สูบบุหรี่ เลิกบุหรี่มานานหลายปี แต่ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่อยู่ 
เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ถึงแม้จะพยายาม
แล้วก็ตามและทั้งที่ไม่พยายามเลิกก็ตาม  
 เพื่อเป็นการหาแนวทางการจัดการกับปัญหานี้ 
คณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักกีฬา รวมทั้งระดับความรู้และทัศนคติ รวมทั้งผลกระทบ
จากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เพื่อน าเสนอเป็นฐานข้อมูลและเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดการกับปัญหาจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อศึกษาระดับความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่ของ
นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 3.  เพื่อศึกษาระดับทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ในนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 4. เพื่อน าเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาการสูบบุหรี่ในนักกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ได้ก าหนด
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักกีฬา   
ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 ขุนศักรินทร์เกมส์ มีจ านวน
ทั้งสิ้น 254 คน 
  1.2 กลุ่ มตั วอย่ า ง ใ ช้ วิ ธี ก า ร เปิ ดตาร า ง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
155 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
เ ป็นแบบสอบถาม เกี่ ย วกับข้อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม พฤติกรรรมการสูบบุหรี่  แบบสอบถาม      
ฟาเกอร์สตรอมเพื่อวัดระดับการติดสารนิโคติน ความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่โดย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น
ทั้งสิ้น 5 ตอน ได้แก่ 
  2.1  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีลักษณะ
เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ 
น้ าหนัก ส่วนสูง โรคประจ าตัว สังกัดที่ก าลังศึกษา ช้ันปีที่
ก าลังศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะที่พัก 
  2.2  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การสูบบุหร่ี โดยมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
โดยมีข้อค าถาม จ านวน 14 ข้อ จะเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ หากผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้มีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่จะไม่ต้องท าแบบสอบถามในแบบสอบถามตอนนี้ (ท า
เฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่) 
  2.3  ตอนที่ 3 แบบทดสอบการติดบุหรี่  
(แบบทดสอบฟาเกอร์สตรอม) โดยมีลักษณะเป็นข้อค าถาม
ทั้งหมด 6 ข้อ (ท าเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่) 
  2.4 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อความรู้
เกี่ยวกับบุหรี่ มีข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ แบ่งเป็นข้อค าถาม 
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จ านวน 5 
ข้อ และความรู้ทีผ่ิดเกีย่วกับการสบูบุหรี่จ านวน  5 ข้อ  
  2.5 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคต ิ
ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยจะเป็นข้อค าถามวัดระดับ
ทัศนคติแบบประมาณค่า (Ratting Scale) 3 ระดับ คือ  
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย จ านวน 10 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย   
ได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  3.1  ท าหนังสือขออนุเคราะห์ข้อมูลในการติดต่อ
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ ช่วยผู้ฝึกสอนของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล         
โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
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  3.2  ช้ีแจงและอธิบายแบบสอบถามก่อนเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้ผู้กรอกแบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค าถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
  3.3  แจกแบบสอบถามด้วยตนเองท้ังหมด
จ านวน 155 ชุด ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเสร็จ
และรอรับกลับคืนมา ทั้งสิ้นจ านวน 155 ชุด  
  3.4  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบ 
ถามทุกฉบับเพื่อให้ได้ข้อมูลครบ 100% 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน 
ตามแบบสอบถาม ซึ่งสามารถจ าแนกได้ ดังต่อไปนี้  
  4.1  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 
แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีใช้การวิเคราะห์
แบบพรรณนาสถิติ ได้แก่ การหาค่าร้อยละ และการแจกแจง
ความถี ่
  4.2  ข้อมูลจากตอนท่ี 3 แบบทดสอบการตดิ
บุหรี่ (แบบทดสอบฟาเกอร์สตรอม) โดยแปลผลคะแนน 
  0-3 คะแนน คือ ไม่นับว่าติดสารนิโคติน 
  4-5 คะแนน คือติดสารนิโคตินระดับปานกลาง 
  6-7 คะแนน คือติดสารนิโคตินระดับปานกลาง
และมีแนวโน้มอย่างมากในการพัฒนาไปเป็นการติดนิโคติน
ระดับสูง 
  8-9 คะแนน คือติดสารนิโคตินในระดับสูง 
  10 คะแนน  คือติดสารนิโคตินในระดับสูงมาก 
  4.3 ตอนที่  4  แบบสอบถามความรู้ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ ถูก ผิด 
เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบ “ถูก” ให้ 1 คะแนน ถ้าตอบ 
“ผิด” ให้ 0 คะแนน มีค าถามทั้งหมด 10 ข้อ โดยเกณฑ์   
ในการแปลผลคะแนนใช้การพิจารณาแบ่งระดับคะแนนแบบ
อิงเกณฑ์ โดยประยุกต์จากหลักเกณฑ์ของ Bloom (1971) 
มีเกณฑ์แบ่งคะแนนความรู้ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับสูง ได้ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 ระดับปานกลาง ได้ตั้งแต่ ร้อยละ 60-79.99  
 ระดับต่ า ได้ ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามทัศนคติเกีย่วกับการสูบ
บุหรี่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยการตั้ง
ค าถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยใหผู้้ตอบแบบสอบถามตอบ

ว่า ใช่ ไม่แน่ใจ หรือไม่ใช่ มีค าถามทั้งหมด 10 ข้อ   โดยให้
คะแนนดังน้ี 
   ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ 
 ใช่  3 คะแนน        1 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ 2 คะแนน        2 คะแนน 
 ไม่ใช่ 1 คะแนน        3 คะแนน 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงแบ่งระดับทัศนคติ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ แบ่งออกเป็นดังน้ี 
 2.35-3.00 หมายถึง ทัศนคติในระดับสูง 
 1.68-2.34 หมายถึง ทัศนคติในระดับปานกลาง 
 1.00-1.67 หมายถึง ทัศนคติในระดับต่ า 
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติ ดังนี ้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาวิจัยความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
พบว่า ระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถสรุปผล  
ได้ดังนี้ 
 1. ด้านข้อมูลทั่วไป นักกีฬาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย        
ร าชภั ฏ กลุ่ ม ภ าคตะวั นออก เ ฉี ย ง เ หนื อ  ค รั้ ง ที่  39              
ขุนศักรินทร์เกมส์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา            
มีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ าร่ วม              
การแข่งขันทั้งสิ้น จ านวน 254 คน เมื่อท าการค านวณหา
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของ เครจซี่กับมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ          
155 คน ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ พบว่า 
  1.1 นักกีฬาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-21 ปี 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 45.78 ส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย 
จ านวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 61.45 ศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 44.58 สังกดัคณะครุศาสตร์ จ านวน 
125 คน คิดเป็นร้อยละ 80.64 และพักอาศัยอยู่หอพักเอกชน
นอกมหาวิทยาลัย จ านวน  106 คน คิดเป็นร้อยละ 68.67 
  1.2 ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่  จากกลุ่ม
ตัวอย่างท้ังสิ้น จ านวน 155 คน ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03 มีผู้สูบบุหรี่ จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.97 เริ่มสูบบุหรี่เนื่องจากอยากทดลองสูบ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มี 15 คนที่คนใน
ครอบครัว สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่จะสูบแบบวันเว้นวัน จ านวน  
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8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายบุหรี่
น้อยกว่า 100 บาท ต่อเดือน โดยโอกาสที่จะเกิดการสูบบหุรี่ 
มักเกิดในระกว่างการเที่ยวกลางคืน/ดื่มสุรา จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.45 มักจะสูบทุกที่ที่มีโอกาส จ านวน      
8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 และยี่ห้อบุหรี่ที่สูบเป็นประจ า 
คือ กรองทิพย์และวันเดอร์ ร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่จะ
สูบบุหรี่ทีท าส าเร็จรูป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
และจะซื้อบุหรี่จากร้านสะดวกซื้อ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.56 มักจะซื้อเป็นซอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ประเภทของบุหรี่ มักจะเป็นบุหรี่ในประเทศที่มีราคา
สูง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 และส่วนใหญ่ 
เคยอ่านค าเตือนที่มีอยู่บนซองบุหรี่ จ านวน 11 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่คิดว่า ไม่สามารถเลิกบุหรี่ ได้ 
ในอนาคต จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 
  1.3 การวิเคราะห์ระดับการตดิบุหรีด่้วยแบบ 
ทดสอบฟาเกอรสตรอมเพื่อวัดระดับการติดสารนิโคตินพบว่า  
ผู้สูบบุหรี่ทั้ง 17 คน นั้น มีจ านวน 15 คน ที่สูบบุหรี่อย่าง
น้อย 10 มวน คิดเป็นร้อยละ 88.89 และต้องการสูบบุหรี่
มวนแรกหลังตื่นนอนทันที ภายใน 5 นาที จ านวน  5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 และสูบบุหรี่จัดในมวนแรก ตอนเช้ามากที่สุด 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 อีกทั้งไม่อยากเลิกสูบ
บุหรี่มวนแรกในตอนเช้า จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และไม่รู้สึกว่า “เขตปลอดบุหรี่” เช่น ในโรงภาพยนตร์ รถโดยสาร 
ร้านอาหาร ท าให้ล าบากหรือยุ่งยาก จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 และยังต้องสูบบุหรี่แม้ต้องนอนพักตลอดใน
โรงพยาบาล จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 และเมื่อ
พิจารณาระดับการติด มีผู้ที่ได้คะแนน ระดับ 6 คะแนน จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 ที่ติดสารนิโคตินในระดับปานกลาง
และมีแนวโน้มอย่างมากในการพัฒนาไปเป็นการติดนิโคติน
ระดับสูง 
   1.4 ด้านระดับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของนักกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า นักกีฬามีความรู้มากที่สุด 
คือ การสูบบุหรี่ท าให้กลิ่นตัวแรงขึ้นกว่าปกติ และการสูบบุหรี่
จะท าให้ผิวหนังเหี่ยวย่น แกเร็ว คิดเป็นร้อยละ 90.36 รองลงมา 
คือ ในควันบุหรี่มีสารตะกั่วซึ่งเป็นสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของร่างกาย และท าลายเนื้อเยื่อ สมอง คิดเป็นร้อยละ 89.16 
และอัตราการเต้นของหัวใจส าหรับคนที่สูบบุหรี่นั้นจะเต้น
เร็วกว่าคนที่ไม่ได้สูบอยู่ประมาณ 30% (หัวใจยิ่งเต้นเร็ว
แปลว่ายิ่งเหนื่อยง่ายและ ยิ่งอ่อนแอ) คิดเป็นร้อยละ 87.95 
น้อยที่สุด คือ สารนิโคติน (Nicotine) ที่อยู่ในบุหรี่เป็นตัวช่วย
ในการลดความอยากอาหาร และเผาผลาญไขมันได้ คิดเป็น
ร้อยละ 49.40 ด้านการสูบบุหรี่ของนักกีฬามีความรู้อยู่ใน

ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 71.08 ระดับความรู้ปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 20.48 และระดับความรู้ต่ า คิดเป็นร้อยละ 8.43 โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยของด้านความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เท่ากับ 
8.00 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.67 
  1.5  ด้านระดับทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า 
นักกีฬามีทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ทัศนคติระดับสูง  
คือ ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่สูบบุหรี่ ท่านจ าเป็นต้องสูบด้วย             
( X =2.64) รองลงมา  คือ การสูบบุหรี่ ช่วยให มีสมาธิ 
หนักแน่น รอบคอบมากขึ้น ( X =2.60) และทัศนคติระดับ    
ปานกลาง คือ การสูบบุหรี่ท าให้เพื่อนหรือคนรอบข้าง 
รังเกียจ (X =2.35) และท่านคิดว่าคนที่สูบบุหรี่จะเข้าสังคม
ไดง่าย และมีเพื่อนมาก ( X =2.34) เมื่อดูค่าเฉลี่ยรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ สูงที่สุด 
คือ ถ้าท่านอยู่ ในกลุ่มที่สูบบุหรี่ ท่านจ าเป็นต้องสูบด้วย 
( X =2.64) และต่ าที่สุด คือ การเลิกสูบบุหรี่จะท าให้หาย
จากการเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคปอด 
โรคมะเร็ง ( X =2.11) เมื่อพิจารณาระดับทัศนคติด้านการ
สูบบุหรี่ของนักกีฬา พบว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 66.27 รองลงมา คือ มีทัศนคติอยู่ในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 31.33 (X =2.64, S.D.=0.531) 
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรู้ และทัศนคติ เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด พบว่า ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  คือ 
นักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 155 คน   
มีอายุอยู่ในช่วง 20-21 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.78 เพศชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 61.45  
ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันปีที่ 2 จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.58 สังกัดคณะครุศาสตร ์จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.64 และพักอาศัยอยู่หอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 68.67 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุขุมาลย ประสมศักดิ์ (2551) ศึกษาเรื่อง  
ปจจัยและผลที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่และพฤติกรรม 
การเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ 
มีช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปขึ้นไป สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ชณิษฐ์ชา บุญเสริม  ผกามาศ, สุฐิติวนิช และวรษา  รวิสา
นนท์ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ที่สูบ
บุหรี่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.90 สอดคล้องกับ



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2560

Vol.11	No.1	January	-	June		2017

117

  3.2  ช้ีแจงและอธิบายแบบสอบถามก่อนเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้ผู้กรอกแบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค าถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
  3.3  แจกแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมด
จ านวน 155 ชุด ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเสร็จ
และรอรับกลับคืนมา ทั้งสิ้นจ านวน 155 ชุด  
  3.4  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบ 
ถามทุกฉบับเพื่อให้ได้ข้อมูลครบ 100% 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน 
ตามแบบสอบถาม ซึ่งสามารถจ าแนกได้ ดังต่อไปนี้  
  4.1  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 
แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใช้การวิเคราะห์
แบบพรรณนาสถิติ ได้แก่ การหาค่าร้อยละ และการแจกแจง
ความถี ่
  4.2  ข้อมูลจากตอนท่ี 3 แบบทดสอบการตดิ
บุหรี่ (แบบทดสอบฟาเกอร์สตรอม) โดยแปลผลคะแนน 
  0-3 คะแนน คือ ไม่นับว่าติดสารนิโคติน 
  4-5 คะแนน คือติดสารนิโคตินระดับปานกลาง 
  6-7 คะแนน คือติดสารนิโคตินระดับปานกลาง
และมีแนวโน้มอย่างมากในการพัฒนาไปเป็นการติดนิโคติน
ระดับสูง 
  8-9 คะแนน คือติดสารนิโคตินในระดับสูง 
  10 คะแนน  คือติดสารนิโคตินในระดับสูงมาก 
  4.3 ตอนที่  4  แบบสอบถามความรู้ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ ถูก ผิด 
เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบ “ถูก” ให้ 1 คะแนน ถ้าตอบ 
“ผิด” ให้ 0 คะแนน มีค าถามทั้งหมด 10 ข้อ โดยเกณฑ์   
ในการแปลผลคะแนนใช้การพิจารณาแบ่งระดับคะแนนแบบ
อิงเกณฑ์ โดยประยุกต์จากหลักเกณฑ์ของ Bloom (1971) 
มีเกณฑ์แบ่งคะแนนความรู้ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับสูง ได้ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 ระดับปานกลาง ได้ตั้งแต่ ร้อยละ 60-79.99  
 ระดับต่ า ได้ ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามทัศนคติเกีย่วกับการสูบ
บุหรี่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยการตั้ง
ค าถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยใหผู้้ตอบแบบสอบถามตอบ

ว่า ใช่ ไม่แน่ใจ หรือไม่ใช่ มีค าถามทั้งหมด 10 ข้อ   โดยให้
คะแนนดังน้ี 
   ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ 
 ใช่  3 คะแนน        1 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ 2 คะแนน        2 คะแนน 
 ไม่ใช่ 1 คะแนน        3 คะแนน 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงแบ่งระดับทัศนคติ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ แบ่งออกเป็นดังน้ี 
 2.35-3.00 หมายถึง ทัศนคติในระดับสูง 
 1.68-2.34 หมายถึง ทัศนคติในระดับปานกลาง 
 1.00-1.67 หมายถึง ทัศนคติในระดับต่ า 
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติ ดังนี ้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผล 
 จากการศึกษาวิจัยความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
พบว่า ระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถสรุปผล  
ได้ดังนี้ 
 1. ด้านข้อมูลทั่วไป นักกีฬาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย        
ร าชภั ฏ กลุ่ ม ภ าคตะ วันออก เ ฉี ย ง เ หนื อ  ค รั้ ง ที่  39              
ขุนศักรินทร์เกมส์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา            
มีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ าร่ วม              
การแข่งขันทั้งสิ้น จ านวน 254 คน เมื่อท าการค านวณหา
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของ เครจซี่กับมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ          
155 คน ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ พบว่า 
  1.1 นักกีฬาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-21 ปี 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 45.78 ส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย 
จ านวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 61.45 ศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 44.58 สังกดัคณะครุศาสตร์ จ านวน 
125 คน คิดเป็นร้อยละ 80.64 และพักอาศัยอยู่หอพักเอกชน
นอกมหาวิทยาลัย จ านวน  106 คน คิดเป็นร้อยละ 68.67 
  1.2 ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่  จากกลุ่ม
ตัวอย่างท้ังสิ้น จ านวน 155 คน ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03 มีผู้สูบบุหรี่ จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.97 เริ่มสูบบุหรี่เนื่องจากอยากทดลองสูบ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มี 15 คนที่คนใน
ครอบครัว สูบบุหร่ี ส่วนใหญ่จะสูบแบบวันเว้นวัน จ านวน  
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8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายบุหรี่
น้อยกว่า 100 บาท ต่อเดือน โดยโอกาสที่จะเกิดการสูบบหุรี่ 
มักเกิดในระกว่างการเที่ยวกลางคืน/ดื่มสุรา จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.45 มักจะสูบทุกที่ที่มีโอกาส จ านวน      
8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 และยี่ห้อบุหรี่ที่สูบเป็นประจ า 
คือ กรองทิพย์และวันเดอร์ ร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่จะ
สูบบุหรี่ทีท าส าเร็จรูป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
และจะซื้อบุหรี่จากร้านสะดวกซื้อ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.56 มักจะซื้อเป็นซอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ประเภทของบุหรี่ มักจะเป็นบุหรี่ในประเทศที่มีราคา
สูง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 และส่วนใหญ่ 
เคยอ่านค าเตือนที่มีอยู่บนซองบุหรี่ จ านวน 11 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่คิดว่า ไม่สามารถเลิกบุหรี่ ได้ 
ในอนาคต จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 
  1.3 การวิเคราะห์ระดับการตดิบุหรีด่้วยแบบ 
ทดสอบฟาเกอรสตรอมเพื่อวัดระดับการติดสารนิโคตินพบว่า  
ผู้สูบบุหรี่ทั้ง 17 คน นั้น มีจ านวน 15 คน ที่สูบบุหรี่อย่าง
น้อย 10 มวน คิดเป็นร้อยละ 88.89 และต้องการสูบบุหรี่
มวนแรกหลังตื่นนอนทันที ภายใน 5 นาที จ านวน  5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 และสูบบุหรี่จัดในมวนแรก ตอนเช้ามากที่สุด 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 อีกทั้งไม่อยากเลิกสูบ
บุหรี่มวนแรกในตอนเช้า จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และไม่รู้สึกว่า “เขตปลอดบุหรี่” เช่น ในโรงภาพยนตร์ รถโดยสาร 
ร้านอาหาร ท าให้ล าบากหรือยุ่งยาก จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 และยังต้องสูบบุหรี่แม้ต้องนอนพักตลอดใน
โรงพยาบาล จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 และเมื่อ
พิจารณาระดับการติด มีผู้ที่ได้คะแนน ระดับ 6 คะแนน จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 ที่ติดสารนิโคตินในระดับปานกลาง
และมีแนวโน้มอย่างมากในการพัฒนาไปเป็นการติดนิโคติน
ระดับสูง 
   1.4 ด้านระดับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ของนักกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า นักกีฬามีความรู้มากที่สุด 
คือ การสูบบุหรี่ท าให้กลิ่นตัวแรงขึ้นกว่าปกติ และการสูบบุหรี่
จะท าให้ผิวหนังเหี่ยวย่น แกเร็ว คิดเป็นร้อยละ 90.36 รองลงมา 
คือ ในควันบุหรี่มีสารตะกั่วซึ่งเป็นสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของร่างกาย และท าลายเนื้อเยื่อ สมอง คิดเป็นร้อยละ 89.16 
และอัตราการเต้นของหัวใจส าหรับคนที่สูบบุหรี่นั้นจะเต้น
เร็วกว่าคนที่ไม่ได้สูบอยู่ประมาณ 30% (หัวใจยิ่งเต้นเร็ว
แปลว่ายิ่งเหนื่อยง่ายและ ยิ่งอ่อนแอ) คิดเป็นร้อยละ 87.95 
น้อยที่สุด คือ สารนิโคติน (Nicotine) ที่อยู่ในบุหรี่เป็นตัวช่วย
ในการลดความอยากอาหาร และเผาผลาญไขมันได้ คิดเป็น
ร้อยละ 49.40 ด้านการสูบบุหรี่ของนักกีฬามีความรู้อยู่ใน

ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 71.08 ระดับความรู้ปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 20.48 และระดับความรู้ต่ า คิดเป็นร้อยละ 8.43 โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยของด้านความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เท่ากับ 
8.00 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.67 
  1.5  ด้านระดับทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า 
นักกีฬามีทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ทัศนคติระดับสูง  
คือ ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่สูบบุหรี่ ท่านจ าเป็นต้องสูบด้วย             
( X =2.64) รองลงมา  คือ การสูบบุหรี่ ช่วยให มีสมาธิ 
หนักแน่น รอบคอบมากขึ้น ( X =2.60) และทัศนคติระดับ    
ปานกลาง คือ การสูบบุหรี่ท าให้เพื่อนหรือคนรอบข้าง 
รังเกียจ (X =2.35) และท่านคิดว่าคนที่สูบบุหร่ีจะเข้าสังคม
ไดง่าย และมีเพื่อนมาก ( X =2.34) เมื่อดูค่าเฉลี่ยรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ สูงที่สุด 
คือ ถ้าท่านอยู่ ในกลุ่มที่สูบบุหรี่ ท่านจ าเป็นต้องสูบด้วย 
( X =2.64) และต่ าที่สุด คือ การเลิกสูบบุหรี่จะท าให้หาย
จากการเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคปอด 
โรคมะเร็ง ( X =2.11) เมื่อพิจารณาระดับทัศนคติด้านการ
สูบบุหรี่ของนักกีฬา พบว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 66.27 รองลงมา คือ มีทัศนคติอยู่ในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 31.33 (X =2.64, S.D.=0.531) 
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรู้ และทัศนคติ เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด พบว่า ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  คือ 
นักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 155 คน   
มีอายุอยู่ในช่วง 20-21 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.78 เพศชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 61.45  
ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันปีที่ 2 จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.58 สังกัดคณะครุศาสตร ์จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.64 และพักอาศัยอยู่หอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 68.67 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุขุมาลย ประสมศักดิ์ (2551) ศึกษาเรื่อง  
ปจจัยและผลที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่และพฤติกรรม 
การเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ 
มีช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปขึ้นไป สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ชณิษฐ์ชา บุญเสริม  ผกามาศ, สุฐิติวนิช และวรษา  รวิสา
นนท์ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ที่สูบ
บุหรี่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.90 สอดคล้องกับ
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ผลงานวิจัยของ ณัฐพัฒน์  ชยาวิวัฒนาวงศ์ (2553) ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า  
ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
66.00 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.9 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐพัฒน์  ชยาวิวัฒนาวงศ์ 
(2553) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชาย ร้อยละ 100.00  
 โดยสรุป พบว่า ช่วงอายุและเพศมีผลต่อพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุ และมีหลายปัจจัย
ทีส่่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรมเลียนแบบจากเพื่อนและครอบครัวซึ่งจาการศึกษา
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีครอบครัวที่สูบบุหรี่ 
 ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.97 เริ่มสูบบุหรี่เนื่องจากอยากทดลองสูบ จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีจ านวน 15 คน ที่คนในครอบครัว
สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่จะสูบแบบวันเว้นวัน จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่น้อยกว่า 
100 บาท ต่อเดือน  
 โดยโอกาสที่จะเกิดการสูบบุหรี่ มักเกิดในระหว่าง
การเที่ยวกลางคืน/ดื่มสุรา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.45 มักจะสูบทุกที่ที่มี โอกาส จ านวน 8 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 44.45 และยี่ห้อบุหรี่ที่สูบเป็นประจ า คือ กรองทิพย์
และวันเดอร์คิดเป็นร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่
ทีท าส าเร็จรูป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ 
จะซื้อบุหรี่จากร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.56 มักจะซื้อเป็นซอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ประเภทของบุหรี่ มักจะเป็นบุหรี่ในประเทศที่มีราคาสูง 
จ านวน 13 คน ร้อยละ 77.78 และส่วนใหญ่เคยอ่านค าเตือน
ทีม่ีอยู่บนซองบุหรี่ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่
คิดว่าไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ในอนาคต จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.44 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชณษิฐ์ชา  บุญเสริม, 
ผกามาศ  สุฐิติวนิช และวรษา  รวิสานนท์ (2552) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 16-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 
47.30 ก าลังศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 
47.10 เยาวชนเคยลอง สูบบุหร่ี ร้อยละ 30.3 และยังคงสูบ
บุหรี่  ในปัจจุบัน ร้อยละ 24.01 ซึ่งจะสูบบุหรี่ทุกวัน ร้อยละ 
36.4 สูบวันละ 6-10 มวน ร้อยละ 34.70 และซื้อจากร้าน

สะดวกซื้อ ร้อยละ 33.10 ส่วนใหญ่สถานที่ที่สูบบุหรี่ คือ 
บ้านเพื่อน ร้อยละ 28.90 และพบว่า ร้อยละ 13.60 มีการ
ใช้ยาสูบรูปแบบอ่ืนส าหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความ 
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุขุมาลย  ประสมศักดิ์ (2551) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และพฤติกรรม   
การเลิกสูบบุหร่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาที่สูบบุหรี่เรียนอยู่คณะ
บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 28.10 อายุตั้งแต่ 20 ปขึ้นไป 
ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 ร้อยละ 33.20 มีผลการเรียนเฉลี่ย
อยู่ในชวง 2.01-3.00 สวนใหญ่บิดาจะสูบบุหรี่ทุกวัน มีบ้าง
ที่มารดา สูบเป็นบางครั้ง แต่มีนักศึกษาสวนใหญ่ที่มารดา 
ไมสูบบุหรี่ อยางไรก็ตามนักศึกษาที่สูบบุหรี่มักมีเพื่อนสนิท 
ที่สูบบุหรี่ 2 คน โดยสรุป พบว่า ยังมีนักกีฬาส่วนหนึ่งที่สูบ
บุหรี่และเริ่มสูบเนื่องจากอยากทดลองสูบบุหรี่และมีปัจจัย
ทางครอบครัว โดยมีครอบครัวที่มีสมาชิกที่สูบบุหรี่ภายในบ้าน 
และมีแนวโน้มในการติดบุหรี่ได้เนื่องจากมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่แบบวันเว้นวัน และเมื่อมีปริมาณนิโคตินสะสมในร่างกาย
มากขึ้น ก็จะมีความต้องการนิโคตินจากการสูบบุหรี่มากขึ้น 
และมีผลไปสู่การเสพติดนิโคติน ทั้งนี้พบว่า กลุ่มนักกีฬามี
ปริมาณการสูบบุหรี่ในปริมาณที่น้อยอยู่ควรจะต้องได้รับ
ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการลด ละ เลิกบุหรี่ต่อไป 
 ด้านระดับความรู้ที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พบว่าอยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 71.08 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาภารัตน์  อิงคภากร (2557) ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการวิจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่อยู่ในระดับที่สูง มีทัศนคติที่ดีและ  
ปานกลางต่อการสบูบุหรีใ่นจ านวนที่เท่าๆ กัน และนิสิตส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมที่ดีต่อการสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 64.00 โดยสรุป
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ในระดับสูงแต่ยังคงมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การสูบบุหรี่ของกลุ่มนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจมีสาเหตุเนื่องจากมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ แต่เกิดการเสพ
ติดนิโคติน จากการทดลองสูบบุหรี่ และขาดความตั้งใจ 
ความพยายามในการเลกิบุหรี่ ซึ่งในเชิงนโยบายทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ควรจะด าเนินการช่วยเหลือและให้ค าแนะน า
ในการเลิกบุหรี่ 
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 ด้านระดับทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่  พบว่า
ระดับทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัย        
ราชภัฏร้อยเอ็ด นักกีฬามีทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
ทัศนคติระดับสูง เมื่อพิจารณาระดับทัศนคติ ด้านการ 
สูบบุหรี่ ของนักกีฬา พบว่ามีทั ศนคติอยู่ ในระดับสู ง 
สอดคล้องผลงานวิจัยของ นนทรี  สัจจาธรรม (2555)  
ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการวิจัยพบว่านักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีทัศนคติอยู่ ในระดับ 
ปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อาภารัตน์   
อิ งคภากร (2557) ศึกษาเรื่ อง ความรู้  ทัศนคติ  และ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน พบว่า
นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีทัศนคติที่ดีและ 
ปานกลางต่อการสูบบุหรี่ในจ านวนที่เท่าๆ กัน โดยสรุป
ระดับทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักกีฬา  
แต่ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่จ านวน 
ร้อยละ 10.97 ซึ่ งจ า เป็นที่ จะต้องสร้ างนโยบายและ
สนับสนุนการเลิกบุหรี่ ให้กับกลุ่มนักกีฬามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเล่นกีฬาและ
ส่งเสริมในการจัดการสุขภาพตนเอง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของกลุ่มนักกีฬา เพื่อให้เกิด 
การลด ละ เลิก บุหรี่ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความรู้ และทัศนคติ  เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและงานวิจัย         
ที่เกี่ยวข้องและได้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

  1.1  มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโครงการ    
เชิงรุกเกี่ยวกับการให้ความรู้และทัศนคติต่อการลดพฤติกรรม
การสูบบุหรี่อย่างมีส่วนร่วม เช่น การจัดประชาสัมพันธ์ สื่อ
รณรงค์แผ่นพับ ประกาศเกี่ยวกับพิษภัยร้ายจากบุหรี่  
การจัดโครงการเชิงรุกเกี่ยวกับการให้ความรู้และทัศนคติ 
ต่อการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างมีส่วนร่วม เช่น  
การจัดประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์แผ่นพับ ประกาศ เกี่ยวกับ
พิษภัยร้ายจากบุหรี่ โดยนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมและมี 
การรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการจัดการแก้ไขปัญหาการสูบ
บุหรี่ 
  1.2  นักกีฬาที่ สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่  จะมีคน     
ในครอบครัวที่สูบบุหรี่ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นการจัดการ  
ในมหาวิทยาลัยเพียงทางเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ ควรมี 
การจัดการให้ความรู้และความร่วมมือกับครอบครัวของ
นักกีฬาเกี่ยวกับบุหรี่ด้วย  
  1.3  ด าเนินการจัดการวิจัยหรือโครงการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมกับนักศึกษาหรือนักกีฬา 
ที่มีแนวโน้มอยากเลิกและยังไม่อยากเลิกบุหรี่ เพื่อสนับสนุน
การลด ละ เลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยและจัดท าการวิจัย
ในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลด ละ 
เลิก การสูบบุหรี่ในกลุ่มนักกีฬาผู้ที่สูบบุหรี่ และแก้ไขปัญหา
การสูบบุหรี่อย่างมีส่วนร่วม  
  2.2  ควรมีการวิจัยและสนับสนุนการเลิกบุหรี่
ของกลุ่มนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่มีความประสงค์
ต้องการเลิกบุหรี่ ในรูปแบบเชิงวิจัยการทดลองเชิงคลินิก 
หรือรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อเป็นการสนับสนุน
ในกระบวนการเลิกบุหรี่ และเพื่อพัฒนารูปแบบของการจัดการ
เลิกบุหรี่ภายในองค์กรต่อไป  
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ผลงานวิจัยของ ณัฐพัฒน์  ชยาวิวัฒนาวงศ์ (2553) ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า  
ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
66.00 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.9 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐพัฒน์  ชยาวิวัฒนาวงศ์ 
(2553) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชาย ร้อยละ 100.00  
 โดยสรุป พบว่า ช่วงอายุและเพศมีผลต่อพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุ และมีหลายปัจจัย
ทีส่่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรมเลียนแบบจากเพื่อนและครอบครัวซึ่งจาการศึกษา
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีครอบครัวที่สูบบุหรี่ 
 ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.97 เริ่มสูบบุหรี่เนื่องจากอยากทดลองสูบ จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีจ านวน 15 คน ที่คนในครอบครัว
สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่จะสูบแบบวันเว้นวัน จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่น้อยกว่า 
100 บาท ต่อเดือน  
 โดยโอกาสที่จะเกิดการสูบบุหรี่ มักเกิดในระหว่าง
การเที่ยวกลางคืน/ดื่มสุรา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.45 มักจะสูบทุกที่ที่มี โอกาส จ านวน 8 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 44.45 และยี่ห้อบุหรี่ที่สูบเป็นประจ า คือ กรองทิพย์
และวันเดอร์คิดเป็นร้อยละ 44.45 และส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่
ทีท าส าเร็จรูป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ 
จะซื้อบุหรี่จากร้านสะดวกซื้อ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.56 มักจะซื้อเป็นซอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ประเภทของบุหรี่ มักจะเป็นบุหรี่ในประเทศที่มีราคาสูง 
จ านวน 13 คน ร้อยละ 77.78 และส่วนใหญ่เคยอ่านค าเตือน
ทีม่ีอยู่บนซองบุหรี่ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่
คิดว่าไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ในอนาคต จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.44 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชณษิฐ์ชา  บุญเสริม, 
ผกามาศ  สุฐิติวนิช และวรษา  รวิสานนท์ (2552) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 16-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 
47.30 ก าลังศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 
47.10 เยาวชนเคยลอง สูบบุหรี่ ร้อยละ 30.3 และยังคงสูบ
บุหรี่  ในปัจจุบัน ร้อยละ 24.01 ซึ่งจะสูบบุหรี่ทุกวัน ร้อยละ 
36.4 สูบวันละ 6-10 มวน ร้อยละ 34.70 และซื้อจากร้าน

สะดวกซื้อ ร้อยละ 33.10 ส่วนใหญ่สถานที่ที่สูบบุหรี่ คือ 
บ้านเพื่อน ร้อยละ 28.90 และพบว่า ร้อยละ 13.60 มีการ
ใช้ยาสูบรูปแบบอ่ืนส าหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความ 
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุขุมาลย  ประสมศักดิ์ (2551) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และพฤติกรรม   
การเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาที่สูบบุหรี่เรียนอยู่คณะ
บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 28.10 อายุตั้งแต่ 20 ปขึ้นไป 
ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 ร้อยละ 33.20 มีผลการเรียนเฉลี่ย
อยู่ในชวง 2.01-3.00 สวนใหญ่บิดาจะสูบบุหรี่ทุกวัน มีบ้าง
ที่มารดา สูบเป็นบางครั้ง แต่มีนักศึกษาสวนใหญ่ที่มารดา 
ไมสูบบุหรี่ อยางไรก็ตามนักศึกษาที่สูบบุหรี่มักมีเพื่อนสนิท 
ที่สูบบุหรี่ 2 คน โดยสรุป พบว่า ยังมีนักกีฬาส่วนหนึ่งที่สูบ
บุหรี่และเริ่มสูบเนื่องจากอยากทดลองสูบบุหรี่และมีปัจจัย
ทางครอบครัว โดยมีครอบครัวที่มีสมาชิกที่สูบบุหรี่ภายในบ้าน 
และมีแนวโน้มในการติดบุหรี่ได้เนื่องจากมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่แบบวันเว้นวัน และเมื่อมีปริมาณนิโคตินสะสมในร่างกาย
มากขึ้น ก็จะมีความต้องการนิโคตินจากการสูบบุหรี่มากขึ้น 
และมีผลไปสู่การเสพติดนิโคติน ทั้งนี้พบว่า กลุ่มนักกีฬามี
ปริมาณการสูบบุหรี่ในปริมาณที่น้อยอยู่ควรจะต้องได้รับ
ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการลด ละ เลิกบุหรี่ต่อไป 
 ด้านระดับความรู้ที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พบว่าอยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 71.08 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาภารัตน์  อิงคภากร (2557) ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการวิจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่อยู่ในระดับที่สูง มีทัศนคติที่ดีและ  
ปานกลางต่อการสบูบุหรีใ่นจ านวนที่เท่าๆ กัน และนิสิตส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมที่ดีต่อการสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 64.00 โดยสรุป
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ในระดับสูงแต่ยังคงมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การสูบบุหรี่ของกลุ่มนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจมีสาเหตุเนื่องจากมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ แต่เกิดการเสพ
ติดนิโคติน จากการทดลองสูบบุหรี่ และขาดความตั้งใจ 
ความพยายามในการเลกิบุหรี่ ซึ่งในเชิงนโยบายทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ควรจะด าเนินการช่วยเหลือและให้ค าแนะน า
ในการเลิกบุหรี่ 
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 ด้านระดับทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่  พบว่า
ระดับทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของนักกีฬามหาวิทยาลัย        
ราชภัฏร้อยเอ็ด นักกีฬามีทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
ทัศนคติระดับสูง เมื่อพิจารณาระดับทัศนคติ ด้านการ 
สูบบุหรี่ ของนักกีฬา พบว่ามีทั ศนคติอยู่ ในระดับสู ง 
สอดคล้องผลงานวิจัยของ นนทรี  สัจจาธรรม (2555)  
ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผลการวิจัยพบว่านักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีทัศนคติอยู่ ในระดับ 
ปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อาภารัตน์   
อิ งคภากร (2557) ศึกษาเรื่ อง ความรู้  ทัศนคติ  และ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน พบว่า
นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีทัศนคติที่ดีและ 
ปานกลางต่อการสูบบุหรี่ในจ านวนที่เท่าๆ กัน โดยสรุป
ระดับทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักกีฬา  
แต่ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่จ านวน 
ร้อยละ 10.97 ซึ่ งจ า เป็นที่ จะต้องสร้ างนโยบายและ
สนับสนุนการเลิกบุหรี่ ให้กับกลุ่มนักกีฬามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเล่นกีฬาและ
ส่งเสริมในการจัดการสุขภาพตนเอง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของกลุ่มนักกีฬา เพื่อให้เกิด 
การลด ละ เลิก บุหรี่ต่อไป 
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            สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

The Development Of Information Technology Leadership Indications           
            Of School Administrators Under The Basic Education Commission 

 
สท้าน  วาร ี* 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ี
และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ี
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ การด าเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ประกอบด้วยระยะ
ที ่1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยการสังเคราะห์
เอกสารงานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งช้ี โดยการสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 19 คน ด้วยเทคนิคเดลฟายปรับปรุง 3 รอบ และ
ระยะที่ 3 การตรวจสอบ เพื่อยืนยันตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา กับข้อมูล   
เชิงประจักษ์ โดยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 520 คน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานประกอบด้ วย            
5 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบ-ย่อย 104 ตัวบ่งช้ี   
2) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ี
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (chi-square = 83.12,  
df =70, P = 0.135, GFI = 0.98, AGFI = 0.99, RMSEA = 
0.019, CN = 589.91) เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยเป็นดังนี้ การมีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (0.99) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา (0.96) การมีจริยธรรม
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(0.93) การมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (0.93) และ
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
(0.89) ตามล าดับ 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 The purposes of this study were to develop 
of indicators Information technology leadership of 
school administrators  under the Basic Education 
Commission, and 2) to test goodness of fit between 
the model for confirmatory factor analysis of 
Information technology leadership indicators among 
school administrators under the office of Basic 
Education and the empirical data.  The study was 
conducted into 3 phases : phase 1– formulating  
a conceptual framework in research through synthesis 
of documents, research, and interviews with 9 experts; 
phase 2–developing indicators through asking 19 experts 
by means of the Delphi technique with 3-time revisions; 
phase 3 – testing to verify a goodness of fit between 
the model for confirmatory factor analysis of Information 
technology leadership indications of school administrators 
under  the Basic Education Commission and the 
empirical data.  The findings were as follows:  
1) information technology leadership indications of 
school administrators  under the Basic Education 
Commission compiled of 5 primary factors, 17 secondary  
Factors, and 104 indicators.  They could be further 
classified as follows 9 indicators on the vision of 
information technology, 20 indicators on the operational 
performance of information technology, 13 indicators 
on professional development in information technology,  
37 indicators on the use of information Technology 
 In education, and, lastly, 5 indicators on the ethical 
and legal practice in the use of information 
technology.  
 
 
 
 

* นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
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(0.93) การมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (0.93) และ
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
(0.89) ตามล าดับ 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 The purposes of this study were to develop 
of indicators Information technology leadership of 
school administrators  under the Basic Education 
Commission, and 2) to test goodness of fit between 
the model for confirmatory factor analysis of 
Information technology leadership indicators among 
school administrators under the office of Basic 
Education and the empirical data.  The study was 
conducted into 3 phases : phase 1– formulating  
a conceptual framework in research through synthesis 
of documents, research, and interviews with 9 experts; 
phase 2–developing indicators through asking 19 experts 
by means of the Delphi technique with 3-time revisions; 
phase 3 – testing to verify a goodness of fit between 
the model for confirmatory factor analysis of Information 
technology leadership indications of school administrators 
under  the Basic Education Commission and the 
empirical data.  The findings were as follows:  
1) information technology leadership indications of 
school administrators  under the Basic Education 
Commission compiled of 5 primary factors, 17 secondary  
Factors, and 104 indicators.  They could be further 
classified as follows 9 indicators on the vision of 
information technology, 20 indicators on the operational 
performance of information technology, 13 indicators 
on professional development in information technology,  
37 indicators on the use of information Technology 
 In education, and, lastly, 5 indicators on the ethical 
and legal practice in the use of information 
technology.  
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2.  Confirmatory factors analysis model of Informati
on Technology Leadership Indicators of School 
Administrators under The Basic Education Commission 
has goodness-of fit with the empirical data (chi-square = 
83.12, df =70, P = 0.135, GFI = 0.98, AGFI = 0.99, RMSEA = 
0.019, CN = 589.91). The factor loading of each component  
could be sorted  in descending order as follows : 
acting accordingly to the operational performance 
of information technology (0.99), the use of information 
technology in education (0.96), the ethical and legal 
practice in the use of information technology (0.93), 
the vision of information technology (0.93), and 
and information technology usage to support 
teaching and learning (0.89). 
  
ค าส าคัญ  :  ภาวะผู้ น า ,  เทคโนโลยี สารสนเทศ ,  
   ผู้บริหารสถานศึกษา 
Keywords : Leadership, Information  
    Technology, Educational Manager   
 
บทน า 

การเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญ        
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ช่วยให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ผ่านสื่อ
ไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแกผู่้สอนและผู้เรียน จึงเป็นสิ่งส าคัญ
มากขึ้น และในการเรียนการสอนยุคใหม่ บทบาท หน้าที่ของ
ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง การเรียนยุคใหม่จะมี
กิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตัวผู้เรียน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น 
(ไพฑูรย์  ศรีฟ้า.  2556 : 52)  

การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสถานศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สิ่งที่เป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างยิ่งคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการเป็นผู้น าที่จะสร้างความ ร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการก้าวสู่
ยุคแห่งข้อมูล ข่าวสาร Fullan, M.  (2002 : 16) กล่าวว่า 
ผู้น าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจส าคัญในการปฏิรูป 

การศึกษาอย่างยั่งยืน ชวลิต  เกิดทิพย์ (2553 : 179) ระบุว่า 
ผู้บริหารซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย จ าเป็นต้องตื่นตัวด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี และ
เป็นผู้อ านวยประโยชน์ด้านเทคโนโลยีแก่ผู้อื่น ผู้บริหารที่มี
ลักษณะข้างต้นนั้น จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
การศึกษาที่สามารถใช้ และเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้อย่างต่อเนื่อง และรู้จักน าความรู้เหล่านั้นไปบูรณาการ
ร่วมกับการจัดการศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีความหมาย 
ตลอดจนใช้อิทธิพลอ านาจ และจูงใจครู นักเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักเห็นประโยชน์ของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษา มุ่งให้เกิดความคุ้มค่า 
ประสิทธิผลและประสทิธิภาพที่สูงข้ึน Anderson & Dexter 
(2005 : 49-82) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางด้านเทคโนโลยีมี
ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญที่สุดในการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา (Byrom and 
Bingham.  2001 : 296) ดังนั้น การที่จะปฏิรูปสถานศึกษา
ให้มีความพร้อม และมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอล  
ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน าไปสู่เป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาคือ การพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารควรจะต้อง
เป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ross 
and Bailey.  1996 : 298) และเป็นบุคคลที่สามารถรวบรวม
สิ่งต่างๆ ทั้งหมดในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (Campbell, 
T.  2003 : 94 - 107)  
 ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ได้กลายเป็นคุณลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ Anderson and Dexter 
(2005 : 74) กล่าวว่า แม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีความส าคัญ แต่ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีก็มีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการยกระดับให้สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีจะแตกต่างจากภาวะผู้น าตามทฤษฎีผู้น าแบบ
ดั้งเดิมที่มุ่งเน้นไปที่ลักษณะหรือการกระท าของผู้น า แต่เน้น
ไปที่การพัฒนาการบริหารจัดการ การแสวงหาแนวทางในการ
บริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีขององค์กรที่แตกต่าง
กัน เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ฉะนั้นภาวะผู้น าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นภาวะ
ผู้น าที่มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติงาน (Chang.  2013 : 328) ตามที ่
Mehlingerand Powers (2002 : 218) กล่าวไว้ว่า “โรงเรียน 
ทีผู่้บริหารไม่ตระหนักในความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะไมส่ามารถเป็นโรงเรยีนช้ันน าได้”  
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อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน พบว่า 
ผู้บริหารในโรงเรียนต่างๆ มีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน (Akbaba-Altun.  2008 : 151-173) ผู้บริหาร
โรงเรียนไม่มั่นใจในความรู้ด้านเทคโนโลยีของตนเอง จึงไม่
สามารถวางแผนด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Seferoglu (2009 : 228-230) ได้อธิบายเหตุผลนี้ว่าเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียนไม่มีความตระหนักในความส าคัญ
ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ จึงท าให้ครูผู้สอนไม่เห็นความส าคัญ
ของเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 จากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้ เห็นว่าภาวะผู้น า 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจะเสริมสร้างให้ผู้น าเป็นผู้ที่เห็น
ผลกระทบของเทคโนโลยี มีความสามารถในการบริหาร
จัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
มีความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ภาระงานของสถานศึกษา ซึ่งพฤติกรรมของผู้น าที่มีภาวะผู้น า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จะแสดงออกด้วยการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี การมี
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา  การมี
จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

จากความส าคัญของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะค้นหาค าตอบว่า
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมี
คุณลักษณะเช่นไร และมีตัวบ่งช้ีใดที่จะบ่งบอกถึงความเป็น
ผู้มีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะของ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และมีความสนใจที่จะ
พัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางใน 
การส่งเสริม และพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 ในการวิจัยครั ้งนี ้ได้ก าหนดความมุ่งหมายของ 
การวิจัย ไว้ดังนี้ 
 1.  เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูล 
เชิงประจักษ ์
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1  การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Analysis) และ 2) สัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิ 
จ านวน 9 คน (Expert Interview) 

  1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
   ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง  

  2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ น าข้อมูล 

ที่รวบรวมมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วน าผลที่ได้ไปประกอบ 
การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย   

 ระยะที่ 2  การพัฒนาตัวบ่งช้ี เพื่อตรวจสอบความ 
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ประกอบด้วย เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
(Modified Delphi Technique) จ านวน 3 รอบ โดยสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน 

  1.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
   แบบสอบถามรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบเห็นด้วย – ไม่เห็นด้วยพร้อมค าถามแบบปลายเปิด 
แบบสอบถามในรอบที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีในแบบสอบถามรอบที่ 3 
ได้ระบุต าแหน่งความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่ได้จากรอบที่ 
2 ไว้ด้วย 

  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน 

โดยสอบถามความเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับระดับ 
ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีโดยเทคนิค 
เดลฟายปรับปรุง 3 รอบ ด้วยวิธีการน าส่งด้วยตนเองและ
ทางไปรษณีย์  
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2.  Confirmatory factors analysis model of Informati
on Technology Leadership Indicators of School 
Administrators under The Basic Education Commission 
has goodness-of fit with the empirical data (chi-square = 
83.12, df =70, P = 0.135, GFI = 0.98, AGFI = 0.99, RMSEA = 
0.019, CN = 589.91). The factor loading of each component  
could be sorted  in descending order as follows : 
acting accordingly to the operational performance 
of information technology (0.99), the use of information 
technology in education (0.96), the ethical and legal 
practice in the use of information technology (0.93), 
the vision of information technology (0.93), and 
and information technology usage to support 
teaching and learning (0.89). 
  
ค าส าคัญ  :  ภาวะผู้ น า ,  เทคโนโลยี สารสนเทศ ,  
   ผู้บริหารสถานศึกษา 
Keywords : Leadership, Information  
    Technology, Educational Manager   
 
บทน า 

การเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญ        
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ช่วยให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ผ่านสื่อ
ไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแกผู่้สอนและผู้เรียน จึงเป็นสิ่งส าคัญ
มากขึ้น และในการเรียนการสอนยุคใหม่ บทบาท หน้าที่ของ
ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง การเรียนยุคใหม่จะมี
กิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตัวผู้เรียน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น 
(ไพฑูรย์  ศรีฟ้า.  2556 : 52)  

การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสถานศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สิ่งที่เป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างยิ่งคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการเป็นผู้น าที่จะสร้างความร่ วมมือในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการก้าวสู่
ยุคแห่งข้อมูล ข่าวสาร Fullan, M.  (2002 : 16) กล่าวว่า 
ผู้น าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจส าคัญในการปฏิรูป 

การศึกษาอย่างยั่งยืน ชวลิต  เกิดทิพย์ (2553 : 179) ระบุว่า 
ผู้บริหารซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย จ าเป็นต้องตื่นตัวด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี และ
เป็นผู้อ านวยประโยชน์ด้านเทคโนโลยีแก่ผู้อื่น ผู้บริหารที่มี
ลักษณะข้างต้นนั้น จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
การศึกษาที่สามารถใช้ และเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้อย่างต่อเนื่อง และรู้จักน าความรู้เหล่านั้นไปบูรณาการ
ร่วมกับการจัดการศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีความหมาย 
ตลอดจนใช้อิทธิพลอ านาจ และจูงใจครู นักเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักเห็นประโยชน์ของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษา มุ่งให้เกิดความคุ้มค่า 
ประสิทธิผลและประสทิธิภาพที่สูงข้ึน Anderson & Dexter 
(2005 : 49-82) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางด้านเทคโนโลยีมี
ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญที่สุดในการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา (Byrom and 
Bingham.  2001 : 296) ดังนั้น การที่จะปฏิรูปสถานศึกษา
ให้มีความพร้อม และมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอล  
ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน าไปสู่เป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาคือ การพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารควรจะต้อง
เป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ross 
and Bailey.  1996 : 298) และเป็นบุคคลที่สามารถรวบรวม
สิ่งต่างๆ ทั้งหมดในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (Campbell, 
T.  2003 : 94 - 107)  
 ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ได้กลายเป็นคุณลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ Anderson and Dexter 
(2005 : 74) กล่าวว่า แม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีความส าคัญ แต่ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีก็มีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการยกระดับให้สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีจะแตกต่างจากภาวะผู้น าตามทฤษฎีผู้น าแบบ
ดั้งเดิมที่มุ่งเน้นไปที่ลักษณะหรือการกระท าของผู้น า แต่เน้น
ไปที่การพัฒนาการบริหารจัดการ การแสวงหาแนวทางในการ
บริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีขององค์กรที่แตกต่าง
กัน เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ฉะนั้นภาวะผู้น าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นภาวะ
ผู้น าที่มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติงาน (Chang.  2013 : 328) ตามท่ี 
Mehlingerand Powers (2002 : 218) กล่าวไว้ว่า “โรงเรียน 
ทีผู่้บริหารไม่ตระหนักในความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะไมส่ามารถเป็นโรงเรยีนช้ันน าได้”  
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อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในปัจจุบัน พบว่า 
ผู้บริหารในโรงเรียนต่างๆ มีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน (Akbaba-Altun.  2008 : 151-173) ผู้บริหาร
โรงเรียนไม่มั่นใจในความรู้ด้านเทคโนโลยีของตนเอง จึงไม่
สามารถวางแผนด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Seferoglu (2009 : 228-230) ได้อธิบายเหตุผลนี้ว่าเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียนไม่มีความตระหนักในความส าคัญ
ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ จึงท าให้ครูผู้สอนไม่เห็นความส าคัญ
ของเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 จากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้ เห็นว่าภาวะผู้น า 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจะเสริมสร้างให้ผู้น าเป็นผู้ที่เห็น
ผลกระทบของเทคโนโลยี มีความสามารถในการบริหาร
จัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
มีความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ภาระงานของสถานศึกษา ซึ่งพฤติกรรมของผู้น าที่มีภาวะผู้น า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จะแสดงออกด้วยการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี การมี
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา  การมี
จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

จากความส าคัญของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะค้นหาค าตอบว่า
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมี
คุณลักษณะเช่นไร และมีตัวบ่งช้ีใดที่จะบ่งบอกถึงความเป็น
ผู้มีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะของ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และมีความสนใจที่จะ
พัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางใน 
การส่งเสริม และพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 ในการวิจัยครั ้งนี ้ได้ก าหนดความมุ ่งหมายของ 
การวิจัย ไว้ดังนี้ 
 1.  เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูล 
เชิงประจักษ ์
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1  การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Analysis) และ 2) สัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิ 
จ านวน 9 คน (Expert Interview) 

  1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
   ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง  

  2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ น าข้อมูล 

ที่รวบรวมมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วน าผลที่ได้ไปประกอบ 
การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย   

 ระยะที่ 2  การพัฒนาตัวบ่งช้ี เพื่อตรวจสอบความ 
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ประกอบด้วย เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
(Modified Delphi Technique) จ านวน 3 รอบ โดยสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน 

  1.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
   แบบสอบถามรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบเห็นด้วย – ไม่เห็นด้วยพร้อมค าถามแบบปลายเปิด 
แบบสอบถามในรอบที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีในแบบสอบถามรอบที่ 3 
ได้ระบุต าแหน่งความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่ได้จากรอบที่ 
2 ไว้ด้วย 

  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน 

โดยสอบถามความเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับระดับ 
ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีโดยเทคนิค 
เดลฟายปรับปรุง 3 รอบ ด้วยวิธีการน าส่งด้วยตนเองและ
ทางไปรษณีย์  
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  3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

รอบที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ เลือกข้อค าถาม 
ทีผู่้เช่ียวชาญเห็นด้วยร้อยละ 80  ขึ้นไป มาสร้างแบบสอบถาม 
ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษาคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่ามัธยฐาน 
(Median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Inter–Quartile Range) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา เป็นตัวบ่งช้ีที่มี
ความเหมาะสมแล้วน าไปสร้างเป็นแบบสอบถามชนิด 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ในระยะที่ 3  

 ระยะที่ 3  ทดสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 520 คน 
โดยใช้อัตราส่วนระหว่างขนาดกลุ่มตัวอย่างกับพารามิเตอร์
ที่ต้องประมาณค่าในโมเดลประมาณ 20 : 1 และก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

   2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถาม พร้อมแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทางไปรษณีย์ และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับ
ภายใน 2 สัปดาห์โดยทางไปรษณีย์  

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่ม

ตัวอย่างมาค านวณหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ยืนยันตัวบ่งช้ีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) 
 
สรุปผล 

 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ระยะที่ 2 
การพัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ประกอบด้วย เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง จ านวน 3 รอบ 

และระยะท่ี 3 การทดสอบเพื่อยืนยันตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับข้อมูล
เชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ระยะที่  1  ก ารก า หนดองค์ ปร ะกอบหลั ก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสังเคราะห์
เอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  
9 คน พบว่า ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  
5 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 17 องค์ประกอบ  
และตัวบ่งช้ี 104 ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้ 

 1.  องค์ประกอบด้านการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ มีการสร้างวสิัยทศัน์ มีการเผยแพร่วิสยัทัศน์ มีการปฏิบตัิ
ตามวิสยัทัศน์ รวมจ านวน 19 ตัวบ่งช้ี 
 2.  องค์ประกอบการมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ มีทัศนคตติอ่เทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมจ านวน 20 ตัวบ่งช้ี 

 3.  องค์ประกอบการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 3 องค์ประกอบ มีการจัดหลักสตูรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มีการจัดกระบวนการเรียน การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการวัดผล และประเมินผลทางเทคโนโลยสีารสนเทศ รวม
จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี 

 4.  องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป รวมจ านวน 
37 ตัวบ่งช้ี 

 5.  องค์ประกอบด้านการมีจริยธรรม และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ 
ด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นส่วนตวั 
ความถูกต้อง ความเป็นเจ้าของ การเข้ามาใช้ข้อมูล รวม
จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี 

ระยะที่ 2  การพัฒนาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อยและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย เทคนิคเดลฟาย

125 
 

แบบปรับปรุง (Modified Delphi Technique) จ านวน 3 รอบ 
โดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
แบบปรับปรุง จ านวน 3 รอบ พบว่า ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D = .56) เมื่อ
พิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า มี 2 องค์ประกอบ ที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด คือ การมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( X = 4.57, S.D = .31) รองลงมาคือ การมี
จริยธรรมและการปฏบิัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสา
สรเทศ (X = 4.51, S.D = .60) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารสถานศึกษา ( X = 4.45, S.D = .60)  การมี
สมรรถนะการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 
4.44, S.D = .73) การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการเรียนการสอน (X = 4.36, S.D = .58) ตามล าดับ 

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสอบถาม
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 520 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random 
Sampling) โดยใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความกลมกลืน 
ดังนี ้
 
ตาราง 1  เกณฑ์ในการตรวจสอบความกลมกลืน 
 
สถิติที่ใช้ ระดับการยอมรับ 
    3.51 ขึ้นไป 
GFI มากกว่าหรือเท่ากับ 0.30 
AGFI 0.90 ขึ้นไป 
RMSEA ต่ ากว่า 0.05 
CN 0.90 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  
1.  ผลการทดสอบเพื่อยืนยันโมเดลที่พัฒนาขึ้น 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 5 โมเดล มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาน้ าหนัก
องค์ประกอบ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ทั้ง 5 ด้าน 
จ านวน 104 ตัวบ่ง ช้ี เป็นตัวบ่ง ช้ีที่มีความส าคัญของ

องค์ประกอบย่อยทั้ง 17 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละโมเดล ปรากฏดังต่อไปนี้ 

1.1  โมเดลการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 
เมื่อปรับโมเดลแล้วมีค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 84.10  
ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ 
118 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.9922) ไม่มี
นัยส าคัญ เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค -สแควร์/df    
มีค่า 0.712  ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 918.25 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็นตัว
บ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ 
  1.2  โมเดลการมสีมรรถนะการปฏิบัติงานทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมคี่าสถิตไิค-สแควร์ เท่ากับ 118.22 
ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ 144 
มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.94299) ไม่มีนัยส าคญั 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไค-สแควร์/df  มีค่า 0.8209 
ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแ้ลว้ 
(AGFI) เท่ากับ 0.97 และค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่จะยอมรับดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) 
เท่ากับ776.93 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความกลมกลืน 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็นตัวบ่งช้ี
ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ 
  1.3  โมเดลการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอน ผลการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 
35.25 ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
เท่ากับ 46 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.87510) 
ไม่มีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร์/df  
มีค่า 0.7663 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 983.31 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
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  3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

รอบที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ เลือกข้อค าถาม 
ทีผู่้เช่ียวชาญเห็นด้วยร้อยละ 80  ขึ้นไป มาสร้างแบบสอบถาม 
ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษาคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่ามัธยฐาน 
(Median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Inter–Quartile Range) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา เป็นตัวบ่งช้ีที่มี
ความเหมาะสมแล้วน าไปสร้างเป็นแบบสอบถามชนิด 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ในระยะที่ 3  

 ระยะที่ 3  ทดสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 520 คน 
โดยใช้อัตราส่วนระหว่างขนาดกลุ่มตัวอย่างกับพารามิเตอร์
ที่ต้องประมาณค่าในโมเดลประมาณ 20 : 1 และก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

   2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถาม พร้อมแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทางไปรษณีย์ และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับ
ภายใน 2 สัปดาห์โดยทางไปรษณีย์  

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่ม

ตัวอย่างมาค านวณหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ยืนยันตัวบ่งช้ีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) 
 
สรุปผล 

 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ระยะที่ 2 
การพัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ประกอบด้วย เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง จ านวน 3 รอบ 

และระยะท่ี 3 การทดสอบเพื่อยืนยันตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับข้อมูล
เชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ระยะที่  1  ก ารก า หนดองค์ ปร ะกอบหลั ก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสังเคราะห์
เอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  
9 คน พบว่า ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  
5 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 17 องค์ประกอบ  
และตัวบ่งช้ี 104 ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้ 

 1.  องค์ประกอบด้านการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ มีการสร้างวสิัยทศัน์ มีการเผยแพร่วิสยัทัศน์ มีการปฏิบตัิ
ตามวิสยัทัศน์ รวมจ านวน 19 ตัวบ่งช้ี 
 2.  องค์ประกอบการมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ มีทัศนคตติอ่เทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมจ านวน 20 ตัวบ่งช้ี 

 3.  องค์ประกอบการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 3 องค์ประกอบ มีการจัดหลักสตูรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มีการจัดกระบวนการเรียน การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการวัดผล และประเมินผลทางเทคโนโลยสีารสนเทศ รวม
จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี 

 4.  องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป รวมจ านวน 
37 ตัวบ่งช้ี 

 5.  องค์ประกอบด้านการมีจริยธรรม และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ 
ด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นส่วนตวั 
ความถูกต้อง ความเป็นเจ้าของ การเข้ามาใช้ข้อมูล รวม
จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี 

ระยะที่ 2  การพัฒนาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อยและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย เทคนิคเดลฟาย
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แบบปรับปรุง (Modified Delphi Technique) จ านวน 3 รอบ 
โดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
แบบปรับปรุง จ านวน 3 รอบ พบว่า ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D = .56) เมื่อ
พิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า มี 2 องค์ประกอบ ที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด คือ การมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( X = 4.57, S.D = .31) รองลงมาคือ การมี
จริยธรรมและการปฏบิัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสา
สรเทศ (X = 4.51, S.D = .60) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารสถานศึกษา ( X = 4.45, S.D = .60)  การมี
สมรรถนะการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 
4.44, S.D = .73) การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการเรียนการสอน (X = 4.36, S.D = .58) ตามล าดับ 

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสอบถาม
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 520 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random 
Sampling) โดยใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความกลมกลืน 
ดังนี ้
 
ตาราง 1  เกณฑ์ในการตรวจสอบความกลมกลืน 
 
สถิติที่ใช้ ระดับการยอมรับ 
    3.51 ขึ้นไป 
GFI มากกว่าหรือเท่ากับ 0.30 
AGFI 0.90 ขึ้นไป 
RMSEA ต่ ากว่า 0.05 
CN 0.90 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  
1.  ผลการทดสอบเพื่อยืนยันโมเดลที่พัฒนาขึ้น 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 5 โมเดล มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาน้ าหนัก
องค์ประกอบ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ทั้ง 5 ด้าน 
จ านวน 104 ตัวบ่ง ช้ี เป็นตัวบ่ง ช้ีที่มีความส าคัญของ

องค์ประกอบย่อยทั้ง 17 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละโมเดล ปรากฏดังต่อไปนี้ 

1.1  โมเดลการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 
เม่ือปรับโมเดลแล้วมีค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 84.10  
ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ 
118 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.9922) ไม่มี
นัยส าคัญ เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค -สแควร์/df    
มีค่า 0.712  ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 918.25 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็นตัว
บ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ 
  1.2  โมเดลการมสีมรรถนะการปฏิบัติงานทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมคี่าสถิตไิค-สแควร์ เท่ากับ 118.22 
ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ 144 
มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.94299) ไม่มีนัยส าคญั 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไค-สแควร์/df  มีค่า 0.8209 
ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแ้ลว้ 
(AGFI) เท่ากับ 0.97 และค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่จะยอมรับดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) 
เท่ากับ776.93 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความกลมกลืน 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็นตัวบ่งช้ี
ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ 
  1.3  โมเดลการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอน ผลการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 
35.25 ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
เท่ากับ 46 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.87510) 
ไม่มีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร์/df  
มีค่า 0.7663 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 983.31 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
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กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ 
  1.4  โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การบริหารสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันของโมเดลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การบริหารสถานศึกษา พบว่า มีค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 
512.80 ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
เท่ากับ 564 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p=0.8782)  
ไม่มีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร์/df  
มีค่า 0.9092 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.93 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 599.66 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 4 องค์ประกอบ 
  1.5  โมเดลการมีจริยธรรม และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการมี
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า มีค่าสถิติไค-สแควร์  เท่ากับ 49.40  
ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ 
70 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.8782) ไม่มี
นัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค -สแควร์/df  
มีค่า 0.7057 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับ 
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 998.82 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 
ที่สอง พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติไค -สแควร์ เท่ากับ 
83.12, df มีค่า70 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p=0.1352) 
ไม่มีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร์/df 
มีค่า 1.1874 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.99 และค่า
ดัชนี แสดงขนาดของกลุ่ มตั วอย่ างที่ จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 589.91 

แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย พบว่า น้ าหนัก
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 17 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก 
และมีค่าตั้งแต่ .45 ถึง .63 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (p<.01) ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากไปหาน้อย ดังนี้ การบริหารงานบุคคล (b=.63) มีการจัด
หลักสูตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (b =.62) ความเป็นส่วนตัว 
(b=.59) ความถูกต้อง (b=.58) มีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.58) มีการวัดผล 
และประเมินผลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.57) มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.56) ด้านการบริหารทั่วไป 
(b=.55) มีทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.54) มีการจัด
หลักสูตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.54) การบริหาร
งบประมาณ (b=.54) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (b=.52)  
มีการสร้างวิสัยทัศน์  (b=.51) การบริหารวิชาการ (b=.50)  
ความเป็นเจ้าของ (b=.50) ความเป็นเจ้าของ (b=.49) มีการ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ (b=.45) ดังภาพประกอบ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 จากผลการวิเคราะห์ที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย5 องค์ประกอบหลัก 
17 องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 104 ตัวบ่งช้ี สามารถใช้
วัดภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 
 
อภิปรายผล 

 1.  ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตัวบ่งช้ีทีพ่ัฒนาขึ้นทุกตัวมีค่าเฉลี่ย

ภาพ 1  น้ าหนักขององค์ประกอบย่อย ทั้ง 17 องค์ประกอบ 
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ผ่านเกณฑ์ และตัวบ่งช้ีแต่ละตัวมีค่าความคลาดเคลื่อนรวมอยู่
ด้วย ผู้วิจัยได้คัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
ขององค์ประกอบหลักท้ัง 5 องค์ประกอบคือ การมีวิสัยทัศน์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารสถานศึกษา การมีจริยธรรม และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัย รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผู้วิจัยได้ด าเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ตัวบ่งช้ีที่
เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เช่น การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการเก็บข้อมูลจาก
ผู้เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง จ านวน 3 รอบ 
แล้วน ามาวิเคราะห์ หาระดับความเหมาะสมของการเป็นตัว
บ่งช้ี ซึ่งปรากฏว่าตัวบ่งช้ีโดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากถึงมากที่สดุ จึงถือว่าตัวบ่งช้ีทุกตัวมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ได้ และการพัฒนาตัวบ่งช้ีในครั้งนี้ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการอาศัย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ น ามาวิเคราะห์แล้วจัดกลุ่มตัวแปร คือ  
1) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ
และระบุใหม่ในรูปขององค์ประกอบย่อย 2) การใช้เทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบทฤษฎี เพื่อส ารวจและ
ระบุองค์ประกอบ และเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวแปรใหม่ 
และการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ี ตรวจสอบโดยหาความ
เท่ียงตรง (Validity) ซึ่งประกอบด้วย 1) ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความตรงเชิงเปรียบเทียบ (Convergent Validity) 
2) ความเชื่อมั่น (Reliability) 3) ความเหมาะสมในเชิงปฏิบัติ 
(Johnstone.  1981 : 60-153) นับได้ว่าการพัฒนาองค์ประกอบ
ที่ผู้วิจัยด าเนินการนั้น มีความเที่ยงตรง และน่าเช่ือถือจึงท าให้
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสม 

2.  ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โมเดล
ตัวบ่งช้ีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ
หลักของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ การมีสมรรถนะการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษา การมีจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดในการวิจยั และสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณา
แต่ละองค์ประกอบพบประเด็นส าคัญ ดังนี ้
  2.1  โมเดลองค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันของโมเดลด้านการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ มีการสร้าง
วิสัยทัศน์ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และมีการน าวิสัยทัศน์ 
สู่การปฏิบัติ จากผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kozloski (2006) 
กล่าวว่า ภาวะผู้น าและความมีวิสัยทัศน์ ของครูใหญ่ถือว่าเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิง่ต่อการศึกษาและเศรษฐกิจในศตวรรษ
ที ่21 โดยวิสัยทัศน์นั้นจะแสดงออกถึงภาพอนาคต การวางแผน
อย่างมียุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับ Rock (2009) กล่าวว่า 
การมีวิสัยทัศน์ (visioning) จะท าให้ผู้บริหารโรงเรียนรู้ว่าจะน าพา
โรงเรียนไปสู่จุดใดในอนาคต สามารถแยกเป็นองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) มีการ
สร้างวิสัยทัศน์ (formulating) 2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
(articulating) 3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (implementing) 
4) การเป็นแบบอย่างที่ด ี(role model) นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้อง
มีการสื่อสารที่ขยายความคิด ความเช่ือของตนให้บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ เป็นที่ยอมรับของทุกคน และน าไปสู่การปฏิบัติ 
การสื่อสารอาจจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน การกระท า 
การใช้สัญลักษณ์  และการให้รางวัล ซึ่งต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ ประการส าคัญคือ จะต้องมีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
กล่าวคือ จะต้องน าวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบัติโดย
การหลอมรวมวิสัยทัศน์นั้นลงไปในปรัชญา นโยบาย เป้าหมาย 
และกิจวัตรประจ าวันของสถานศึกษาก าหนดบทบาท หน้าที ่
สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกเต็มใจปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์นั้น 

   2.2  โมเดลองค์ประกอบการมีสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมีความ
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กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ 
  1.4  โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การบริหารสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันของโมเดลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การบริหารสถานศึกษา พบว่า มีค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 
512.80 ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
เท่ากับ 564 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p=0.8782)  
ไม่มีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร์/df  
มีค่า 0.9092 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.93 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 599.66 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 4 องค์ประกอบ 
  1.5  โมเดลการมีจริยธรรม และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการมี
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า มีค่าสถิติไค-สแควร์  เท่ากับ 49.40  
ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ 
70 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.8782) ไม่มี
นัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค -สแควร์/df  
มีค่า 0.7057 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับ 
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 998.82 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 
ที่สอง พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติไค -สแควร์ เท่ากับ 
83.12, df มีค่า70 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p=0.1352) 
ไม่มีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร์/df 
มีค่า 1.1874 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.99 และค่า
ดัชนี แสดงขนาดของกลุ่ มตั วอย่ างที่ จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 589.91 

แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย พบว่า น้ าหนัก
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 17 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก 
และมีค่าตั้งแต่ .45 ถึง .63 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (p<.01) ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากไปหาน้อย ดังนี้ การบริหารงานบุคคล (b=.63) มีการจัด
หลักสูตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (b =.62) ความเป็นส่วนตัว 
(b=.59) ความถูกต้อง (b=.58) มีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.58) มีการวัดผล 
และประเมินผลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.57) มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.56) ด้านการบริหารทั่วไป 
(b=.55) มีทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.54) มีการจัด
หลักสูตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.54) การบริหาร
งบประมาณ (b=.54) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (b=.52)  
มีการสร้างวิสัยทัศน์  (b=.51) การบริหารวิชาการ (b=.50)  
ความเป็นเจ้าของ (b=.50) ความเป็นเจ้าของ (b=.49) มีการ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ (b=.45) ดังภาพประกอบ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 จากผลการวิเคราะห์ที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย5 องค์ประกอบหลัก 
17 องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 104 ตัวบ่งช้ี สามารถใช้
วัดภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 
 
อภิปรายผล 

 1.  ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตัวบ่งช้ีทีพ่ัฒนาขึ้นทุกตัวมีค่าเฉลี่ย

ภาพ 1  น้ าหนักขององค์ประกอบย่อย ทั้ง 17 องค์ประกอบ 
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ผ่านเกณฑ์ และตัวบ่งช้ีแต่ละตัวมีค่าความคลาดเคลื่อนรวมอยู่
ด้วย ผู้วิจัยได้คัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
ขององค์ประกอบหลักท้ัง 5 องค์ประกอบคือ การมีวิสัยทัศน์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารสถานศึกษา การมีจริยธรรม และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัย รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผู้วิจัยได้ด าเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ตัวบ่งช้ีที่
เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เช่น การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการเก็บข้อมูลจาก
ผู้เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง จ านวน 3 รอบ 
แล้วน ามาวิเคราะห์ หาระดับความเหมาะสมของการเป็นตัว
บ่งช้ี ซึ่งปรากฏว่าตัวบ่งช้ีโดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากถึงมากที่สดุ จึงถือว่าตัวบ่งช้ีทุกตัวมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ได้ และการพัฒนาตัวบ่งช้ีในครั้งนี้ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการอาศัย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ น ามาวิเคราะห์แล้วจัดกลุ่มตัวแปร คือ  
1) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ
และระบุใหม่ในรูปขององค์ประกอบย่อย 2) การใช้เทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบทฤษฎี เพื่อส ารวจและ
ระบุองค์ประกอบ และเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวแปรใหม่ 
และการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ี ตรวจสอบโดยหาความ
เที่ยงตรง (Validity) ซึ่งประกอบด้วย 1) ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความตรงเชิงเปรียบเทียบ (Convergent Validity) 
2) ความเชื่อมั่น (Reliability) 3) ความเหมาะสมในเชิงปฏิบัติ 
(Johnstone.  1981 : 60-153) นับได้ว่าการพัฒนาองค์ประกอบ
ที่ผู้วิจัยด าเนินการนั้น มีความเที่ยงตรง และน่าเช่ือถือจึงท าให้
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสม 

2.  ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โมเดล
ตัวบ่งช้ีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ
หลักของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ การมีสมรรถนะการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษา การมีจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดในการวิจยั และสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณา
แต่ละองค์ประกอบพบประเด็นส าคัญ ดังนี ้
  2.1  โมเดลองค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันของโมเดลด้านการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ มีการสร้าง
วิสัยทัศน์ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และมีการน าวิสัยทัศน์ 
สู่การปฏิบัติ จากผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kozloski (2006) 
กล่าวว่า ภาวะผู้น าและความมีวิสัยทัศน์ ของครูใหญ่ถือว่าเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิง่ต่อการศึกษาและเศรษฐกิจในศตวรรษ
ที ่21 โดยวิสัยทัศน์นั้นจะแสดงออกถึงภาพอนาคต การวางแผน
อย่างมียุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับ Rock (2009) กล่าวว่า 
การมีวิสัยทัศน์ (visioning) จะท าให้ผู้บริหารโรงเรียนรู้ว่าจะน าพา
โรงเรียนไปสู่จุดใดในอนาคต สามารถแยกเป็นองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) มีการ
สร้างวิสัยทัศน์ (formulating) 2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
(articulating) 3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (implementing) 
4) การเป็นแบบอย่างที่ด ี(role model) นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้อง
มีการสื่อสารที่ขยายความคิด ความเช่ือของตนให้บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ เป็นที่ยอมรับของทุกคน และน าไปสู่การปฏิบัติ 
การสื่อสารอาจจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน การกระท า 
การใช้สัญลักษณ์  และการให้รางวัล ซึ่งต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ ประการส าคัญคือ จะต้องมีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
กล่าวคือ จะต้องน าวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบัติโดย
การหลอมรวมวิสัยทัศน์นั้นลงไปในปรัชญา นโยบาย เป้าหมาย 
และกิจวัตรประจ าวันของสถานศึกษาก าหนดบทบาท หน้าที ่
สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกเต็มใจปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์นั้น 

   2.2  โมเดลองค์ประกอบการมีสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมีความ
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สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ มีทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นเป็น
องค์ประกอบที่มีความเหมาะสม เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความส าคัญในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช้อย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งแนวความคิด ความเช่ือ 
ความรู้สึกที่ด ีและมีความโน้มเอียงในการที่จะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารจ าเป็น
ที่จะต้องมีความรู้ที่น าไปสู่การปฏิบัติ อาจจะเป็นความรู้ที่ได้
จากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า การเรียนรู้ร่วมกัน หรือ
ประสบการณ์ นอกจากนี้ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีความสามารถ
เชิงปฏิบัติ และทักษะ แสดงออกถึงความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน าไปใช้ตอบสนองความต้องการ
ของสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น การมีสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของผู้บริหารจึงเป็นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็น
และมีความเหมาะสม 
  2.3  โมเดลองค์ประกอบการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโมเดลการวิจัย
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้เพราะใน
ปัจจุบันนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ คือการเน้น
ความส าคัญของครูในการออกแบบการเรียนรู้ การผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาโดยใช้ระบบ
ทางไกล ซึ่งมีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าในการเรียนการสอน 
Sorensen (2007) ได้ศึกษาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในห้องเรียน ผลการศึกษา พบว่า การใช้เทคโนโลยีช่วยให้ครู
ประสบความส าเร็จในการปรับปรุงการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
Hughes & Norris (2004) ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของ 
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
คลอบคลุม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักสูตร (curriculum) 
2) การเรียนการสอน (instruction)  และ 3) การประเมินผล 
(assessment) จึงนับได้ว่าองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสม 
  2.4  โมเดลองค์ประกอบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ  

ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของการบริหารจัดการสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง 
และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้ระบุ
วิธีการพิจารณาด าเนินการกระจายอ านายและการบริหาร
การจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ และระดับสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไว้ดังนี้  1) ด้านวิชาการ 17 ข้อ  2) ด้านงบประมาณ 
22 ข้อ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 20 ข้อ 4) ด้านการบริหาร 
งานทั่วไป 22 ข้อ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
ต้องด าเนินงานตามภารกิจตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยละเอียดและรอบคอบซึ่ง
องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบที่ได้พัฒนาขึ้นตามความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มองว่า ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความส าคัญใน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการตามภารกิจหลักของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
มากกว่าการให้ความส าคัญกับทักษะหรือเทคนิคในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปฏิบัติการ จึงได้ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ และเป็นองค์ประกอบที่มี
ตัวบ่งช้ีตามภารกิจสถานศึกษาที่มีความเหมาะสม 
  2.5  โมเดลองค์ประกอบการมีจริยธรรม 
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการมี
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า โมเดลแล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ ทั้งนี้เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒธรรม ซึ่งส่งผลและมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของ
ความเป็นส่วนตัว การกระจายอ านาจ ทรัพย์สิน ลิขสิทธิ์ 
สิทธิ และความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้เกิดผู้แพ้ ผู้ชนะ ผู้ได้ประโยชน์ จากภาวะ
เช่นนี้ท าให้ เกิดการกระท าที่ เป็นความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรมและด้านสังคมขึ้น และจากการที่พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ได้มีการประกาศใช้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ และเข้าใจจริยธรรม  
และกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี 
ความรอบคอบในการท างานและระวังให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก จะต้อง
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ค านึงถึงจริยธรรม ความถูกต้องเป็นส าคัญ และผู้บริหาร
จ าเป็นต้องรู้กฎหมาย และมีความรอบคอบในการท างาน
และระวังให้มากขึ้น จึงท าให้องค์ประกอบย่อยที่ประกอบด้วย 
ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ความถูกต้อง (Accuracy) 
ความเป็นเจ้าของ (Property) การเข้ามาใช้ข้อมูล (Access) 
มีความเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผล 
การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในการพัฒนาตนเองตามล าดับความส าคัญของน้ าหนัก
องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย  

1.2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถน าตัวบ่งช้ี
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมชุดฝึกอบรม  
เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร 
และสร้างแบบประเมินภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบวัด
และประเมินตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือใน 
การพัฒนาตนเอง 

2.2  ควรท าการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) รูปแบบการส่งเสริมใหผู้้บรหิารสถานศึกษา
มีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.3  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน
ที่ร่วมอยู่ ในโครงการตามนโยบายต่างๆ เช่น โครงการ
โรงเรียนประชารัฐ โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน โครงการเรียนรู้ทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 

2.4  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจัจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีขนาดสถานศึกษา และประสบการณก์ารบริหาร แตกตา่งกัน 

2.5  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

2.6  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปร
อื่นๆ เช่น การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ทีมงาน คุณภาพและปริมาณของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา จริยธรรมของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
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สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ มีทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นเป็น
องค์ประกอบที่มีความเหมาะสม เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความส าคัญในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช้อย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งแนวความคิด ความเช่ือ 
ความรู้สึกที่ดี และมีความโน้มเอียงในการที่จะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารจ าเป็น
ที่จะต้องมีความรู้ที่น าไปสู่การปฏิบัติ อาจจะเป็นความรู้ที่ได้
จากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า การเรียนรู้ร่วมกัน หรือ
ประสบการณ์ นอกจากนี้ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีความสามารถ
เชิงปฏิบัติ และทักษะ แสดงออกถึงความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน าไปใช้ตอบสนองความต้องการ
ของสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น การมีสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของผู้บริหารจึงเป็นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็น
และมีความเหมาะสม 
  2.3  โมเดลองค์ประกอบการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโมเดลการวิจัย
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้เพราะใน
ปัจจุบันนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ คือการเน้น
ความส าคัญของครูในการออกแบบการเรียนรู้ การผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาโดยใช้ระบบ
ทางไกล ซึ่งมีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าในการเรียนการสอน 
Sorensen (2007) ได้ศึกษาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในห้องเรียน ผลการศึกษา พบว่า การใช้เทคโนโลยีช่วยให้ครู
ประสบความส าเร็จในการปรับปรุงการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
Hughes & Norris (2004) ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของ 
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
คลอบคลุม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักสูตร (curriculum) 
2) การเรียนการสอน (instruction)  และ 3) การประเมินผล 
(assessment) จึงนับได้ว่าองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสม 
  2.4  โมเดลองค์ประกอบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวิจัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ  

ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของการบริหารจัดการสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง 
และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้ระบุ
วิธีการพิจารณาด าเนินการกระจายอ านายและการบริหาร
การจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ และระดับสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไว้ดังนี้  1) ด้านวิชาการ 17 ข้อ  2) ด้านงบประมาณ 
22 ข้อ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 20 ข้อ 4) ด้านการบริหาร 
งานทั่วไป 22 ข้อ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
ต้องด าเนินงานตามภารกิจตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยละเอียดและรอบคอบซึ่ง
องค์ประกอบน้ีเป็นองค์ประกอบที่ได้พัฒนาขึ้นตามความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มองว่า ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความส าคัญใน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการตามภารกิจหลักของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
มากกว่าการให้ความส าคัญกับทักษะหรือเทคนิคในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปฏิบัติการ จึงได้ก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ และเป็นองค์ประกอบที่มี
ตัวบ่งช้ีตามภารกิจสถานศึกษาที่มีความเหมาะสม 
  2.5  โมเดลองค์ประกอบการมีจริยธรรม 
และการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการมี
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า โมเดลแล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ ทั้งนี้เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒธรรม ซึ่งส่งผลและมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของ
ความเป็นส่วนตัว การกระจายอ านาจ ทรัพย์สิน ลิขสิทธิ์ 
สิทธิ และความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้เกิดผู้แพ้ ผู้ชนะ ผู้ได้ประโยชน์ จากภาวะ
เช่นนี้ท าให้ เกิดการกระท าที่ เป็นความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรมและด้านสังคมขึ้น และจากการที่พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ได้มีการประกาศใช้ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ และเข้าใจจริยธรรม  
และกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี 
ความรอบคอบในการท างานและระวังให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก จะต้อง
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ค านึงถึงจริยธรรม ความถูกต้องเป็นส าคัญ และผู้บริหาร
จ าเป็นต้องรู้กฎหมาย และมีความรอบคอบในการท างาน
และระวังให้มากขึ้น จึงท าให้องค์ประกอบย่อยที่ประกอบด้วย 
ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ความถูกต้อง (Accuracy) 
ความเป็นเจ้าของ (Property) การเข้ามาใช้ข้อมูล (Access) 
มีความเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผล 
การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในการพัฒนาตนเองตามล าดับความส าคัญของน้ าหนัก
องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย  

1.2  ส า นักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถน าตัวบ่งช้ี
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมชุดฝึกอบรม  
เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร 
และสร้างแบบประเมินภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบวัด
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ของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือใน 
การพัฒนาตนเอง 

2.2  ควรท าการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) รูปแบบการส่งเสริมใหผู้้บรหิารสถานศึกษา
มีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.3  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
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ต่อภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีขนาดสถานศึกษา และประสบการณก์ารบริหาร แตกตา่งกัน 
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ปิยะมาศ  วงศ์แสน * 

ดาวรุวรรณ  ถวิลการ ** 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ
วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 25 2) ศึกษาระดับ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และ  4)  ศึกษาปัจจัย
วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 329 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสทิธิ์สหสมัพันธ์แบบ Pearson Product Coefficient 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย
พบว่า   
 1) ระดับวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก”  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก คือ ด้านการให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการ รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น าด้านคุณภาพ  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการท างานเป็นทีม 
   
 
 

 2) ระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่อยู่ในระดับ 
“มาก” โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุล าดับแรก คือ ค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ร่วม รองลงมา คือ การจัดการเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือการร่วมมือรวมพลัง  
 3)  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมคุณภาพกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
พบว่า มีความสัมพันธ์“สูง” ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 4) วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  พบว่า  
มีวัฒนธรรมคุณภาพ 3 ด้านร่วมกันพยากรณ์การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ  
1) ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 2) ด้านการเสริม 
สร้างพลังอ านาจ และ3)ด้านการท างานเป็นทีมมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ0.828 มีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย
หรือค่าอ านาจพยากรณ์ ร้อยละ 68.5 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปแบบ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
           สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ       
           (Unstandardized Score) 

* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** อาจารย์ประจ า ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่อยู่ในระดับ 
“มาก” โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุล าดับแรก คือ ค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ร่วม รองลงมา คือ การจัดการเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือการร่วมมือรวมพลัง  
 3)  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมคุณภาพกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
พบว่า มีความสัมพันธ์“สูง” ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
 4) วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  พบว่า  
มีวัฒนธรรมคุณภาพ 3 ด้านร่วมกันพยากรณ์การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ  
1) ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 2) ด้านการเสริม 
สร้างพลังอ านาจ และ3)ด้านการท างานเป็นทีมมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ0.828 มีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย
หรือค่าอ านาจพยากรณ์ ร้อยละ 68.5 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปแบบ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
           สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ       
           (Unstandardized Score) 

* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** อาจารย์ประจ า ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ABSTARCT 
 This research aimed to investigate 1) the level 
of quality culture in world-class standard schools 
under the jurisdiction of the Secondary Educational 
Service Area Office 25, 2) existing level of being an 
professional learning community among world-
class standard schools, 3) the quality culture and 
its relationship with the professional learning community 
in world-class standard schools, 4) quality cultures 
and their influence on the development of the 
occupational learning community in world-class 
standard schools.  The participants were 329  teachers 
and administrators from world-class standard schools. 
Questionnaires were used for data collection.  The data 
was analyzed via mean, percentage, standard 
deviation, the Pearson Product Coefficient, and 
the stepwise multiple regression. The following 
results were observed.  
 1).. The level of the quality culture in 
world-class standard schools was averaged at a 
“high” level.  The itemized study of the quality 
culture showed that most items were also 
averaged at a “high” level.  The first two factors 
that were rated with the highest scores were 
valuing the service recipients, and leadership  
qualities. The item with the lowest score was 
team work.   
 2) The existing level of being a professional 
learning community among the schools was averaged 
at a “high” level.   The first two factors with highest 
scores were values and visions of organization and 

professional learning and development.  The item 
that was rated with the lowest score was collaboration.  
 3)  The relationship between the quality 
culture and the level of being an professional learning 
community in world-class standard schools was 
rated at a “high” level in all items. All pairs of 
relationships possessed positive relationships with 
a significance at the level 0.01.  
 4) It was observed that there were three 
quality cultures of the world-class standard schools 
that enhance the development of the professional 
learning community including; 1) valuing the service 
recipients, 2) empowerment and 3) team work. 
The multiple correlation equal to 0.828, a predictive 
coefficient or the predictive power of 68.5 percent, 
which the statistically  significant level is at 0.01. 
Accordingly, the prediction equation can be presented 
via forms of unstandardized and standardized 
scores as follows;  
           Prediction equation with unstandardized Score 
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 Prediction equation with standardized Score 
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บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 
47 ได้บัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย 
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
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คุณภาพภายนอกและมาตรา 48 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาเป็นการพัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีศักยภาพสามารถน าความรู้และทักษะ
มาพัฒนาประเทศ  ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนระดับพื้นฐาน
การท างานและผลกระทบต่อวีถีการท างานในระบบเดิม 
เพื่อเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
การบริหารจัดการการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจึงมี
บทบาทส าคัญที่ต้องแสวงหาวิธีท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร.  2558) 
 การจัดการศึกษาที่ดีคือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับให้เหมาะสมกับสังคมในยุคปัจจุบันที่
ระบบเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่สังคมความรู้คือการใช้ความรู้เป็น
ฐานสร้างนวัตกรรมและเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน
และผลิตก าลังคนให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับกับนานาชาติ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี เมื่อสังคมเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในทุกๆ ด้าน (วิจารณ์  
พานิช.  2555) นวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 คือการเปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เป็นการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่อัดแน่นเนื้อหาสาระ
ให้ผู้เรียนมากเกินความจ าเป็นของผู้เรียนมาเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เองแทนการ
ท่องจ า ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการท างานร่วมกัน 
กับผู้อื่น นอกจากนี้ครูยังเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเนื้อหา
สาระมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทายท าให้
ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผลิตสิ่งใหม่ๆ สามารถน าไป
ปรับใช้ในด าเนินชีวิตได้ในศตวรรษท่ี 21 (DuFour.  2006)  
 บรรยากาศในองค์การหรือวัฒนธรรมองค์การมี
ส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์การหรือสถานศึกษาประสบความส าเร็จ
เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน (ธัญพร 
บุญรักษา.  2553) วัฒนธรรมคุณภาพเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ของคนในองค์การที่ยึดถือปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อน าไปสู่ 
การมีประสิทธิภาพ ไม่วาตนจะรับผิดชอบงานหรือปฏิบัติงาน
ในภารกิจใดๆ ก็ตาม จะต้องค านึงถึงผลของงานเสมอ 

วัฒนธรรมคุณภาพองค์การนั้นต้องจะประกอบด้วย 1) ภาวะ
ผู้น าคุณภาพ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้บุคลากรร่วมกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร
อยู่เสมอ การท างานเป็นทีม การมอบอ านาจ การปรับปรุง
งานอย่างต่อเนื่อง และ การยกย่องและให้รางวัล (Batten.  
1992) จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมคุณภาพ
เป็นตัวขับเคลือ่นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2557) วัฒนธรรม 
ที่มีคุณภาพสามารถการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ
โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันสร้างบรรยากาศให้การด าเนินงานของสถานศึกษา 
จนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
 โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นสถานศึกษาที่พัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถเทียบเคียงกับนานาประเทศที่มกีารบริหารจัดการศึกษา
ด้วยระบบที่มีคุณภาพสามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
มีคุณลักษณะที่ดีและมีศักยภาพเป็นพลโลก มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพเยาวชนส าหรับศตวรรษท่ี 21 เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อืน่ได้ วรลักษณ์  ชูก าเนิด (2557)  
ได้เสนอวิถีการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อเปลี่ยนผ่านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 ท้ังในกรณีศึกษา lesson study ในประเทศ
ญี่ปุ่น probiem-Saling Group ของ ฟินแลนด์ หรือจะเป็น 
Teach Less, Learn More ในสิงคโปร์ ล้วนมุ่งเน้นการปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ทั้งนั้น ซึ่งเกิดจาก 1) มีภาวะผู้น าร่วม 2) ค่านิยมและวิสัยทัศน์
ร่วม 3) โครงสร้างเง่ือนไขสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน  
4) การร่วมมือรวมพลังของบุคลากร 5) การเรียนรู้ร่วมกัน
และการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ ชุลีพร เกลี้ยงสง
(2558) ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่าปัจจัยวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิขาชีพ นั่นคือ สมาชิกในสถานศึกษา
ต้องมีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจนให้การสนับสนุนการจัดการ 
ประสานความร่วมมือกัน ติดต่อสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร และ ความรับผิดชอบของสมาชิก
ในสถานศึกษา 
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ABSTARCT 
 This research aimed to investigate 1) the level 
of quality culture in world-class standard schools 
under the jurisdiction of the Secondary Educational 
Service Area Office 25, 2) existing level of being an 
professional learning community among world-
class standard schools, 3) the quality culture and 
its relationship with the professional learning community 
in world-class standard schools, 4) quality cultures 
and their influence on the development of the 
occupational learning community in world-class 
standard schools.  The participants were 329  teachers 
and administrators from world-class standard schools. 
Questionnaires were used for data collection.  The data 
was analyzed via mean, percentage, standard 
deviation, the Pearson Product Coefficient, and 
the stepwise multiple regression. The following 
results were observed.  
 1).. The level of the quality culture in 
world-class standard schools was averaged at a 
“high” level.  The itemized study of the quality 
culture showed that most items were also 
averaged at a “high” level.  The first two factors 
that were rated with the highest scores were 
valuing the service recipients, and leadership  
qualities. The item with the lowest score was 
team work.   
 2) The existing level of being a professional 
learning community among the schools was averaged 
at a “high” level.   The first two factors with highest 
scores were values and visions of organization and 

professional learning and development.  The item 
that was rated with the lowest score was collaboration.  
 3)  The relationship between the quality 
culture and the level of being an professional learning 
community in world-class standard schools was 
rated at a “high” level in all items. All pairs of 
relationships possessed positive relationships with 
a significance at the level 0.01.  
 4) It was observed that there were three 
quality cultures of the world-class standard schools 
that enhance the development of the professional 
learning community including; 1) valuing the service 
recipients, 2) empowerment and 3) team work. 
The multiple correlation equal to 0.828, a predictive 
coefficient or the predictive power of 68.5 percent, 
which the statistically  significant level is at 0.01. 
Accordingly, the prediction equation can be presented 
via forms of unstandardized and standardized 
scores as follows;  
           Prediction equation with unstandardized Score 
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 Prediction equation with standardized Score 
)(221.0)(261.0)(433.0 358

^
ZxZxZxZY   

 
ค าส าคัญ  :   วัฒนธรรมคุณภาพ, ชุมชนแห่งการ 
    เรยีนรูท้างวิชาชีพ, โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
Keywords  :   Quality Culture, Professional Learning  
    Community, World-Class Standard  
    School 
บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 
47 ได้บัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย 
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
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คุณภาพภายนอกและมาตรา 48 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาเป็นการพัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีศักยภาพสามารถน าความรู้และทักษะ
มาพัฒนาประเทศ  ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนระดับพื้นฐาน
การท างานและผลกระทบต่อวีถีการท างานในระบบเดิม 
เพื่อเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
การบริหารจัดการการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจึงมี
บทบาทส าคัญที่ต้องแสวงหาวิธีท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร.  2558) 
 การจัดการศึกษาที่ดีคือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับให้เหมาะสมกับสังคมในยุคปัจจุบันที่
ระบบเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่สังคมความรู้คือการใช้ความรู้เป็น
ฐานสร้างนวัตกรรมและเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน
และผลิตก าลังคนให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับกับนานาชาติ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี เมื่อสังคมเข้าสู่
ศตวรรษที ่21 กระแสโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในทุกๆ ด้าน (วิจารณ์  
พานิช.  2555) นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 คือการเปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เป็นการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่อัดแน่นเนื้อหาสาระ
ให้ผู้เรียนมากเกินความจ าเป็นของผู้เรียนมาเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เองแทนการ
ท่องจ า ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการท างานร่วมกัน 
กับผู้อื่น นอกจากนี้ครูยังเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเนื้อหา
สาระมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทายท าให้
ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผลิตสิ่งใหม่ๆ สามารถน าไป
ปรับใช้ในด าเนินชีวิตได้ในศตวรรษท่ี 21 (DuFour.  2006)  
 บรรยากาศในองค์การหรือวัฒนธรรมองค์การมี
ส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์การหรือสถานศึกษาประสบความส าเร็จ
เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน (ธัญพร 
บุญรักษา.  2553) วัฒนธรรมคุณภาพเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ของคนในองค์การที่ยึดถือปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อน าไปสู่ 
การมีประสิทธิภาพ ไม่วาตนจะรับผิดชอบงานหรือปฏิบัติงาน
ในภารกิจใดๆ ก็ตาม จะต้องค านึงถึงผลของงานเสมอ 

วัฒนธรรมคุณภาพองค์การนั้นต้องจะประกอบด้วย 1) ภาวะ
ผู้น าคุณภาพ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้บุคลากรร่วมกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร
อยู่เสมอ การท างานเป็นทีม การมอบอ านาจ การปรับปรุง
งานอย่างต่อเนื่อง และ การยกย่องและให้รางวัล (Batten.  
1992) จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมคุณภาพ
เป็นตัวขับเคลือ่นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2557) วัฒนธรรม 
ที่มีคุณภาพสามารถการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ
โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันสร้างบรรยากาศให้การด าเนินงานของสถานศึกษา 
จนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
 โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นสถานศึกษาที่พัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถเทียบเคียงกับนานาประเทศที่มกีารบริหารจัดการศึกษา
ด้วยระบบที่มีคุณภาพสามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
มีคุณลักษณะที่ดีและมีศักยภาพเป็นพลโลก มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพเยาวชนส าหรับศตวรรษท่ี 21 เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อืน่ได้ วรลักษณ์  ชูก าเนิด (2557)  
ได้เสนอวิถีการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อเปลี่ยนผ่านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในกรณีศึกษา lesson study ในประเทศ
ญี่ปุ่น probiem-Saling Group ของ ฟินแลนด์ หรือจะเป็น 
Teach Less, Learn More ในสิงคโปร์ ล้วนมุ่งเน้นการปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ทั้งนั้น ซึ่งเกิดจาก 1) มีภาวะผู้น าร่วม 2) ค่านิยมและวิสัยทัศน์
ร่วม 3) โครงสร้างเง่ือนไขสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน  
4) การร่วมมือรวมพลังของบุคลากร 5) การเรียนรู้ร่วมกัน
และการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ ชุลีพร เกลี้ยงสง
(2558) ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่าปัจจัยวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิขาชีพ นั่นคือ สมาชิกในสถานศึกษา
ต้องมีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจนให้การสนับสนุนการจัดการ 
ประสานความร่วมมือกัน ติดต่อสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร และ ความรับผิดชอบของสมาชิก
ในสถานศึกษา 
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 ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยใด
ในวัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ข้อค้นพบที่ได้จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 
 
วัตถุประสงค ์

 1.   เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมคณุภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25   

 2.   เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแหง่การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

 3.  เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างวฒันธรรม
คุณภาพกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 

 4.   เพื่อศึกษาปัจจัยของวัฒนธรรมคณุภาพที่ส่งผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. วัฒนธรรมคณุภาพมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  25 
 2. ปัจจัยของวัฒนธรรมคุณภาพอย่างน้อย 1 ด้าน
ที่สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25  
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2,230 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 12 คน และครู จ านวน 317 คน     
รวมเป็นจ านวน  329  คน โดยได้จากการเปิดตารางก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie  and  Morgan แล้วท าการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน โดยขั้นท่ี 1 สุ่มตามขนาดของสถานศึกษา 
และขั้นที่ 2 สุ่มตามการจ าแนกต าแหน่งงาน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  2.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีลักษณะของเครื่องมือแบบ
มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 45 ข้อ 
  2.3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีลักษณะ
ของเครื่องมือแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 30 ข้อ 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู โดยวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละของข้อมูลสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของข้อมูล
วัฒนธรรมคุณภาพและระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ สถิติอ้างอิงใช้การวิเคราะห์ความสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียรย์สันและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter เพื่อดู
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวท่ีส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และ ใช้วิธี Stepwise เพื่อพิจารณารูปแบบ
ที่ดีท่ีสุดในการน าตัวแปรที่มีนัยไปสร้างสมการพยากรณ์ 
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สรุปผล 
 1.  วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึง การวางแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 
เสริมสร้างพลังอ านาจ เน้นการท างานเป็นทีม การยกย่องชมเชย 
ให้รางวัลแก่บุคลากรที่ท างาน กระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
และให้ความส าคัญกับผลที่เกิดต่อผู้เรียน และจากผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวม
และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่อยู่ในระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก คือ 
ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู การบริหารจัดการ และด าเนินการ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ ค านึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นเป้าหมายสูงสุดรองลงมาคือ  
ด้านภาวะผู้น าด้านคุณภาพ การวางแผนกลยุทธ์ด้านคุณภาพ 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ การปรับปรุงคุณภาพพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการท างานเป็นทีม 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบในการท างานเข้าใจวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนางานให้ดีร่วมกัน การประชุม
ปรึกษา การตัดสินใจแก้ปัญหา และ แลกเปลี่ยนแนวทาง
การแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า พฤติกรรมการแสดงออกของครู
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล การร่วมตัวกันทางวิชาชีพ สร้าง
ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม การมีภาวะผู้น าร่วมกัน ร่วมมือ
รวมพลังกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพ ภายใต้โครงสร้างเง่ือนการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อความส าเร็จของผู้เรียน จากการวิจัย 
พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลโดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
อยู่ ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก คือ ค่านิยมและวิสัยทัศน์
ร่วม ผู้บริหารและครู รวมตัวกันเพื่อก าหนดเป้าหมายที่
เหมาะสมส าหรับผู้เรียน ด าเนินการร่วมกันเชิงอุดมการณ์ 
มุ่งมั่นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน 
ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ รองลงมาคือ การจัดการเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพ ครูที่มีการสืบเสาะแสวงหา สะท้อนผล
การเรียนรู้  การสร้างมโนทัศน์ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากข้างใน จิตวิญญาณความเป็นครู 
และพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในสถานศึกษา  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การร่วมมือรวมพลัง  ครู
ร่วมมือกันสืบเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ สะท้อนผลการเรียนรู้
ร่วมกัน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน   
 3.  ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมคณุภาพกับการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรวัฒนธรรม
คุณภาพด้านการให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
เป็นอันดับแรก (r = 0.774) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 รองลงมาคือ ด้านการท างานเป็นทีมกับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และวัฒนธรรมคณุภาพด้านการ
ยกย่องชมเชยและใหร้างวัลกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
มีความสมัพันธ์กันเป็นอันดับสุดทา้ย  ผลปรากฏดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธร์ะหว่างวฒันธรรมคณุภาพ  
  กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
  มาตรฐานฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 

ตัว
แปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 

X1 1         
X2 0.789** 1        
X3 0.732** 0.709** 1       
X4 0.721** 0.716** 0.851** 1      
X5 0.739** 0.688** 0.741** 0.793** 1     
X6 0.621** 0.629** 0.649** 0.683** 0.786** 1    
X7 0.701** 0.703** 0.719** 0.805** 0.771** 0.766** 1   
X8 0.653** 0.709** 0.725** 0.748** 0.692** 0.669** 0.808** 1  
Y 0.660** 0.675** 0.728** 0.707** 0.725** 0.645** 0.725** 0.774** 1 

 

**p<0.01 
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 ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยใด
ในวัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ข้อค้นพบที่ได้จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 
 
วัตถุประสงค ์

 1.   เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมคณุภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25   

 2.   เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแหง่การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

 3.  เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างวฒันธรรม
คุณภาพกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 

 4.   เพื่อศึกษาปัจจัยของวัฒนธรรมคณุภาพที่ส่งผล
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. วัฒนธรรมคณุภาพมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  25 
 2. ปัจจัยของวัฒนธรรมคุณภาพอย่างน้อย 1 ด้าน
ที่สามารถพยากรณ์การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25  
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2,230 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 12 คน และครู จ านวน 317 คน     
รวมเป็นจ านวน  329  คน โดยได้จากการเปิดตารางก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie  and  Morgan แล้วท าการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน โดยขั้นท่ี 1 สุ่มตามขนาดของสถานศึกษา 
และขั้นที่ 2 สุ่มตามการจ าแนกต าแหน่งงาน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  2.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีลักษณะของเครื่องมือแบบ
มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 45 ข้อ 
  2.3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีลักษณะ
ของเครื่องมือแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 30 ข้อ 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู โดยวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ หาค่าความถี ่ค่าร้อยละของข้อมูลสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของข้อมูล
วัฒนธรรมคุณภาพและระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ สถิติอ้างอิงใช้การวิเคราะห์ความสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียรย์สันและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter เพื่อดู
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวท่ีส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และ ใช้วิธี Stepwise เพื่อพิจารณารูปแบบ
ที่ดีท่ีสุดในการน าตัวแปรที่มีนัยไปสร้างสมการพยากรณ์ 
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สรุปผล 
 1.  วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึง การวางแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 
เสริมสร้างพลังอ านาจ เน้นการท างานเป็นทีม การยกย่องชมเชย 
ให้รางวัลแก่บุคลากรที่ท างาน กระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
และให้ความส าคัญกับผลที่เกิดต่อผู้เรียน และจากผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวม
และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่อยู่ในระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก คือ 
ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู การบริหารจัดการ และด าเนินการ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ ค านึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นเป้าหมายสูงสุดรองลงมาคือ  
ด้านภาวะผู้น าด้านคุณภาพ การวางแผนกลยุทธ์ด้านคุณภาพ 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ การปรับปรุงคุณภาพพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการท างานเป็นทีม 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบในการท างานเข้าใจวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนางานให้ดีร่วมกัน การประชุม
ปรึกษา การตัดสินใจแก้ปัญหา และ แลกเปลี่ยนแนวทาง
การแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า พฤติกรรมการแสดงออกของครู
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล การร่วมตัวกันทางวิชาชีพ สร้าง
ค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม การมีภาวะผู้น าร่วมกัน ร่วมมือ
รวมพลังกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพ ภายใต้โครงสร้างเง่ือนการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือความส าเร็จของผู้เรียน จากการวิจัย 
พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลโดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
อยู่ ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก คือ ค่านิยมและวิสัยทัศน์
ร่วม ผู้บริหารและครู รวมตัวกันเพื่อก าหนดเป้าหมายที่
เหมาะสมส าหรับผู้เรียน ด าเนินการร่วมกันเชิงอุดมการณ์ 
มุ่งมั่นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน 
ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ รองลงมาคือ การจัดการเรียนรู้
และพัฒนาวิชาชีพ ครูที่มีการสืบเสาะแสวงหา สะท้อนผล
การเรียนรู้  การสร้างมโนทัศน์ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากข้างใน จิตวิญญาณความเป็นครู 
และพัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกันของสมาชิกในสถานศึกษา  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การร่วมมือรวมพลัง  ครู
ร่วมมือกันสืบเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ สะท้อนผลการเรียนรู้
ร่วมกัน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน   
 3.  ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมคณุภาพกับการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 พบว่า มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรวัฒนธรรม
คุณภาพด้านการให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
เป็นอันดับแรก (r = 0.774) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 รองลงมาคือ ด้านการท างานเป็นทีมกับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และวัฒนธรรมคณุภาพด้านการ
ยกย่องชมเชยและใหร้างวัลกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
มีความสมัพันธ์กันเป็นอันดับสุดทา้ย  ผลปรากฏดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธร์ะหว่างวฒันธรรมคณุภาพ  
  กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
  มาตรฐานฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 

ตัว
แปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 

X1 1         
X2 0.789** 1        
X3 0.732** 0.709** 1       
X4 0.721** 0.716** 0.851** 1      
X5 0.739** 0.688** 0.741** 0.793** 1     
X6 0.621** 0.629** 0.649** 0.683** 0.786** 1    
X7 0.701** 0.703** 0.719** 0.805** 0.771** 0.766** 1   
X8 0.653** 0.709** 0.725** 0.748** 0.692** 0.669** 0.808** 1  
Y 0.660** 0.675** 0.728** 0.707** 0.725** 0.645** 0.725** 0.774** 1 

 

**p<0.01 
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 4.  สรุปผลการวิจัยวัฒนธรรมคณุภาพที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพุหคูณมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสมัพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.828 ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย
ร้อยละ 68.5 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของวัฒนธรรม
คุณภาพทีส่่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 มากที่สดุคือ ด้านการให้ความส าคญักับ
ผู้รับบริการ (X8) รองลงมาคือ ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
(X5) และด้านการท างานเป็นทีม (X3) ตามล าดับ ดังปรากฏ
ดังตาราง 2  
 

ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
   ของตัวพยากรณ์ที่อยู่ในรูปคะแนนดิบ(b)  
   และที่อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ คะแนนดิบ คะแนน
มาตรฐาน t P - 

values b S.E. β 
ค่าคงที่(Constant) 0.785 0.125 - 6.302 0.000 
ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ (X8) 0.399 0.044 0.433 9.023 0.000 
ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ (X5) 0.223 0.042 0.261 5.305 0.000 
ด้านการท างานเป็นทีม (X3) 0.180 0.042 0.221 4.292 0.000 
R = 0.828, R2 = 0.685, Adjusted R2 = 0.682, S.E. = 0.293, F = 18.422 

 
 โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานตามวิธี Stepwise                
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized 
Score) 
 )(180.0)(223.0)(399.0785.0 358

^
XXXY   

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized Score) 
 )(221.0)(261.0)(433.0 358

^
ZxZxZxZY   

 
อภิปรายผล 
 1.  วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง การวางแผนกลยุทธ์ 

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ เสริมสร้างพลังอ านาจ เน้นการท างาน
เป็นทีม การยกย่องชมเชย ให้รางวัลแก่บุคลากรที่ท างาน 
กระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และให้ความส าคัญกับผล 
ทีเ่กิดต่อผู้เรียน และจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีวัฒนธรรมคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่อยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งสอดคล้องกับ มารยาท  แซ่อึ้ง 
และเอกชัย  กี่สุขพันธ์ (2552) ได้ศึกษา การบริหารงาน
วัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2549–2553 การบริหารงานวัฒนธรรมคุณภาพมีการ
ปฏิบัติอยู่ ในระดับ “มาก” นั่นคือผู้บริหารมีภาวะผู้น า
คุณภาพการท างานเป็นทีม การมอบอ านาจการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง การยกย่องและการให้รางวัล และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับภาวนา กิตติวิมลชัย 
และกนกอร  สมปราชญ์ (2556) ซึ่งศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบนอยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งมีวัฒนธรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพ และการให้ความส าคัญกับลูกค้า นั้นแสดง
ให้เห็นว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลมีวัฒนธรรมคุณภาพและ
ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ   
 2.  การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล การร่วมตัว
กันทางวิชาชีพ  สร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม การมีภาวะ
ผู้น าร่วมกัน ร่วมมือรวมพลังกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร  
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้โครงสร้าง
เงื่อนการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อความส าเร็จ
ของผู้เรียน จากการวิจัย พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมและ 
รายด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติออยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งสอดคล้อง
กับ ณัฐิกา  นครสูงเนิน (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหารกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน พบว่า การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
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ของบุคลากรมีอยู่ระดับการปฏิบัติในระดับมาก ซึ่งมีส่วนช่วย
ให้ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้มากข้ึน   
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมคุณภาพกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
จากผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมคุณภาพด้านการให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กันในทางบวกสูงเป็นอันดับแรก 
ซึ่งสอดคล้องกับ วรลักษณ์  ชูก าเนิด (2557) ศึกษารูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
บริบทโรงเรียนในประเทศไทย พบว่า วัฒนธรรมในองค์การ
เป็นชุมชนกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มองเห็นทิศทางการท างาน 
วางเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างความสุข ยังสอดคล้องกับชุลีพร  เกลี้ยงสง 
(2556) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ดูแลเอาใจใสผู้รับบริการ  
ให้ผู้รับบริการมีความผูกพัน สามารถเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ได้และมีความสุข 
 4.  วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า    
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.828 มีค่า 
การท านายร้อยละ 68.5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอันดับ
แรก คือ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ รองลงมา คือ 
ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ และด้านการท างานเป็นทีม 
ตามล าดับ สอดคล้องกับ มินตรา  ลายสนิทเสรีกุล (2557)  
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการ
จ าเป็น วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอการ ภาวะคุกคาม และ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขต 
เบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพปัจจุบันและ
สภาพพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยา

เขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานครโดยรวมและรายด้ายอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น โดยด้านที่เป็น
จุดแข็ง คือ การวัดและประเมินผล และด้านที่เป็นจุดอ่อน
คือ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นั่นแสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษาควรตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
และสอดคล้อง วรลักษณ์ ชูก าเนิด(2557) ศึกษารูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบท
โรงเรียนในประเทศไทย พบว่า การเปิดระบบผนึกก าลังหรือ
การจัดบรรยากาศการท างานในสถานศึกษาที่มีลักษณะอยู่
ร่วมกันแบบชุมชนกัลยาณมิตรมีความไว้วางใจกัน ให้การยอมรับ 
รับฟังข้อคิดเห็น รวมถึงแสดงความสามารถทางวิชาชีพ ซึ่งเป็น
การกระจายอ านาจท าให้ครูมีอ านาจทางวิชาชีพอย่างเต็มที่
ไม่มีการแทรกแซง ทั้งในรูปแบบนโยบายหรือความไม่ชัดเจน
ของรูปแบบที่เกิดจากส่วนกลางท าให้เกิดประสิทธิผลในการจัด 
การสอนมากขึ้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับชุลีพร  เกลี้ยงสง 
(2556) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู                       
                     บุคลากรประสานความร่วมมือกัน 
                   ก                            
        และ                                   
มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยวัฒนธรรมคณุภาพท่ีส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  จากการศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพท่ีส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
        1.1  วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล ด้านการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีค่า 
เฉลี่ยน้อย ผู้บริหารควรช้ีแจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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 4.  สรุปผลการวิจัยวัฒนธรรมคณุภาพที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพุหคูณมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสมัพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.828 ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย
ร้อยละ 68.5 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของวัฒนธรรม
คุณภาพทีส่่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 มากที่สดุคือ ด้านการให้ความส าคญักับ
ผู้รับบริการ (X8) รองลงมาคือ ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
(X5) และด้านการท างานเป็นทีม (X3) ตามล าดับ ดังปรากฏ
ดังตาราง 2  
 

ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
   ของตัวพยากรณ์ที่อยู่ในรูปคะแนนดิบ(b)  
   และที่อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ คะแนนดิบ คะแนน
มาตรฐาน t P - 

values b S.E. β 
ค่าคงที่(Constant) 0.785 0.125 - 6.302 0.000 
ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ (X8) 0.399 0.044 0.433 9.023 0.000 
ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ (X5) 0.223 0.042 0.261 5.305 0.000 
ด้านการท างานเป็นทีม (X3) 0.180 0.042 0.221 4.292 0.000 
R = 0.828, R2 = 0.685, Adjusted R2 = 0.682, S.E. = 0.293, F = 18.422 

 
 โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานตามวิธี Stepwise                
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized 
Score) 
 )(180.0)(223.0)(399.0785.0 358

^
XXXY   

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized Score) 
 )(221.0)(261.0)(433.0 358

^
ZxZxZxZY   

 
อภิปรายผล 
 1.  วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง การวางแผนกลยุทธ์ 

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ เสริมสร้างพลังอ านาจ เน้นการท างาน
เป็นทีม การยกย่องชมเชย ให้รางวัลแก่บุคลากรที่ท างาน 
กระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และให้ความส าคัญกับผล 
ทีเ่กิดต่อผู้เรียน และจากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีวัฒนธรรมคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่อยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งสอดคล้องกับ มารยาท  แซ่อึ้ง 
และเอกชัย  กี่สุขพันธ์ (2552) ได้ศึกษา การบริหารงาน
วัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2549–2553 การบริหารงานวัฒนธรรมคุณภาพมีการ
ปฏิบัติอยู่ ในระดับ “มาก” นั่นคือผู้บริหารมีภาวะผู้น า
คุณภาพการท างานเป็นทีม การมอบอ านาจการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง การยกย่องและการให้รางวัล และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับภาวนา กิตติวิมลชัย 
และกนกอร  สมปราชญ์ (2556) ซึ่งศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบนอยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งมีวัฒนธรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพ และการให้ความส าคัญกับลูกค้า นั้นแสดง
ให้เห็นว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลมีวัฒนธรรมคุณภาพและ
ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ   
 2.  การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล การร่วมตัว
กันทางวิชาชีพ  สร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม การมีภาวะ
ผู้น าร่วมกัน ร่วมมือรวมพลังกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร  
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้โครงสร้าง
เงื่อนการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อความส าเร็จ
ของผู้เรียน จากการวิจัย พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมและ 
รายด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติออยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งสอดคล้อง
กับ ณัฐิกา  นครสูงเนิน (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าวิชาการของผู้บริหารกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน พบว่า การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
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ของบุคลากรมีอยู่ระดับการปฏิบัติในระดับมาก ซึ่งมีส่วนช่วย
ให้ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้มากข้ึน   
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมคุณภาพกับ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
จากผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมคุณภาพด้านการให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กันในทางบวกสูงเป็นอันดับแรก 
ซึ่งสอดคล้องกับ วรลักษณ์  ชูก าเนิด (2557) ศึกษารูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
บริบทโรงเรียนในประเทศไทย พบว่า วัฒนธรรมในองค์การ
เป็นชุมชนกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มองเห็นทิศทางการท างาน 
วางเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างความสุข ยังสอดคล้องกับชุลีพร  เกลี้ยงสง 
(2556) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ดูแลเอาใจใสผู้รับบริการ  
ให้ผู้รับบริการมีความผูกพัน สามารถเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ได้และมีความสุข 
 4.  วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า    
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.828 มีค่า 
การท านายร้อยละ 68.5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอันดับ
แรก คือ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ รองลงมา คือ 
ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ และด้านการท างานเป็นทีม 
ตามล าดับ สอดคล้องกับ มินตรา  ลายสนิทเสรีกุล (2557)  
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการ
จ าเป็น วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอการ ภาวะคุกคาม และ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขต 
เบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพปัจจุบันและ
สภาพพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยา

เขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานครโดยรวมและรายด้ายอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น โดยด้านที่เป็น
จุดแข็ง คือ การวัดและประเมินผล และด้านที่เป็นจุดอ่อน
คือ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นั่นแสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษาควรตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
และสอดคล้อง วรลักษณ์ ชูก าเนิด(2557) ศึกษารูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บริบท
โรงเรียนในประเทศไทย พบว่า การเปิดระบบผนึกก าลังหรือ
การจัดบรรยากาศการท างานในสถานศึกษาที่มีลักษณะอยู่
ร่วมกันแบบชุมชนกัลยาณมิตรมีความไว้วางใจกัน ให้การยอมรับ 
รับฟังข้อคิดเห็น รวมถึงแสดงความสามารถทางวิชาชีพ ซึ่งเป็น
การกระจายอ านาจท าให้ครูมีอ านาจทางวิชาชีพอย่างเต็มที่
ไม่มีการแทรกแซง ทั้งในรูปแบบนโยบายหรือความไม่ชัดเจน
ของรูปแบบที่เกิดจากส่วนกลางท าให้เกิดประสิทธิผลในการจัด 
การสอนมากขึ้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับชุลีพร  เกลี้ยงสง 
(2556) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู                        
                     บุคลากรประสานความร่วมมือกัน 
                   ก                            
        และ                                   
มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยวัฒนธรรมคณุภาพท่ีส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  จากการศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
        1.1  วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล ด้านการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีค่า 
เฉลี่ยน้อย ผู้บริหารควรช้ีแจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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ให้ครูได้ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพ นอกจากนี้
บุคลากรในโรงเรียนควรร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานกับ
เพื่อนร่วมงานทั้งในทีมและระหว่างทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประเด็น 
ด้านการท างานเป็นทีมมีระดับการปฏิบัติค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
   1.2  วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งงการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มากที่สุด
คือ ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ดังนั้นผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความไว้วางใจ และ
ให้ความเป็นกันเองแก่ครูและบุคลากร เมื่อครูมีปัญหา ผู้บริหาร
สามารถแก้ปัญหาหรอืให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นกันเอง รวมไปถึง
การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและเปิดโอกาส
ให้ครูได้มีอิสระในการคิดเพื่อผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
กระตุ้นให้ครปูฏิบตัิงานกันเป็นทีม เพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
   1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้แนวคิดและ
แนวปฏิบัติในการด าเนินการเพื่อให้โรงเรยีนมีวัฒนธรรม
คุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้เกดิวัฒนธรรมคณุภาพที่ส่งเสรมิให้ครู

เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และมีความเหมาะสม
กับการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรร่วมมือกับ
โรงเรียนในการนิเทศก ากับ ติดตาม หรือก าหนดนโยบายที่
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียน เพื่อเอื้อให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ได้แก่ การจัด
อบรม สัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ หรือโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้เช่นโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา เป็นต้น  
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนทั่วไป 
หรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศ
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระดับการศึกษาต่อไป 
  2.2  การศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพ และการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในเชิงผสมผสานวิธี 
หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ 
ได้ข้อมูลเชิงลึกมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยเชิงปริมาณเป็นการ
สนับสนุนหรือปรับเปลี่ยนสิ่งท่ีได้ค้นพบมาแล้ว 
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ให้ครูได้ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพ นอกจากนี้
บุคลากรในโรงเรียนควรร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานกับ
เพื่อนร่วมงานทั้งในทีมและระหว่างทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประเด็น 
ด้านการท างานเป็นทีมมีระดับการปฏิบัติค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
   1.2  วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งงการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มากที่สุด
คือ ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ดังนั้นผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความไว้วางใจ และ
ให้ความเป็นกันเองแก่ครูและบุคลากร เมื่อครูมีปัญหา ผู้บริหาร
สามารถแก้ปัญหาหรอืให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นกันเอง รวมไปถึง
การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อ านวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและเปิดโอกาส
ให้ครูได้มีอิสระในการคิดเพื่อผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
กระตุ้นให้ครปูฏิบตัิงานกันเป็นทีม เพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
   1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้แนวคิดและ
แนวปฏิบัติในการด าเนินการเพื่อให้โรงเรยีนมีวัฒนธรรม
คุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้เกดิวัฒนธรรมคณุภาพที่ส่งเสรมิให้ครู

เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และมีความเหมาะสม
กับการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรร่วมมือกับ
โรงเรียนในการนิเทศก ากับ ติดตาม หรือก าหนดนโยบายที่
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียน เพื่อเอื้อให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน ได้แก่ การจัด
อบรม สัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ หรือโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้เช่นโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา เป็นต้น  
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนทั่วไป 
หรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศ
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระดับการศึกษาต่อไป 
  2.2  การศึกษาวัฒนธรรมคุณภาพ และการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในเชิงผสมผสานวิธี 
หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ 
ได้ข้อมูลเชิงลึกมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยเชิงปริมาณเป็นการ
สนับสนุนหรือปรับเปลี่ยนสิ่งท่ีได้ค้นพบมาแล้ว 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาระดับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ศึกษาระดับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 3) ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กับประสิทธิผลการด า เ นินกิจกรรม      
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 4) ศึกษา
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และสิ่งคุกคามในการด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 219 คน ซ่ึงได้มาจากการค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้คือ การแจกแจงค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอยา่ง 1 กลุ่ม และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและสิง่แวดลอ้มของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
  
 
 
 
 
  2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นท่ีจังหวัดอยู่ในระดับ
มากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการ 
ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง 
(r=0.74) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
  4.  การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอด็ พบว่า ด้านจุดแข็งคือ 
มีสาขาครอบคลุมทุกอ าเภอสามารถด าเนินกิจกรรมได้ทั่วถึง
ทุกอ าเภอ ด้านจุดอ่อนคือ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
ด้านโอกาสคือ สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ทุกโอกาส 
และมีสาขาอ าเภอครอบคลุมทุกอ าเภอสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ง่าย และด้านอุปสรรคคือ การปฏิบตัิงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลท าให้ธนาคารมีปริมาณงานมากเกินจ านวน
บุคลากรและขาดบุคลากรนักปฏิบัติโดยตรง 
 
ABSTRACT  
 This survey research aimed at 1) studying 
the level of the effectiveness in the management 
on corporate social responsibility; 2) studying the level  
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of human resources development; 3) studying the 
relationship between human resources development  
and the effectiveness in the management on corporate 
social responsibility, and 4) studying strength, weakness, 
opportunity and threat of the management on corporate 
social responsibility of Banks for Agriculture and 
Cooperatives in Roi Et Province.  The sample used 
in the research was 219 officers of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province which calculated 
by Taro Yamane’s formula at the confident level 
at 95%. The instrument used in the research was 
a questionnaire.  The statistics employed in this 
study were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, One Sample t-test, Pearson Product Moment 
Correlation and SWOT analysis to analyze qualitative 
data. 
 The main research findings revealed that: 
 1.  The level of effectiveness in the management 
on corporate social responsibility of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province was higher than 
70% at .05 level of statistical significance. 
 2.  The level of human resources development 
of Banks for Agriculture and Cooperatives in Roi Et 
Province was higher than 70% at .05 level of statistical 
significance. 
 3.  The relationship between human resources 
development and the effectiveness in the management 
on corporate social responsibility of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province was positive at 
a high level (r= .74) which was statistically significant at 
the .01 level. 
 4.  The strength of the management on 
 corporate social responsibility of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province is that the banks 
have branches covering and can carry out activities 
across all districts.  The weakness is the public relation 
does not cover all areas.  The opportunity is activities 
can be organized with the community at every opportunity 
and with the district branches in all districts, activities 
can be easily carried out.  And the threat is in accordance 
with the policies of the government, the banks 

have excess workload and lack of personnel and 
practitioners. 
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กระทรวงการคลัง ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
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2509 มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ส าหรับ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับ
เกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันนับเข้าสู่
ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) ธนาคารยังคงมุ่งมั่นกับ
ภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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พร้อมทั้งสนับสนุนสินเช่ือเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เพื่อให้
เกษตรกรลูกค้ามีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทุกช่วงเวลา
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ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ที่มีความรับผิดชอบ
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ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและ
ภาคชนบทให้เป็นสังคมอุดมปัญญาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังเป็น 
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บทคัดย่อ  
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ศึกษาระดับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ศึกษาระดับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 3) ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการด า เนินกิจกรรม      
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 4) ศึกษา
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และสิ่งคุกคามในการด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 219 คน ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้คือ การแจกแจงค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอยา่ง 1 กลุ่ม และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและสิง่แวดลอ้มของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
  
 
 
 
 
  2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นท่ีจังหวัดอยู่ในระดับ
มากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการ 
ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง 
(r=0.74) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
  4.  การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอด็ พบว่า ด้านจุดแข็งคือ 
มีสาขาครอบคลุมทุกอ าเภอสามารถด าเนินกิจกรรมได้ทั่วถึง
ทุกอ าเภอ ด้านจุดอ่อนคือ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
ด้านโอกาสคือ สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ทุกโอกาส 
และมีสาขาอ าเภอครอบคลุมทุกอ าเภอสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ง่าย และด้านอุปสรรคคือ การปฏิบตัิงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลท าให้ธนาคารมีปริมาณงานมากเกินจ านวน
บุคลากรและขาดบุคลากรนักปฏิบัติโดยตรง 
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of human resources development; 3) studying the 
relationship between human resources development  
and the effectiveness in the management on corporate 
social responsibility, and 4) studying strength, weakness, 
opportunity and threat of the management on corporate 
social responsibility of Banks for Agriculture and 
Cooperatives in Roi Et Province.  The sample used 
in the research was 219 officers of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province which calculated 
by Taro Yamane’s formula at the confident level 
at 95%. The instrument used in the research was 
a questionnaire.  The statistics employed in this 
study were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, One Sample t-test, Pearson Product Moment 
Correlation and SWOT analysis to analyze qualitative 
data. 
 The main research findings revealed that: 
 1.  The level of effectiveness in the management 
on corporate social responsibility of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province was higher than 
70% at .05 level of statistical significance. 
 2.  The level of human resources development 
of Banks for Agriculture and Cooperatives in Roi Et 
Province was higher than 70% at .05 level of statistical 
significance. 
 3.  The relationship between human resources 
development and the effectiveness in the management 
on corporate social responsibility of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province was positive at 
a high level (r= .74) which was statistically significant at 
the .01 level. 
 4.  The strength of the management on 
 corporate social responsibility of Banks for Agriculture 
and Cooperatives in Roi Et Province is that the banks 
have branches covering and can carry out activities 
across all districts.  The weakness is the public relation 
does not cover all areas.  The opportunity is activities 
can be organized with the community at every opportunity 
and with the district branches in all districts, activities 
can be easily carried out.  And the threat is in accordance 
with the policies of the government, the banks 

have excess workload and lack of personnel and 
practitioners. 
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เกษตรกรลูกค้ามีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทุกช่วงเวลา
ที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นต่อพันธกิจที่มีต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร และเศรษฐกิจภาค
เกษตรในชนบทให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ยังให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจการตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานปีบัญชี 2558-2562 ธนาคาร
ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) มาเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรอย่างบูรณาการ
ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและ
ภาคชนบทให้เป็นสังคมอุดมปัญญาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังเป็น 
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การปรับตัวขององค์กรกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) อีกทางหนึ่งด้วย  

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
ที ่6 ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น 
พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการที่เกื้อกูลโดยการค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจัยน า เข้ากระบวนการ
ตลอดจนผลลัพธ์ เพิ่มผลิตภาพขององค์กรและเครือข่าย
มุ่งเน้นให้เป็น Green Bank (ธนาคารสีเขียว) โดยการจัดให้
มี Green Place/Green Building (สถานท่ี/อาคารสีเขียว) 
เพ่ือประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมมีความสะดวกและ
ปลอดภัย/เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ (Green Process) 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการรักษ์ปุา รักษ์ น้ า
รักษ์ดิน และรักษ์อากาศ เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ ฝายชะลอ
น้ า เกษตรปลอดการเผา เป็นต้น เพื่อบูรณาการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชนน่าอยู่เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งการด าเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จย่อมต้องอาศัยบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนมีประสบการณ์
เป็นอย่างดี หน่วยงานจึงได้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปจัจัยหลักที่ส าคัญ
อย่างยิ่งในการด าเนินกิจการและเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กร
ต่างๆ ก าลังให้ความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะการที่องค์การจะ
ประสบความส าเรจ็ได้นั้น ล้วนต้องเกิดจากบุคลากรทั้งหลาย
ที่เป็นส่วนส าคญัในการท างานทุกระบบให้มีประสิทธิภาพได ้
องค์การตา่งๆ ไม่ว่าเป็นภาครฐัหรือภาคเอกชนจึงให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยจ าเป็นต้องใช้
กระบวนการเริ่มตั้งแต ่การสรรหา การคัดเลือก การบรรจ ุ
การพัฒนา การประเมินผลการปฏบิัติงาน และการให้ออก
จากงาน แต่มิได้หมายความว่าก าลังคนเหลา่นี้จะเป็นบุคคล
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุดตลอดไป 
จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหลา่นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อ 
ใหส้ามารถเพิ่มพูนความรู ้ทักษะในการท างานและสามารถ
ปรับตัว ให้เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับความเจริญทางวิทยาการ 
เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนลกัษณะหน้าที่การงานท่ี
เปลี่ยนไปในวิถีทางที่ก้าวหน้าขึ้น (สนุันทา  มิ่งเจรญิพร.  2556 : 
159) ด้วยเหตผุลนี้จึงส่งผลให้องค์กรต่างๆ พยายามทีจ่ะแสวงหา
กลยทุธ์หรอืเครื่องมือตา่งๆ มาใช้ในการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 
เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management) 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยการใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน 

(Skill based human resource management) การบริหาร
จัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent management) เป็นต้น 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการ
ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาว่ามีการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประสบผลส าเร็จอยู่ใน
ระดับใด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานมีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับใด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และใน
ทิศทางใด นอกจากน้ีจะด าเนินการวิเคราะห์หา จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และสิ่งคุกคามในการด าเนินกิจกรรม 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
โดยการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการพิจารณาด าเนินการปรับปรุงด้านการวางยุทธศาสตร์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ อศึกษาระดับประสิทธิผลการด า เนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
 3.  เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการด า เนินกิจกรรม      
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 4.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และสิ่งคุกคามในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 
 2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดอยู่ใน
ระดับมากกว่าร้อยละ 70 
 3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผล 
การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน 
เชิงบวก 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 26 แห่ง รวมทั้งสิ้นจ านวน 482 คน (ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดร้อยเอ็ด 
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558) ทั้งนี้ ด าเนินการค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% ค่าความคลาดเคลื่อน .05 ได้จ านวน 219 คน และท า
การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) เพื่อหาสัดส่วนท่ีเหมาะสม
ของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนประชากรที่เป็นบุคลากรของ
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่ง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม 
แบ่งออกเปน็ 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  
มีข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีข้อค าถามจ านวน 27 ข้อ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะเป็น
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด มีข้อค าถามจ านวน 33 ข้อ และตอนที่ 4 
แบบสอบถามเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และสิ่งคุกคาม
ในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ 
  ทั้งนี้ ได้ด าเนินการหาความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยการน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยหา 
ค่าดัชนีความพ้องระหว่างข้อค าถามนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งค่า 
IOC (Index of Item Objective Congruence) ในแบบสอบถาม
มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ ในส่วนของความเช่ือมั่น (Reliability) 
ได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้ว  
ไปทดลองใช้กับบุคลากรของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอ าเภอในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน จากนั้น

น ามาตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา ( -
Coefficient) ของความเช่ือมั่นตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
จ านวน 68 ข้อ เท่ากับ .98 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ส่วน คือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยด าเนินการ
โดยขอหนังสือจากคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบุคลากรของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับ
บุคลากรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือ พร้อมแบบสอบถามไปให้ 
กับกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบสอบถามตามที่อยู่
ของส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) แต่ละแห่งโดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับ
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การปรับตัวขององค์กรกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) อีกทางหนึ่งด้วย  

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
ที ่6 ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น 
พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการที่เกื้อกูลโดยการค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจัยน า เข้ากระบวนการ
ตลอดจนผลลัพธ์ เพิ่มผลิตภาพขององค์กรและเครือข่าย
มุ่งเน้นให้เป็น Green Bank (ธนาคารสีเขียว) โดยการจัดให้
มี Green Place/Green Building (สถานที่/อาคารสีเขียว) 
เพื่อประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมมีความสะดวกและ
ปลอดภัย/เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ (Green Process) 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการรักษ์ปุา รักษ์ น้ า
รักษ์ดิน และรักษ์อากาศ เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ ฝายชะลอ
น้ า เกษตรปลอดการเผา เป็นต้น เพื่อบูรณาการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชนน่าอยู่เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งการด าเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จย่อมต้องอาศัยบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนมีประสบการณ์
เป็นอย่างดี หน่วยงานจึงได้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปจัจัยหลักที่ส าคัญ
อย่างยิ่งในการด าเนินกิจการและเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กร
ต่างๆ ก าลังให้ความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะการที่องค์การจะ
ประสบความส าเรจ็ได้นั้น ล้วนต้องเกิดจากบุคลากรทั้งหลาย
ที่เป็นส่วนส าคญัในการท างานทุกระบบให้มีประสิทธิภาพได ้
องค์การตา่งๆ ไม่ว่าเป็นภาครฐัหรือภาคเอกชนจึงให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยจ าเป็นต้องใช้
กระบวนการเริ่มตั้งแต ่การสรรหา การคัดเลือก การบรรจ ุ
การพัฒนา การประเมินผลการปฏบิัติงาน และการให้ออก
จากงาน แต่มิได้หมายความว่าก าลังคนเหลา่นี้จะเป็นบุคคล
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุดตลอดไป 
จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหลา่นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อ 
ใหส้ามารถเพิ่มพูนความรู ้ทักษะในการท างานและสามารถ
ปรับตัว ให้เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับความเจริญทางวิทยาการ 
เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนลกัษณะหน้าที่การงานท่ี
เปลี่ยนไปในวิถีทางที่ก้าวหน้าขึ้น (สนุันทา  มิ่งเจรญิพร.  2556 : 
159) ด้วยเหตผุลนี้จึงส่งผลให้องค์กรต่างๆ พยายามทีจ่ะแสวงหา
กลยทุธ์หรอืเครื่องมือตา่งๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management) 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยการใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน 

(Skill based human resource management) การบริหาร
จัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent management) เป็นต้น 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการ
ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาว่ามีการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประสบผลส าเร็จอยู่ใน
ระดับใด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานมีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับใด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และใน
ทิศทางใด นอกจากนี้จะด าเนินการวิเคราะห์หา จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และสิ่งคุกคามในการด าเนินกิจกรรม 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
โดยการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการพิจารณาด าเนินการปรับปรุงด้านการวางยุทธศาสตร์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ อศึกษาระดับประสิทธิผลการด า เนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
 3.  เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการด า เนินกิจกรรม      
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 4.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และสิ่งคุกคามในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 
 2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดอยู่ใน
ระดับมากกว่าร้อยละ 70 
 3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผล 
การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน 
เชิงบวก 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด 26 แห่ง รวมทั้งสิ้นจ านวน 482 คน (ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดร้อยเอ็ด 
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558) ทั้งนี้ ด าเนินการค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% ค่าความคลาดเคลื่อน .05 ได้จ านวน 219 คน และท า
การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) เพื่อหาสัดส่วนท่ีเหมาะสม
ของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนประชากรที่เป็นบุคลากรของ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่ง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม 
แบ่งออกเปน็ 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  
มีข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีข้อค าถามจ านวน 27 ข้อ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะเป็น
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด มีข้อค าถามจ านวน 33 ข้อ และตอนที่ 4 
แบบสอบถามเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และสิ่งคุกคาม
ในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ 
  ทั้งนี้ ได้ด าเนินการหาความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยการน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยหา 
ค่าดัชนีความพ้องระหว่างข้อค าถามนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งค่า 
IOC (Index of Item Objective Congruence) ในแบบสอบถาม
มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ ในส่วนของความเช่ือมั่น (Reliability) 
ได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้ว  
ไปทดลองใช้กับบุคลากรของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอ าเภอในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน จากนั้น

น ามาตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา ( -
Coefficient) ของความเช่ือมั่นตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
จ านวน 68 ข้อ เท่ากับ .98 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ส่วน คือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยด าเนินการ
โดยขอหนังสือจากคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบุคลากรของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับ
บุคลากรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ด าเนินการจัดส่งหนังสือ พร้อมแบบสอบถามไปให้ 
กับกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบสอบถามตามที่อยู่
ของส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) แต่ละแห่งโดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับ
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แบบสอบถาม และท าการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์
เพื่อให้ได้แบบสอบถามกลับมาครบจ านวน และรวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 219 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และน าแบบสอบถาม 
(เฉพาะที่มีข้อค าถามแบบปลายปิด) มาลงรหัสเพื่อน าไปสู่
การวิเคราะห์และแปลผล และน าเสนอผลในรูปของค่าสถิติ 
พร้อมท้ังค าบรรยาย ส่วนแบบสอบถามแบบปลายเปิดน ามา
จัดระเบียบข้อมูลแยกตามตัวแปรที่ศึกษาและน าไปวิเคราะห์
ในรูปแบบการพรรณนาบรรยาย (Descriptive Data Analysis) 
ต่อไป 
    ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัย
ท าการเก็บข้อมูลดังกล่าวจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ 
รายงานการวิจัย Internet เป็นต้น จากน้ันน าแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประมวลเพื่อใช้สร้างเป็นเครื่องมือส าหรับ
การวิจัย และการอภิปรายผล 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 
2 ส่วนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย  
1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจง
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
จากกลุ่มตัวอย่าง และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
และ 2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ใช้เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยดังนี้คือ 
  สมมติฐานข้อที่ 1 “ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70” โดยใช้สถิติการทดสอบ
ค่าทีแบบ One Simple 
  สมมติฐานข้อที่ 2 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นที่จังหวัดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70” โดยใช้สถิติ 
การทดสอบค่าทีแบบ One Simple  
  สมมติฐานข้อที่ 3 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน 
เชิงบวก” โดยใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 

ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ มีเกณฑ์ดังนี้ 
(Hinkle D. E., 1998: 118)  
 
  r มีค่า .90 - 1.00 เท่ากับ มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 r มีค่า .70 - .90 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับสูง 
  r มีค่า .50 - .70 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับ 
               ปานกลาง 
  r มีค่า .30 - .50 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับต่ า  
 r มีค่า .00 - .30 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับ 
                        ต่ ามาก 
  และการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
วิเคราะห์ SWOT 
 
สรุปผล 
 1.  บุคลากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.36 มีอายุโดยเฉลี่ย 
25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.40 มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 58 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 76.71 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 61.64 โดยสังกัดสายงานพัฒนาธุรกิจมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 37.90 ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ 
4-7 คิดเป็นร้อยละ 58.45 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.92 
  2.  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขาอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงภาพรวมค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐานของความคดิเห็นต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 
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 จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50) และเมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  
ด้านหลักการก ากับดูแลองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.58) 
รองลงมาได้แก่ ด้านหลักความใส่ใจต่อผู้บริโภค ( X =4.57) 
ด้านหลักสิทธิมนุษยชน ( X =4.54) ด้านหลักการพัฒนาและ
มีส่วนร่วมของชุมชน ( X =4.49) ด้านการด าเนินธุรกิจ 
อย่างเป็นธรรม ( X =4.48) ด้านหลักการดูแลสิ่งแวดล้อม 
( X =4.40)  และด้านหลักการปฏิบัติ งานด้านแรงงาน 
(X =4.33) ตามล าดับ  
 3.  ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงภาพรวมค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานของความคดิเห็นต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกลุม่ตัวอย่างในภาพรวม 
 

 
 

  จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X =4.24) และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการท ากิจกรรมทาง
สังคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.48) รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ปฐมนิเทศ (X =4.31) ด้านการฝึกอบรม (X =4.26) ด้านการ
ให้การเรียนรู้ ( X =4.23) ด้านการเพ่ิมความรับผิดชอบ 
( X =4.22) ด้านการสอนงาน ( X =4.20) ด้านการหมุนเวียน
สับเปลี่ยนต าแหน่ง (X =4.17)และด้านการศึกษา (X =4.01) 
ตามล าดับ  
 4.  ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย มีดังนี้  

   4.1 สมมติฐานการวิจัยข้อ 1 “ประสิทธิผลการ
ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70” โดยใช้ 
One Sample t-test มีรายละเอียดตามตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 

 
 
  จากตาราง 3 พบว่า ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 (ค่าของ t เท่ากับ 157.222 มีค่า Significance 
ของการทดสอบทางเดียวเท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
  4.2  สมมติฐานการวจิัยข้อ 2 “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70” 
โดยใช้ One Sample t-test มีรายละเอยีดตามตาราง 4 
 
ตาราง 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 
 

 
   

  จากตาราง 4 พบว่า พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ในเขตพื้นที่จังหวัดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าของ t เท่ากับ 116.367 
มีค่า Significance ของการทดสอบทางเดียวเท่ากับ .000 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 4.3 สมมติฐานการวิจัยข้อ 3 “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์
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แบบสอบถาม และท าการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์
เพื่อให้ได้แบบสอบถามกลับมาครบจ านวน และรวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 219 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และน าแบบสอบถาม 
(เฉพาะที่มีข้อค าถามแบบปลายปิด) มาลงรหัสเพื่อน าไปสู่
การวิเคราะห์และแปลผล และน าเสนอผลในรูปของค่าสถิติ 
พร้อมท้ังค าบรรยาย ส่วนแบบสอบถามแบบปลายเปิดน ามา
จัดระเบียบข้อมูลแยกตามตัวแปรที่ศึกษาและน าไปวิเคราะห์
ในรูปแบบการพรรณนาบรรยาย (Descriptive Data Analysis) 
ต่อไป 
    ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัย
ท าการเก็บข้อมูลดังกล่าวจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ 
รายงานการวิจัย Internet เป็นต้น จากนั้นน าแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประมวลเพื่อใช้สร้างเป็นเครื่องมือส าหรับ
การวิจัย และการอภิปรายผล 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 
2 ส่วนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย  
1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจง
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
จากกลุ่มตัวอย่าง และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
และ 2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน ใช้เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยดังนี้คือ 
  สมมติฐานข้อที่ 1 “ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70” โดยใช้สถิติการทดสอบ
ค่าทีแบบ One Simple 
  สมมติฐานข้อที่ 2 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นที่จังหวัดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70” โดยใช้สถิติ 
การทดสอบค่าทีแบบ One Simple  
  สมมติฐานข้อที่ 3 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน 
เชิงบวก” โดยใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 

ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ มีเกณฑ์ดังนี้ 
(Hinkle D. E., 1998: 118)  
 
  r มีค่า .90 - 1.00 เท่ากับ มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 r มีค่า .70 - .90 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับสูง 
  r มีค่า .50 - .70 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับ 
               ปานกลาง 
  r มีค่า .30 - .50 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับต่ า  
 r มีค่า .00 - .30 เท่ากับ มีความสัมพนัธ์กันในระดับ 
                        ต่ ามาก 
  และการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
วิเคราะห์ SWOT 
 
สรุปผล 
 1.  บุคลากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.36 มีอายุโดยเฉลี่ย 
25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.40 มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 58 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 76.71 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 61.64 โดยสังกัดสายงานพัฒนาธุรกิจมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 37.90 ด ารงต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ 
4-7 คิดเป็นร้อยละ 58.45 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.92 
  2.  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขาอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงภาพรวมค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐานของความคดิเห็นต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 
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 จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.50) และเมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  
ด้านหลักการก ากับดูแลองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.58) 
รองลงมาได้แก่ ด้านหลักความใส่ใจต่อผู้บริโภค ( X =4.57) 
ด้านหลักสิทธิมนุษยชน ( X =4.54) ด้านหลักการพัฒนาและ
มีส่วนร่วมของชุมชน ( X =4.49) ด้านการด าเนินธุรกิจ 
อย่างเป็นธรรม ( X =4.48) ด้านหลักการดูแลสิ่งแวดล้อม 
( X =4.40)  และด้านหลักการปฏิบัติ งานด้านแรงงาน 
(X =4.33) ตามล าดับ  
 3.  ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงภาพรวมค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานของความคดิเห็นต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกลุม่ตัวอย่างในภาพรวม 
 

 
 

  จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอ าเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X =4.24) และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการท ากิจกรรมทาง
สังคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.48) รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ปฐมนิเทศ (X =4.31) ด้านการฝึกอบรม (X =4.26) ด้านการ
ให้การเรียนรู้ ( X =4.23) ด้านการเพิ่มความรับผิดชอบ 
( X =4.22) ด้านการสอนงาน ( X =4.20) ด้านการหมุนเวียน
สับเปลี่ยนต าแหน่ง (X =4.17)และด้านการศึกษา (X =4.01) 
ตามล าดับ  
 4.  ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย มีดังนี้  

   4.1 สมมติฐานการวิจัยข้อ 1 “ประสิทธิผลการ
ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70” โดยใช้ 
One Sample t-test มีรายละเอียดตามตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 

 
 
  จากตาราง 3 พบว่า ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 (ค่าของ t เท่ากับ 157.222 มีค่า Significance 
ของการทดสอบทางเดียวเท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
  4.2  สมมติฐานการวจิัยข้อ 2 “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นทีจ่ังหวัดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70” 
โดยใช้ One Sample t-test มีรายละเอยีดตามตาราง 4 
 
ตาราง 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 
 

 
   

  จากตาราง 4 พบว่า พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ในเขตพื้นที่จังหวัดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่าของ t เท่ากับ 116.367 
มีค่า Significance ของการทดสอบทางเดียวเท่ากับ .000 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 4.3 สมมติฐานการวิจัยข้อ 3 “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์
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กันเชิงบวก” โดยใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient)  
ตาราง 5  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 
. 

 
 
  จากตาราง 5 พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกในระดับสูง (r=0.74) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 5.  ผลการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
สิ่งคุกคามในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถแบ่งออกได้เป็น 
4 ด้านดังนี ้
  5.1  ด้านจุดแข็ง ได้แก่ 1) มีความใกล้ชิดกับ
ลูกค้า 2) ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกโครงการที่
ธนาคารได้จัดท ากิจกรรมขึ้น 3) พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ 
มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้พนักงาน และ 4) มีสาขา
ครอบคลุมทุกอ าเภอท าให้ด าเนินกิจกรรมได้ทั่วถึง  
  5.2  ด้านจุดอ่อน ได้แก่ 1) มีปริมาณงานมาก 
บุคลากรไม่เพียงพอ 2) ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และ 
3) งบประมาณน้อยไม่เพียงพอ 
  5.3  ด้านโอกาส ได้แก่ 1) สามารถจัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนได้ทุกโอกาส และ2) มีสาขาอ าเภอครอบคลุม
ทุกอ าเภอสามารถด าเนินกิจกรรมได้ง่าย 
  5.4  ด้านอุปสรรค ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล
ท าให้ธนาคารมีปรมิาณงานมากเกนิจ านวนบุคลากร 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายไว้ในท่ีนี้ 3 ประเด็นใหญ่ๆ  ดังนี ้
 1.  จากผลการวิจัยที่พบว่า ประสิทธิผลการด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่

จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ
การพัฒนาชนบท ความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการ
ด าเนินงานหลัก (in Process) ซึ่งเป็นไปตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยในปัจจุบันธนาคารมีการตระหนักถึง
ความส าคัญของการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีเพื่อสะท้อนถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การใส่ใจในผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความโปร่งใสเป็นความรับผิดชอบ
และเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม
ส่วนรวม เพื่อช่วยเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ได้ก าหนดเป็นพันธกิจที่ส าคัญขององค์กรให้บุคลากรทุกคน
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนธนาคารได้ก าหนดให้
เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานเพื่อใช้ประเมินผลงาน
ของแต่สาขา ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของหน่วยงาน
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมายมีทัศนคติ
ที่ดีและให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมและ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานในปัจจุบันได้  
  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาดา 
วีระสัมฤทธิ์ (2553) ที่ท าการวิจัยเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร (CSR) ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าบริษัทแอดวานซ์ อิน โฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัตนา รัตนะ (2551) ที่ท าการวิจัยเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบมจ.ธนาคารกรุงไทย: กรณีศึกษา
โครงการกรุงไทยยุววาณิช พบว่า การด าเนินการของ
ธนาคารในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนอยู่
ในระดับมาก  
  2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน
เขตพื้นที่จังหวัดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นในเรื่องด้านการท ากิจกรรม
ทางสังคม ด้านการปฐมนิเทศ และด้านการฝึกอบรม ซึ่งท า
ให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารมีผลส าเร็จอยู่ใน
ระดับเป็นที่น่าพอใจ เช่น บุคลากรในองค์กรในด้านการ
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เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากธนาคาร
จัดตั้งส่วนงานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อด าเนินการ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง โดยส่วนงานนี้จะ
ด าเนินการวางแผน ก าหนดโครงการอบรมและหลักสูตรอบรม
ต่างๆ ให้แก่บุคลกรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
ทีก่ าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
สร้างพนักงานให้เป็นมืออาชีพ การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะ 
ให้มีมาตรฐานและมุ่งเน้นการสร้างความรู้ในงานและมี 
การบริหารจัดการความรู้ขององค์กร ตลอดจนส่งเสริม
บรรยากาศในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นความแตกต่าง
และความเป็นเลิศ   
  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุรินทร์ 
จูมนา และสุรศักดิ์  ชะมารัมย์ (2558) ที่ท าการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาทุนมนุษย์กับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา 
มิ่งเจริญพร (2556) ที่ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กรณีที่
พบความสัมพันธ์ดังกล่าว อาจเนื่องจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรได้ก าหนดค่านิยมของหน่วยงานโดย
ยึดหลัก SPARK ในการบริหารงานเพื่อช่วยสะท้อนความ
รับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนในการด าเนินการตามพันธกิจให้
บรรลุวิสัยทัศน์ การก าหนดวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากร
ของหน่วยงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนเก่งคนดีและมี
ความสุขในการท างานสามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยส านึกรับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า 
ให้ได้รับบริการที่ถูกต้องรวดเร็วและเสมอภาค สร้างความ 
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ เป็นต้น จึงท าให้พบ
ความสัมพันธ์กันดังกล่าว  

 ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มากขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ ถ้าธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความส าคัญในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านการท ากิจกรรมทางสังคม ด้านการ
ปฐมนิเทศ และด้านการฝึกอบรมมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งท าให้
การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิผลมากขึ้นเท่านั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลการวจิยั
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสามารถแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 2 ประเด็นคือ ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นประจ าทุกปี โดยการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ
กับบุคลากรในหน่วยงานให้ทราบถึงความส าคัญและก าหนดให้
มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 
   1.2  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การบริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ พระสงค์ ผู้สูงอายุ 
ที่มาติดต่อใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรตระหนักและ
ให้สิทธิแก่ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจโดยให้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอาทิ เช่น 
การจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร การเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 
เพื่อท่ีองค์กรจะได้น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
   1.3  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนในการ
จัดระบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามค่างาน
เทียบเคียงกับตลาด โดยควรปรับระบบสวัสดิการให้เหมาะสม
กับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
สูงขึ้นมาก และท าอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติเพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
   1.4  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้สินเช่ือการผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แก่
เกษตรกรในพื้นที่การด าเนินงาน โดยหน่วยงานควรส่งเสริม
ให้การสนับสนุนการให้สินเช่ือที่ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูพ้ืนท่ีสีเขียว 
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กันเชิงบวก” โดยใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient)  
ตาราง 5  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 
. 

 
 
  จากตาราง 5 พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกในระดับสูง (r=0.74) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 5.  ผลการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
สิ่งคุกคามในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถแบ่งออกได้เป็น 
4 ด้านดังนี ้
  5.1  ด้านจุดแข็ง ได้แก่ 1) มีความใกล้ชิดกับ
ลูกค้า 2) ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกโครงการที่
ธนาคารได้จัดท ากิจกรรมขึ้น 3) พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ 
มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้พนักงาน และ 4) มีสาขา
ครอบคลุมทุกอ าเภอท าให้ด าเนินกิจกรรมได้ทั่วถึง  
  5.2  ด้านจุดอ่อน ได้แก่ 1) มีปริมาณงานมาก 
บุคลากรไม่เพียงพอ 2) ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และ 
3) งบประมาณน้อยไม่เพียงพอ 
  5.3  ด้านโอกาส ได้แก่ 1) สามารถจัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนได้ทุกโอกาส และ2) มีสาขาอ าเภอครอบคลุม
ทุกอ าเภอสามารถด าเนินกิจกรรมได้ง่าย 
  5.4  ด้านอุปสรรค ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล
ท าให้ธนาคารมีปรมิาณงานมากเกนิจ านวนบุคลากร 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายไว้ในท่ีนี้ 3 ประเด็นใหญ่ๆ  ดังนี ้
 1.  จากผลการวิจัยที่พบว่า ประสิทธิผลการด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่

จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังน้ีเพราะธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ
การพัฒนาชนบท ความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการ
ด าเนินงานหลัก (in Process) ซึ่งเป็นไปตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยในปัจจุบันธนาคารมีการตระหนักถึง
ความส าคัญของการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีเพื่อสะท้อนถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การใส่ใจในผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความโปร่งใสเป็นความรับผิดชอบ
และเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม
ส่วนรวม เพื่อช่วยเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ได้ก าหนดเป็นพันธกิจที่ส าคัญขององค์กรให้บุคลากรทุกคน
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนธนาคารได้ก าหนดให้
เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานเพื่อใช้ประเมินผลงาน
ของแต่สาขา ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของหน่วยงาน
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมายมีทัศนคติ
ที่ดีและให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมและ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานในปัจจุบันได้  
  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาดา 
วีระสัมฤทธิ์ (2553) ที่ท าการวิจัยเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร (CSR) ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าบริษัทแอดวานซ์ อิน โฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัตนา รัตนะ (2551) ที่ท าการวิจัยเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบมจ.ธนาคารกรุงไทย: กรณีศึกษา
โครงการกรุงไทยยุววาณิช พบว่า การด าเนินการของ
ธนาคารในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนอยู่
ในระดับมาก  
  2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน
เขตพื้นที่จังหวัดอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นในเรื่องด้านการท ากิจกรรม
ทางสังคม ด้านการปฐมนิเทศ และด้านการฝึกอบรม ซึ่งท า
ให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารมีผลส าเร็จอยู่ใน
ระดับเป็นที่น่าพอใจ เช่น บุคลากรในองค์กรในด้านการ
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เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากธนาคาร
จัดตั้งส่วนงานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อด าเนินการ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง โดยส่วนงานน้ีจะ
ด าเนินการวางแผน ก าหนดโครงการอบรมและหลักสูตรอบรม
ต่างๆ ให้แก่บุคลกรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
ทีก่ าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
สร้างพนักงานให้เป็นมืออาชีพ การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะ 
ให้มีมาตรฐานและมุ่งเน้นการสร้างความรู้ในงานและมี 
การบริหารจัดการความรู้ขององค์กร ตลอดจนส่งเสริม
บรรยากาศในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นความแตกต่าง
และความเป็นเลิศ   
  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุรินทร์ 
จูมนา และสุรศักดิ์  ชะมารัมย์ (2558) ที่ท าการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาทุนมนุษย์กับผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา 
ม่ิงเจริญพร (2556) ที่ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กรณีที่
พบความสัมพันธ์ดังกล่าว อาจเนื่องจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรได้ก าหนดค่านิยมของหน่วยงานโดย
ยึดหลัก SPARK ในการบริหารงานเพื่อช่วยสะท้อนความ
รับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนในการด าเนินการตามพันธกิจให้
บรรลุวิสัยทัศน์ การก าหนดวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากร
ของหน่วยงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนเก่งคนดีและมี
ความสุขในการท างานสามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยส านึกรับผิดชอบต่อการบริการลูกค้า 
ให้ได้รับบริการที่ถูกต้องรวดเร็วและเสมอภาค สร้างความ 
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ เป็นต้น จึงท าให้พบ
ความสัมพันธ์กันดังกล่าว  

 ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มากขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ ถ้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความส าคัญในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านการท ากิจกรรมทางสังคม ด้านการ
ปฐมนิเทศ และด้านการฝึกอบรมมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งท าให้
การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิผลมากขึ้นเท่านั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลการวจิยั
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสามารถแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 2 ประเด็นคือ ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นประจ าทุกปี โดยการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ
กับบุคลากรในหน่วยงานให้ทราบถึงความส าคัญและก าหนดให้
มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 
   1.2  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การบริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ พระสงค์ ผู้สูงอายุ 
ที่มาติดต่อใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรตระหนักและ
ให้สิทธิแก่ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจโดยให้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอาทิ เช่น 
การจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร การเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 
เพื่อท่ีองค์กรจะได้น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
   1.3  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนในการ
จัดระบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามค่างาน
เทียบเคียงกับตลาด โดยควรปรับระบบสวัสดิการให้เหมาะสม
กับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
สูงขึ้นมาก และท าอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติเพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
   1.4  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้สินเช่ือการผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แก่
เกษตรกรในพื้นที่การด าเนินงาน โดยหน่วยงานควรส่งเสริม
ให้การสนับสนุนการให้สินเช่ือที่ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูพ้ืนท่ีสีเขียว 
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   1.5  หน่วยงานควรควรส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ
โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยการก าหนดให้มี
คณะกรรมการท าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
และคณะกรรมการท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานทุกครั้งที่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   1.6  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ส่วนงานรับผิดชอบข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างชัดเจน โดยการ
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า 
ตลอดจนการด าเนินการเร่งแก้ไขและยุติเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้
ต้องยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม 
   1.7  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุน 
ในการปรับปรุงกระบวนการสินเช่ือให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ า
จนถึงปลายน้ า โดยสนับสนุนสินเช่ือโดยขับเคลื่อนผ่านศูนย์
ธุรกิจสินเช่ือ สินเช่ือวิสากิจชุมชน สินเชื่อเกษตรรูปแบบใหม่ 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้  
ในราคาที่ยุติธรรมและไม่ผ่านมือพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยัง่ยืน เป็นต้น 
   1.8  หน่วยงานควรส่งเสรมิและสนับสนุน 
การก าหนดและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ธนาคารได้ก าหนดไว้ในด้าน
การท ากิจกรรมทางสังคม โดยการก าหนดเปูาหมายและ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคากรซึ่งจะส่งผล
ในด้านบวกต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อการด าเนิน
กิจกรรมทางสังคมให้ประสพผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

  1.9  หน่วยงานควรส่งเสริมและสนับสนุนการ
สอนงานส าหรับพนักงานบรรจุใหม่ โดยการก าหนดให้มีส่วนงาน
รับผิดชอบและก าหนดบทบาทความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
พร้อมท้ังแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นพี่เลี้ยง
ฝึกสอนให้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ ตลอดจนการก าหนดเกณฑ์
การประเมินผล เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมกับต าแหน่งงานเข้ามาปฏิบัติงาน
ในองค์กรที่สุด  
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผูส้นใจที่มีความปรารถนา
จะท าวิจัยในเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้ง
ต่อไป ดังนี ้
  2.1  ควรขยายพื้นที่ในการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในระดับฝุาย
กิจการสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.) 
เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคของหน่วยงานแต่ละแห่ง 
เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้บรรลุผลส าเร็จยิ่งข้ึน 
  2.2  ควรปัจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส) ในเขตจังหวัดรอ้ยเอ็ด เช่น กลยุทธ์ของ
องค์กร โครงสรา้งองค์กร ระบบงาน เป็นต้น 
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การน าเสนอเหมือนกัน ในการกล่าวค าขึ้นต้นของบทสู่ขวัญ
ควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ                
ส.ธรรมภักดี มีลักษณะแตกต่างกัน ในด้านค าขึ้นต้นที่ไม่
เหมือนกัน ส่วนบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม 
ขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง
ที่จะท าพิธีเรียกขวัญ ด้านค าลงท้ายบทสู่ขวัญควายฉบับ 
บ้านมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี                         
มีลักษณะเหมือนกัน คือ มีลงท้ายด้วยคาถาภาษาบาลี 

ด้านเนื้อหาบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า มีการตั้งช่ือควาย ในบทสู่ขวัญ
เหมือนกัน มีการกล่าวยกย่องคุณความดีของควาย มีการเปรียบ
ในเชิงโวหารภาพพจน์ ประการที่สอง ได้อธิบายกระบวนการ
ไถนา ซึ่งควายต้องท าหน้าที่ดึงไถไปข้างหน้า โดยมีชาวนา
เป็นผู้ควบคุมให้เป็นไปตามค าสั่งของชาวนา ประการสุดท้าย 
ในการประกอบพิธีสู่ขวัญควาย จะต้องมีเครื่องสังเวย โดยใน
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า ผู้ประกอบพิธีได้
เตรียมเครื่องสังเวย ในการประกอบพิธีส่วนในบทสู่ขวัญ
ควายฉบับ บ้านมหาดอทคอม ไม่ปรากฏการน าเครื่องสังเวย
เข้ามาอยู่ในบทสู่ขวัญควายดังกล่าว 

การประกอบพิธสีู่ขวัญควาย จะมกีารกล่าวเรียก
ขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) ให้มาอยู่กับตัวควายซึ่งคล้ายกับ
การเรยีกขวัญของคน โดยบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะ
การเรยีกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) เหมือนกัน 

 
 
 
 

ด้านวรรณศิลป์ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์ ในด้าน
การเล่นเสียงสัมผัสสระเหมือนกัน การใช้วรรณศิลป์ด้านการ
ใช้ค าไวพจน์เหมือนกัน มีการใช้วรรณศิลป์  ด้านการใช้
โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปมาเหมือนกันบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภท
อุปลักษณ์ แต่บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏ
โวหารประเภทอุปลักษณ์ บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอติพจน์ หรือ 
อธิพจน์ คือโวหารที่กล่าวเกินความจริง แต่บทสู่ขวัญควาย 
ฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏโวหารภาพพจน์ และประเภท
อติพจน์  

 ด้านบทบาทของควายที่มีต่อสังคมอีสาน ควาย
เป็นสัตว์ที่อยู่กับสังคมและวัฒนธรรมทาง ด้านเกษตรกรรม
ของไทยมาช้านาน คนอีสานแต่ก่อนผูกพันธ์กับควายชนิด
แยกกันไม่ออก นั่นเป็นเพราะวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรม
จ าเป็นต้องพึ่งแรงงานจากควาย ความเจริญงอกงามของ
สังคมและวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสัตว์ชนิดนี้
ที่มีต่อวิถีชีวิต และความคิดของคนไทย อย่างเช่น มีถ้อยค า
ส านวนค าเปรียบเทียบเปรียบเปรยจ านวนไม่น้อย ที่ได้ยก
เอาควายหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับควายไปเป็นตัวเปรียบเทียบ 
ได้แก่ โง่เหมือนควาย ความวัวไม่ทันหาย ฯลฯ 
 
ABSTRACT 

This article aims to compare buffalo blessing 
chant between Banmahanakorn dot com and So-
thammapakdee.  These  ritual is being disappeared 
from I-sarn society and this is the qualitative study. 
Descriptive Analysis.  The findings were as follows: 
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ขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง
ที่จะท าพิธีเรียกขวัญ ด้านค าลงท้ายบทสู่ขวัญควายฉบับ 
บ้านมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี                         
มีลักษณะเหมือนกัน คือ มีลงท้ายด้วยคาถาภาษาบาลี 

ด้านเนื้อหาบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า มีการตั้งช่ือควาย ในบทสู่ขวัญ
เหมือนกัน มีการกล่าวยกย่องคุณความดีของควาย มีการเปรียบ
ในเชิงโวหารภาพพจน์ ประการที่สอง ได้อธิบายกระบวนการ
ไถนา ซึ่งควายต้องท าหน้าที่ดึงไถไปข้างหน้า โดยมีชาวนา
เป็นผู้ควบคุมให้เป็นไปตามค าสั่งของชาวนา ประการสุดท้าย 
ในการประกอบพิธีสู่ขวัญควาย จะต้องมีเครื่องสังเวย โดยใน
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า ผู้ประกอบพิธีได้
เตรียมเครื่องสังเวย ในการประกอบพิธีส่วนในบทสู่ขวัญ
ควายฉบับ บ้านมหาดอทคอม ไม่ปรากฏการน าเครื่องสังเวย
เข้ามาอยู่ในบทสู่ขวัญควายดังกล่าว 

การประกอบพิธสีู่ขวัญควาย จะมกีารกล่าวเรียก
ขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) ให้มาอยู่กับตัวควายซึ่งคล้ายกับ
การเรยีกขวัญของคน โดยบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะ
การเรยีกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) เหมือนกัน 

 
 
 
 

ด้านวรรณศิลป์ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์ ในด้าน
การเล่นเสียงสัมผัสสระเหมือนกัน การใช้วรรณศิลป์ด้านการ
ใช้ค าไวพจน์เหมือนกัน มีการใช้วรรณศิลป์  ด้านการใช้
โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปมาเหมือนกันบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภท
อุปลักษณ์ แต่บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏ
โวหารประเภทอุปลักษณ์ บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอติพจน์ หรือ 
อธิพจน์ คือโวหารที่กล่าวเกินความจริง แต่บทสู่ขวัญควาย 
ฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏโวหารภาพพจน์ และประเภท
อติพจน์  

 ด้านบทบาทของควายที่มีต่อสังคมอีสาน ควาย
เป็นสัตว์ที่อยู่กับสังคมและวัฒนธรรมทาง ด้านเกษตรกรรม
ของไทยมาช้านาน คนอีสานแต่ก่อนผูกพันธ์กับควายชนิด
แยกกันไม่ออก นั่นเป็นเพราะวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรม
จ าเป็นต้องพึ่งแรงงานจากควาย ความเจริญงอกงามของ
สังคมและวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสัตว์ชนิดนี้
ที่มีต่อวิถีชีวิต และความคิดของคนไทย อย่างเช่น มีถ้อยค า
ส านวนค าเปรียบเทียบเปรียบเปรยจ านวนไม่น้อย ที่ได้ยก
เอาควายหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับควายไปเป็นตัวเปรียบเทียบ 
ได้แก่ โง่เหมือนควาย ความวัวไม่ทันหาย ฯลฯ 
 
ABSTRACT 

This article aims to compare buffalo blessing 
chant between Banmahanakorn dot com and So-
thammapakdee.  These  ritual is being disappeared 
from I-sarn society and this is the qualitative study. 
Descriptive Analysis.  The findings were as follows: 

 
 
 
 
 
 
 

* อาจารย์ประจ า สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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Chant presentation area, both of them 
are similar chant presentation.  There are different 
characteristics in the beginning speech, whereas 
Banmahanakorn dot com buffalo blessing chant 
begins with the auspicious monument.  They are 
similar for the conclusion speech, they use pali 
magic speech. 

Context area, there are found that the 
naming of the buffalo chants are alike.  There are  
praise of the buffalo in comparative speech.  
Then, there will be explain how to plough the field 
while the buffalo walk forward with the famer s’ 
roles as an instructions and control it.  

Finally, there are plenty of foods provided 
to the buffalo blessing ceremony in So-thammapakdee 
but it is not appeared in Banmahanakorn dot com. 

The buffalo blessing ceremony, people 
always call the buffalo’s soul stay in its mind. it is 
the same of man. Both of them are the same in 
this ceremony. 

For the use of speeches, both of them 
are similar in a tonal sound, speeches, and similes. 

Banmahanakorn dot com buffalo chants 
have an identity character but So-thammapakdee 
was disappeared. There are usedsymbol, hypobole 
or exaggerate Banmahanakorn dot com buffalo 
chants. In contrast, it’s not appeared in  So-
thammapakdee. 

The buffalo’s role in I-sarn society, it is  
the animal concerned with social, argricuture and 
culture for age. It also friendly for people, for this 
reason, buffalos are considered to agriculture ways 
for I-san people.  There were a large number of 
idioms and proverbs concerning with it.  
 
ค าส าคญั   :  การเปรยีบเทียบ, บทสู่ขวัญควาย,                            
    ฉบับบ้านมหาดอทคอม, ฉบับ ส.ธรรม 
    ภักด ี
Keywords   :  Comparison, Buffalo Blessing  
    Chant, Banmahakon Dot Com ,  
    So-Thammapakdee 
 

บทน า 
การสู่ขวัญเป็นพิธีกรรมส าคัญที่ผูกพันธ์อย่างแนบ

แน่นกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็นพิธีกรรมที่กระท า 
สืบเนื่องกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งเกี่ยวกับมนุษย์ 
ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ชาวอีสานมีความเช่ือ
ว่าขวัญเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนและเป็นพลังหรือก าลังแฝงอยู่ใน
จิตใจของแต่ละบุคคล การประกอบพิธีเรียกขวัญเพื่อให้ขวัญ
กลับเข้ามาสู่เจ้าของขวัญ (ประคอง  นิมมานเหมินท์.  2520 : 
31-36) ปรีชา  พิณทอง (2549 : 285) ได้ให้ความหมายเรื่อง 
ขวัญ หมายถึง ผมหรือเวียนเป็นก้นหอย อย่างหนึ่งหมายเอา
สิ่งที่ไม่มีตัวตนนิยมเรียกกันว่ามีประจ าคนและชีวิตและสัตว์              
จึงต้องมีการเรียกขวัญหรือสู่ขวัญ สอดคล้องกับ เบญจมาส 
แพทอง (2540 : 5) กล่าวถึง ความเช่ือการเรียกขวัญเป็น
การกระท าท่ีท าให้ขวัญกลับมาสู่ร่างเจ้าของขวัญ แม้กระทั่ง
หลอกล่อให้หลงเชื่อกลับมาอยู่กับเจ้าของขวัญตลอดไป  
 ในบทสู่ขวัญจ าแนกตามลักษณะเนื้อหาและโอกาส
ที่ใช้ได้แก่บทสู่ขวัญบายศรีคนธรรมดาหรือบทสู่ขวัญทั่วไป 
เช่น สู่ขวัญนาค สู่ขวัญข้า และสู่ขวัญควาย สอดคล้องกับ 
จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2530 : 70) กล่าวถึง พิธีการสู่ขวัญ
ของชาวอีสานว่าเป็นการพัฒนามาจากพิธีของพราหมณ์              
ค าสูตรขวัญเป็นวรรณกรรมแบบร้อยกรองประเภทร่าย 
ดังนั้นวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตแทบทุกอย่างจึงมักมีการสู่ขวัญ
ควบคู่กันไปด้วยเสมอ นอกจากจะให้คติหรืออุดมการณ์ 
ตามมาตรฐานของค่านิยมในสังคมแต่ละยุคสมัย เช่น สู่ขวัญ
เรือน สู่ขวัญนา สู่ขวัญข้าว สู่ขวัญลาน สู่ขวัญควาย วัว ม้า 
ช้าง เป็นต้น   
 บทสู่ขวัญควายประเภทนี้มีใจความส าคัญกล่าวถึง
การส านึกถึงบุญคุณและการขอโทษต่อควาย ด้วยการกล่าว
ยกย่องควายเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อช่วยคนท าไร่ไถนาและเป็น
อาหารของคน เพราะควายเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยชาวนา     
ไถนาคราดนา ขยันและอดทน เป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์
ตั้งแต่มีชีวิตจนตัวตาย ต่างช่วยต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับบทเพลง คนกับควาย ขับร้องโดย วงคาราวาน 
ที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่า 
   “คนกบัคนท านาประสาคน   

 คนกับควายท านาประสาควาย 
 คนกับควายความหมายมันลึกล้ า  
 ลึกล้ าท านามาเนิ่นนาน 
 แข้งขันการงานมาเนิ่นนาน  
 ส าราญเรื่อยมาพอสุขใจ” 
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จากเนื้อหาของบทเพลงข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง
คนกับควายนอกจากเคยพึ่งพาอาศัยกันแล้ว ยังคงมี 
ความผูกพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง จนยากท่ีจะแยกจากกันได้  

ควายเป็นสัตว์ที่มีคุณ ควรที่มนุษย์จะยกย่อง
สรรเสริญ ประเพณีโบราณบางถิ่นนิยมสู่ขวัญควายกัน
ประจ าปี เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่สัตว์ การสู่ขวัญบางคน                  
ก็สู่ขวัญตอนจะลงท านาครั้งแรก คือท าก่อนวันแรกนา     
(แฮกนา) บางคนท าเวลาเลิกจากการท านาเสร็จแล้ว                 
สองอย่างนี้เป็นการดีทั้งสิ้น (ทวี  เขื่อนแก้ว.  2541 : 181) 

การที่คนอีสานท าพิธีสู่ขวัญควายเป็นการแสดงให้
เห็นว่า ควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณมากข้าวทุกเม็ดที่เรา
ได้กินเกิดจากก าลังของควาย และอีกอย่างหนึ่งเป็นการประกาศ
ให้ชาวโลกรับรู้ว่า ควายมีประโยชน์ต่อคนและชาวโลก เพราะ
ควายได้ท าคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์มากมาย เว็บไซต์บ้าน
มหาดอทคอม http://www.baanmaha.com ได้ช่ือว่าเป็น
เว็บไซต์อีสานเว็บไซต์หนึ่งที่มีคนนิยมเข้ามาแวะชมในแต่ละวัน
เป็นแหล่งสืบค้นของนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาหาข้อมูล
ประกอบ ในการศึกษาเป็นจ านวนมาก ส่วนหนังสือประเพณี
อีสาน ฉบับ ส. ธรรมภักดี (ฉบับอีสาน) ได้รวบรวมหนังสือ
ประเพณีอีสานโบราณเป็นที่รวมความรู้ทางคัมภีร์พราหมณ์ 
บทสู่ขวัญต่างๆ และคัมภีร์พุทธศาสนาไว้ได้เป็นอย่างดี   
มีผู้สนใจศึกษาหาข้อมูลที่แพร่หลาย และเป็นที่นิยมของ 
ผู้ใฝ่ศึกษาการประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยทุกวันนี้หนังสือ
ดังกล่าวได้หายากและไม่มีขายในแผงหนังสือแล้ว ด้วยเหตุนี้
ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญของบทสู่ขวัญควายฉบับของ 
บ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี เนื่องจากสังคม 
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่ 
ในสังคมมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับการท านา 
สมัยโบราณนั้นใช้แรงงานจากวัวควาย แต่สมัยป๎จจุบัน 
การท านาได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเลิกใช้ควายในการไถนา 
หันมาใช้เครื่องจักรแทน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษา
จึงเลือกศึกษาบทสู่ขวัญควายจากเว็บไซต์บ้านมหาดอทคอม  
และหนังสือประเพณีอีสาน ฉบับของ ส.ธรรมภักดี (ฉบับ
อีสาน) ต่างมีข้อมูลบทสู่ขวัญควาย ที่ใช้จริงในชุมชนชาว
อีสานที่ถูกเลือกไปน าเสนอในสื่อออนไลน์และบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรในหนังสือ จึงเป็นสิ่งที่น่าใจที่จะศึกษา 
บทสู่ขวัญควาย ทั้งสองฉบับถูกเลือกไปน าเสนอเพื่อให้ 
สอดรับกับบริบทของคนอีสานที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ตามยุคสมัยต่อไป                           
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอ เนื้อหา 
และด้านวรรณศิลป์ของบทสู่ขวัญควายฉบับของบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี                      
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของ
การศึกษา ศึกษาบทสู่ขวัญควาย จากเว็ปไซต์บ้านมหาดอทคอม 
http://www.baanmaha.com/ เท่านั้น ศึกษาบทสู่ขวัญ
ควาย ในหนังสือประเพณีอีสาน ฉบับของ ส.ธรรมภักดี  
โดย ส านักงาน ส.ธรรมภักดี  เท่านั้น 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ด้วยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) แบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
และเอกสาร เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างในรูปแบบการน าเสนอ เนื้อหา 
และด้านวรรณศิลป์  
 
ด้านการน าเสนอบทสูข่วัญควาย 
ฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักด ี

1.  รูปแบบการประพันธ์ 
 บทสู่ ขวัญควายฉบับบ้ านมหาดอทคอมกับ        
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะการน าเสนอ
เหมือนกันคือเป็นรูปแบบของร่ายสุภาพ ดังตัวอย่างดังนี้ 

“ศรี ศรี มื้อนี้เป็นวันดี วันเศรษฐี วันขัติยะราช                 
มีอ านาจพลังเหลือหลาย มีความหมายเหลือหลาก บ่ทุกข์
ยากอันใด สมดังใจมวลหมู่ จั่งได้สู่เอาขวัญ จั่งได้ชวนทั้งทวย
เทพเมืองแมน พระยาแถนผู้ป๎้นหล่อ   
         (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

“โอกาสาๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ เจ้าผู้ใหญ่ถ่ายราศี  
ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟ้าฮ้องฮ่ า ค าท านาเขาจึง เอามายัง
มหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮ่ไถนา 
เขาจึงเอาไม้ลักงักมาใส่คอเอาเชือกปอเข้าผูกบ่าเชือกฟาดผ่า
กลางหลัง (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 

จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้น พบว่า 
รูปแบบการแต่งเหมือนกัน คือ เป็นรูปแบบของร่ายสุภาพ 
โดยบทหนึ่งๆ มีตั้งแต่ 5 วรรคขึ้นไป จัดเป็นวรรคละ 5 ค า 
หรือจะเกิน 5 ค าบ้างก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 5 จังหวะในการ
อ่าน จะแต่งยาวก่ีวรรคก็ได้ แต่ตอนจบจะต้องเป็นโคลงสอง
สุภาพเสมอ การสัมผัสโดย ค าสุดท้ายของวรรคหน้า  
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Chant presentation area, both of them 
are similar chant presentation.  There are different 
characteristics in the beginning speech, whereas 
Banmahanakorn dot com buffalo blessing chant 
begins with the auspicious monument.  They are 
similar for the conclusion speech, they use pali 
magic speech. 

Context area, there are found that the 
naming of the buffalo chants are alike.  There are  
praise of the buffalo in comparative speech.  
Then, there will be explain how to plough the field 
while the buffalo walk forward with the famer s’ 
roles as an instructions and control it.  

Finally, there are plenty of foods provided 
to the buffalo blessing ceremony in So-thammapakdee 
but it is not appeared in Banmahanakorn dot com. 

The buffalo blessing ceremony, people 
always call the buffalo’s soul stay in its mind. it is 
the same of man. Both of them are the same in 
this ceremony. 

For the use of speeches, both of them 
are similar in a tonal sound, speeches, and similes. 

Banmahanakorn dot com buffalo chants 
have an identity character but So-thammapakdee 
was disappeared. There are usedsymbol, hypobole 
or exaggerate Banmahanakorn dot com buffalo 
chants. In contrast, it’s not appeared in  So-
thammapakdee. 

The buffalo’s role in I-sarn society, it is  
the animal concerned with social, argricuture and 
culture for age. It also friendly for people, for this 
reason, buffalos are considered to agriculture ways 
for I-san people.  There were a large number of 
idioms and proverbs concerning with it.  
 
ค าส าคญั   :  การเปรยีบเทียบ, บทสู่ขวัญควาย,                            
    ฉบับบ้านมหาดอทคอม, ฉบับ ส.ธรรม 
    ภักด ี
Keywords   :  Comparison, Buffalo Blessing  
    Chant, Banmahakon Dot Com ,  
    So-Thammapakdee 
 

บทน า 
การสู่ขวัญเป็นพิธีกรรมส าคัญที่ผูกพันธ์อย่างแนบ

แน่นกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็นพิธีกรรมที่กระท า 
สืบเนื่องกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งเกี่ยวกับมนุษย์ 
ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ชาวอีสานมีความเช่ือ
ว่าขวัญเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนและเป็นพลังหรือก าลังแฝงอยู่ใน
จิตใจของแต่ละบุคคล การประกอบพิธีเรียกขวัญเพื่อให้ขวัญ
กลับเข้ามาสู่เจ้าของขวัญ (ประคอง  นิมมานเหมินท์.  2520 : 
31-36) ปรีชา  พิณทอง (2549 : 285) ได้ให้ความหมายเรื่อง 
ขวัญ หมายถึง ผมหรือเวียนเป็นก้นหอย อย่างหนึ่งหมายเอา
สิ่งที่ไม่มีตัวตนนิยมเรียกกันว่ามีประจ าคนและชีวิตและสัตว์              
จึงต้องมีการเรียกขวัญหรือสู่ขวัญ สอดคล้องกับ เบญจมาส 
แพทอง (2540 : 5) กล่าวถึง ความเช่ือการเรียกขวัญเป็น
การกระท าท่ีท าให้ขวัญกลับมาสู่ร่างเจ้าของขวัญ แม้กระทั่ง
หลอกล่อให้หลงเชื่อกลับมาอยู่กับเจ้าของขวัญตลอดไป  
 ในบทสู่ขวัญจ าแนกตามลักษณะเนื้อหาและโอกาส
ที่ใช้ได้แก่บทสู่ขวัญบายศรีคนธรรมดาหรือบทสู่ขวัญทั่วไป 
เช่น สู่ขวัญนาค สู่ขวัญข้า และสู่ขวัญควาย สอดคล้องกับ 
จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2530 : 70) กล่าวถึง พิธีการสู่ขวัญ
ของชาวอีสานว่าเป็นการพัฒนามาจากพิธีของพราหมณ์              
ค าสูตรขวัญเป็นวรรณกรรมแบบร้อยกรองประเภทร่าย 
ดังนั้นวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตแทบทุกอย่างจึงมักมีการสู่ขวัญ
ควบคู่กันไปด้วยเสมอ นอกจากจะให้คติหรืออุดมการณ์ 
ตามมาตรฐานของค่านิยมในสังคมแต่ละยุคสมัย เช่น สู่ขวัญ
เรือน สู่ขวัญนา สู่ขวัญข้าว สู่ขวัญลาน สู่ขวัญควาย วัว ม้า 
ช้าง เป็นต้น   
 บทสู่ขวัญควายประเภทนี้มีใจความส าคัญกล่าวถึง
การส านึกถึงบุญคุณและการขอโทษต่อควาย ด้วยการกล่าว
ยกย่องควายเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อช่วยคนท าไร่ไถนาและเป็น
อาหารของคน เพราะควายเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยชาวนา     
ไถนาคราดนา ขยันและอดทน เป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์
ตั้งแต่มีชีวิตจนตัวตาย ต่างช่วยต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับบทเพลง คนกับควาย ขับร้องโดย วงคาราวาน 
ที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่า 
   “คนกบัคนท านาประสาคน   

 คนกับควายท านาประสาควาย 
 คนกับควายความหมายมันลึกล้ า  
 ลึกล้ าท านามาเนิ่นนาน 
 แข้งขันการงานมาเนิ่นนาน  
 ส าราญเรื่อยมาพอสุขใจ” 
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จากเนื้อหาของบทเพลงข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง
คนกับควายนอกจากเคยพึ่งพาอาศัยกันแล้ว ยังคงมี 
ความผูกพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง จนยากท่ีจะแยกจากกันได้  

ควายเป็นสัตว์ที่มีคุณ ควรที่มนุษย์จะยกย่อง
สรรเสริญ ประเพณีโบราณบางถิ่นนิยมสู่ขวัญควายกัน
ประจ าปี เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่สัตว์ การสู่ขวัญบางคน                  
ก็สู่ขวัญตอนจะลงท านาครั้งแรก คือท าก่อนวันแรกนา     
(แฮกนา) บางคนท าเวลาเลิกจากการท านาเสร็จแล้ว                 
สองอย่างนี้เป็นการดีทั้งสิ้น (ทวี  เขื่อนแก้ว.  2541 : 181) 

การที่คนอีสานท าพิธีสู่ขวัญควายเป็นการแสดงให้
เห็นว่า ควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณมากข้าวทุกเม็ดที่เรา
ได้กินเกิดจากก าลังของควาย และอีกอย่างหนึ่งเป็นการประกาศ
ให้ชาวโลกรับรู้ว่า ควายมีประโยชน์ต่อคนและชาวโลก เพราะ
ควายได้ท าคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์มากมาย เว็บไซต์บ้าน
มหาดอทคอม http://www.baanmaha.com ได้ช่ือว่าเป็น
เว็บไซต์อีสานเว็บไซต์หนึ่งที่มีคนนิยมเข้ามาแวะชมในแต่ละวัน
เป็นแหล่งสืบค้นของนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาหาข้อมูล
ประกอบ ในการศึกษาเป็นจ านวนมาก ส่วนหนังสือประเพณี
อีสาน ฉบับ ส. ธรรมภักดี (ฉบับอีสาน) ได้รวบรวมหนังสือ
ประเพณีอีสานโบราณเป็นที่รวมความรู้ทางคัมภีร์พราหมณ์ 
บทสู่ขวัญต่างๆ และคัมภีร์พุทธศาสนาไว้ได้เป็นอย่างดี   
มีผู้สนใจศึกษาหาข้อมูลที่แพร่หลาย และเป็นที่นิยมของ 
ผู้ใฝ่ศึกษาการประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยทุกวันนี้หนังสือ
ดังกล่าวได้หายากและไม่มีขายในแผงหนังสือแล้ว ด้วยเหตุนี้
ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญของบทสู่ขวัญควายฉบับของ 
บ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี เนื่องจากสังคม 
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่ 
ในสังคมมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับการท านา 
สมัยโบราณนั้นใช้แรงงานจากวัวควาย แต่สมัยป๎จจุบัน 
การท านาได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเลิกใช้ควายในการไถนา 
หันมาใช้เครื่องจักรแทน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษา
จึงเลือกศึกษาบทสู่ขวัญควายจากเว็บไซต์บ้านมหาดอทคอม  
และหนังสือประเพณีอีสาน ฉบับของ ส.ธรรมภักดี (ฉบับ
อีสาน) ต่างมีข้อมูลบทสู่ขวัญควาย ที่ใช้จริงในชุมชนชาว
อีสานที่ถูกเลือกไปน าเสนอในสื่อออนไลน์และบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรในหนังสือ จึงเป็นสิ่งที่น่าใจที่จะศึกษา 
บทสู่ขวัญควาย ทั้งสองฉบับถูกเลือกไปน าเสนอเพื่อให้ 
สอดรับกับบริบทของคนอีสานที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ตามยุคสมัยต่อไป                           
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอ เนื้อหา 
และด้านวรรณศิลป์ของบทสู่ขวัญควายฉบับของบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี                      
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของ
การศึกษา ศึกษาบทสู่ขวัญควาย จากเว็ปไซต์บ้านมหาดอทคอม 
http://www.baanmaha.com/ เท่านั้น ศึกษาบทสู่ขวัญ
ควาย ในหนังสือประเพณีอีสาน ฉบับของ ส.ธรรมภักดี  
โดย ส านักงาน ส.ธรรมภักดี  เท่านั้น 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ด้วยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) แบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
และเอกสาร เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างในรูปแบบการน าเสนอ เนื้อหา 
และด้านวรรณศิลป์  
 
ด้านการน าเสนอบทสูข่วัญควาย 
ฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักด ี

1.  รูปแบบการประพันธ์ 
 บทสู่ ขวัญควายฉบับบ้ านมหาดอทคอมกับ        
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะการน าเสนอ
เหมือนกันคือเป็นรูปแบบของร่ายสุภาพ ดังตัวอย่างดังนี้ 

“ศรี ศรี มื้อนี้เป็นวันดี วันเศรษฐี วันขัติยะราช                 
มีอ านาจพลังเหลือหลาย มีความหมายเหลือหลาก บ่ทุกข์
ยากอันใด สมดังใจมวลหมู่ จั่งได้สู่เอาขวัญ จั่งได้ชวนทั้งทวย
เทพเมืองแมน พระยาแถนผู้ป๎้นหล่อ   
         (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

“โอกาสาๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ เจ้าผู้ใหญ่ถ่ายราศี  
ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟ้าฮ้องฮ่ า ค าท านาเขาจึง เอามายัง
มหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮ่ไถนา 
เขาจึงเอาไม้ลักงักมาใส่คอเอาเชือกปอเข้าผูกบ่าเชือกฟาดผ่า
กลางหลัง (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 

จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้น พบว่า 
รูปแบบการแต่งเหมือนกัน คือ เป็นรูปแบบของร่ายสุภาพ 
โดยบทหนึ่งๆ มีตั้งแต่ 5 วรรคขึ้นไป จัดเป็นวรรคละ 5 ค า 
หรือจะเกิน 5 ค าบ้างก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 5 จังหวะในการ
อ่าน จะแต่งยาวก่ีวรรคก็ได้ แต่ตอนจบจะต้องเป็นโคลงสอง
สุภาพเสมอ การสัมผัสโดย ค าสุดท้ายของวรรคหน้า  
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ต้องสัมผัสค าที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 เป็นวรรคถัดไปทุกวรรค       
ซึ่งสอดคล้องกับ  พิณทิพย์  พฤทธิพงษ์ (2524 : 48) ได้ศึกษา
การแหล่จากอ าเภอพานทองเป็นแหล่ขวัญที่ใช้ค าประพันธ์ 
2 ประเภท คือ ร่ายยาวและกลอนสุภาพ ลักษณะค าประพันธ์
ทั้งสอง ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์ของ
คณะและสัมผัส และยังสอดคล้องกับ ร าเผย  ไชยสินธุ์ 
(2553) ได้อธิบายรูปแบบฉันทลักษณ์วรรณกรรมร้อยกรอง
อีสานไว้ว่า รูปแบบฉันทลักษณ์ของร้อยกรองอีสานมีทั้ง 
โคลง กาพย ์กลอน และร่าย เป็นต้น 

2.  ค าขึ้นต้น 
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับบท 

สู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะแตกต่างกันในด้าน
ค าขึ้นต้นท่ีไม่เหมือนกัน ดังตัวอย่างดังนี้ 
 บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม 
“ศรี ศรี มื้อนี้เป็นวันดี วันเศรษฐี วันขัติยะราช มีอ านาจพลัง
เหลือหลาย มีความหมายเหลือหลากบ่ทุกข์ยากอันใด สมดังใจ
มวลหมู่ จั่งได้สู่เอาขวัญ จั่งได้ชวนทั้งทวยเทพเมืองแมน 
พระยาแถนผู้ป๎้นหล่อผู้เค้าก่อไถนา จั่งเอามายังมหิงสา    
ตัวอาจ ตัวสามารถมีพลัง” 
          (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน ์
 จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมข้างต้น 
พบว่า  ขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงวันนี้เป็นวันดีเป็นสิริมงคล
อย่างยิ่งที่จะท าพิธีเรียกขวัญ ถึงวันที่ท าพิธีสู่ขวัญควายเป็น
วันที่ดี   กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้ มีอ านาจและพลั ง                 
จึงได้อัญเชิญทวยเทพยดา เทวดา พระยาแถนผู้สร้างที่นา 
ขอเชิญลงมาเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีการสู่ขวัญ
ควายในวันน้ี  จึงได้เอามหิงสา (ควาย) มาเข้าพิธีกรรมด้วย   

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี 
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา    

สัมพุทธัสสะ  (3 จบ) 
“อิติปิ โส ภะคะวาฯ”   
(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 
จากบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ข้างต้น 

พบว่า ขึ้นต้นด้วยการกล่าว “นโม ตัสสะ” 3 จบ และตามด้วย
บท “อิติปิโส” เพ่ือเป็นบูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระ
รัตนตรัย สอดคล้องกับ ประคอง  นิมมานเหมินท์ (2520 : 
31-36) กล่าวว่า บทสู่ขวัญมักขึ้นต้นเป็นภาษาบาลีต่อด้วย
ภาษาไทยส าเนียงท้องถิ่นที่อาจมีภาษาบาลีแทรกเป็นตอนๆ 
ค าเรียกขวัญแต่ละบทเป็นวรรณกรรมสั้นๆ  

จากบทบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ 
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะแตกต่างกัน 
ในด้านค าขึ้นต้นที่ไม่เหมือนกัน แต่เนื้อหายังคงเน้นความ

ศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมที่ประกอบขึ้นโดยกล่าวระถึงคุณงาม
ความดีของเทวดา พระยาแถน ผู้ปกป๎กษ์รักษาที่นา และ
กล่ าวคุณพระคุณของพระรั ตนตรั ยที่ ช าวอีส าน ให้                   
ความเคารพนับถือ    

3.  ค าลงท้าย 
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญ 

ควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะเหมือนกัน คือ มีลงท้ายด้วย
คาถาภาษาบาลี ดังตัวอย่างดังนี ้

“เอหิ มะหิส สะกะฆะเร ปะติฏฐาหิ สาธุ” 
(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 
 “ยะถา วาริวะโห ปูโรสัพพะถาลัง นะขิยะติ                   
ดั่งนี้ก็ข้าเทอญ” 

(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 
จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ                

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะเหมือนกัน               
คือมีลงท้ายด้วยคาถาภาษาบาลี แสดงออกถึงการเพิ่ม      
ความศักดิ์สิทธิ์ของบทสู่ขวัญดังกล่าวข้างต้น  สอดคล้องกับ               
สุปิยะ  สุดิสดี (2545) กล่าวว่า บทสูตรขวัญมี 4 ประเภท 
ได้แก่ บทสูตรขวัญคน บทสูตรขวัญสัตว์ บทสูตรขวัญสิ่งของ
และบทสูตรขวัญพืช บทสูตรขวัญจะแต่งด้วยค าประพันธ์
ประเภทร่ายและกลอน การใช้ภาษาในบทสูตรขวัญ               
มีวรรณศิลป์ใช้ค าที่มีความหมายที่เป็นมงคล 

ด้านเนื้อหาบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักด ี

1.  การต้ังชื่อควายให้เป็นสิริมงคล 
การตั้งช่ือควายนั้น ชาวนาผู้เป็นเจ้าของควาย            

จะมีการตั้งช่ือควายของตนเอง ในเวลาที่ใช้ควายไถนาต้องมี
การเอ่ยช่ือเพื่อให้ควายนั้นเช่ือฟ๎งและปฏิบัติตามค าสั่งของ
เจ้าของได้อย่างคล่องแคล้ว  ดังปรากฏในบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอม  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

“มาอยู่นาบักเขาแก้ว ให้ช่ือแล้วว่าบักคูณ เอามา
หนุนเกื้อก่อ มาเป็นหน่อทองค า” 
         (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

“โอกาสาๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ พ่อโคและแม่โค 
ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮ่ไถนา” 
 (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 
 จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้น ในบทสู่ขวัญ
ควายฉบับบ้านมหาดอทคอม พบว่า ชาวนามีการตั้งช่ือควาย
เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ควายของตนเอง คือ ควาย
ช่ือบักคูณ หมายถึง คุณงาม ความดี เจริญงอกงาม เป็นต้น 
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ส่วนในบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการตั้ง
ช่ือควายเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ควายของตนเอง คือ 
ควายช่ือแก้ว หมายถึง สิ่งท่ีมีค่า สิ่งที่มีราคามากกว่าเงินทอง 
เป็นความผูกพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงของตนเอง   
 2.  การยกย่องคุณงามความดีของควาย 
 การยกย่องคุณงามความดีของควาย ผู้ท าหน้าที่                  
ไถนาคราดนาในบทสู่ขวัญควายยังปรากฏการยกย่องคุณ
งามความดีของควาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 “ ให้ ช่ื อ แล้ ว ว่ า บั กคูณ  เ อามาหนุน เ กื้ อ ก่ อ                     
มาเป็นหน่อทองค า ไถนาด าแลนา หว่าน ตัวเคยผ่านไถนา 
เป็นพระยาฤทธิ์เดช” 
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบบับ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 
 “คนท านาเขาจึงเอามายังมหิงสา พ่อโคแม่โคควาย
แก้วมาฮอดแล้วแฮกไฮ่ไถนา” 

(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 
จ า ก บ ท สู่ ข วั ญ ค ว า ย ทั้ ง ส อ ง ฉ บั บ  พ บ ว่ า                         

ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการการยกย่อง                 
คุณงามความดีของควาย มีการเปรียบในเชิงโวหารภาพพจน์ 
คือ อุปลักษณ์  กล่าวคือ เปรียบควายเป็น พระยาฤทธิ์เดช          
ผู้มีฤทธิ์สูง เปรียบควายเป็นผู้มีอ านาจมีความงดงามสมกับ
มหิงสาที่แปลว่า ควาย นั้นเอง คุณงามความดีของควาย และ
สร้างความประทับใจเกี่ยวกับควาย ว่า การที่ประเทศไทยได้
ส่งทหารไปช่วยพัฒนาและรักษาความปลอดภัยท่ีประเทศ
ติมอร์ตะวันออก ซึ่งประเทศติมอร์ตะวันออก มีการใช้ม้าไถ
นาเพื่อเตรียมดินปลูกข้าว (ประเทศติมอร์มีการเลี้ยงควาย
เช่นเดียวกัน) ทหารไทยไปพบจึงได้แนะน าให้ใช้ควายในการ
ไถนา แต่ประชาชนชาวติมอร์กลับไม่เช่ือว่าควายจะไถนาได้  
และจะไถนาได้ดีกว่าม้า ในที่สุดจึงมีการจัดแข่งขันไถนา
ระหว่างใช้ม้ากับควายขึ้น ผลการแข่งขันปรากฏว่าควายไถ
นาชนะแบบขาดลอย ป๎จจุบันชาวติมอร์ จึงได้น าควายมาไถ
น า แ ท น ม า น อ ก จ า ก นี้ ใ น บ ท สู่ ข วั ญ ค ว า ย ฉ บั บ                           
บ้านมหาดอทคอม ยังได้อธิบายความสวยงามของควาย                   
ดังปรากฏในบทสู่ขวัญควาย ตอนหนึ่งว่า 

“เขาโล้งโค้ง ปล่อยลงท่งอยู่ กลางนา งามแต่หาง
ฮอดส้นหน่อง เกินงานค่องเจ้ามหิงสา”    
 “สองเขางอนงามยิ่ ง  แขวนกระดิ่ งอยู่ ในคอ               
ฟ๎งเสียงขอดังสนั่น เกินกล้ากลั่นอ้ายทุยทอง สีบ่หมอง
เหลืองหล่า”        
          (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น ได้อธิบายถึงความงาม
ของคว ายว่ า  ลั กษณะของควายตั วนี้  รู ปทร ง เ ข า                

ควายโงโค้งงดงามมาก สวยงามตั้ งแต่หางจนถึงเท้า                   
มีพละก าลังมากมาย  

3.  กระบวนการไถนาของควาย 
 ก า ร ไ ถ น า ค ร า ด น า เ ป็ น ห น้ า ที่ ข อ ง ค ว า ย                       
โดยมีชาวนาเป็นผู้ควบคุมในการไถนาคราด ในบทสู่ขวัญ
ควายทั้งสองบทก็กล่าวถึงกระบวนการไถนาของควาย                 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 “เจ้าฉลาดไถนาดี บเ่คยตไีปตามหอ่งไปตามป่องบ่
สับสน”  
          (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 
 “เขาจึงเอาไม้ลักงักมาใส่คอ เอาเชือกปอเข้าผูกบ่า 
เชือกฟาดผ่ากลางหลัง ทัวไถนาก็เกาะไว้แล้ว” 

(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 
 จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้น ได้อธิบาย
กระบวนการไถนา ซึ่งควายต้องท าหน้าที่ดึงไถไปข้างหน้า 
โดยมีชาวนาเป็นผู้ควบคุมให้เป็นไปตามค าสั่งของชาวนา 
หากควายไม่ท าตาม ชาวนาก็อาจจะเฆ่ียนตีหรือส่งเสียงดัง
ตวาดเสียงใส่ควาย เพื่อให้ควายปฏิบัติตามค าสั่งของชาวนา 
 4.  เคร่ืองสังเวยพิธีสู่ขวัญควายและการเรียก
ขวัญควาย 
  4.1  เครื่องสังเวยพิธสีู่ขวัญควาย 
  ในการประกอบพิธีสู่ขวัญควาย จะต้องมีเครื่อง
สังเวยและการเรียกขวัญควาย ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะมี             
การประกอบพิธีลักษณะคล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่
เครื่องสังเวย ดังในบทสู่ขวัญควาย ฉบับของ ส.ธรรมภักดี                
ดังความตอนหน่ึงในบทสู่ขวัญควาย ดังต่อไปนี้ 
  “เขาจึงเอามาท่ีคาสะวะลาบุปผา ข้าวตอก
และดอกไม้บุปผาทั้งสุราและไก่ตม้ ท้ังหวานส้มข้าวต้มและ
เผือกมัน สัพพะสรรพ์มีทุกสิ่ง กล้วยอ้อยยิ่งนานนะมีสู ่
อันสพาส” (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

 จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น ผู้ประกอบพิธีได้
เตรียมเครื่องสังเวยในการประกอบพิธี เช่น ดอกไม้ ข้าวตอก 
สุรา ไก่ต้ม อาหารคาวหวาน ข้าวต้ม เผือกมัน กล้วยอ้อย 
เพื่อน ามาประกอบพิธีสู่ขวัญควาย  

 ส่วนในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม                  
ไม่ปรากฏการน าเครื่องสังเวยเข้ามาอยู่ในบทสู่ขวัญควาย
ดังกล่าว 

 4.2 การเรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) 
 การประกอบพิธีสู่ขวัญควาย จะมีการกล่าว

เรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) ให้มาอยู่กับตัวควาย ซึ่ง
คล้ายกับการเรียกขวัญของคน โดยบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2560

Vol.11	No.1	January	-	June		2017

153

ต้องสัมผัสค าที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 เป็นวรรคถัดไปทุกวรรค       
ซึ่งสอดคล้องกับ  พิณทิพย์  พฤทธิพงษ์ (2524 : 48) ได้ศึกษา
การแหล่จากอ าเภอพานทองเป็นแหล่ขวัญที่ใช้ค าประพันธ์ 
2 ประเภท คือ ร่ายยาวและกลอนสุภาพ ลักษณะค าประพันธ์
ทั้งสอง ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์ของ
คณะและสัมผัส และยังสอดคล้องกับ ร าเผย  ไชยสินธุ์ 
(2553) ได้อธิบายรูปแบบฉันทลักษณ์วรรณกรรมร้อยกรอง
อีสานไว้ว่า รูปแบบฉันทลักษณ์ของร้อยกรองอีสานมีทั้ง 
โคลง กาพย ์กลอน และร่าย เป็นต้น 

2.  ค าขึ้นต้น 
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับบท 

สู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะแตกต่างกันในด้าน
ค าขึ้นต้นท่ีไม่เหมือนกัน ดังตัวอย่างดังนี้ 
 บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม 
“ศรี ศรี มื้อนี้เป็นวันดี วันเศรษฐี วันขัติยะราช มีอ านาจพลัง
เหลือหลาย มีความหมายเหลือหลากบ่ทุกข์ยากอันใด สมดังใจ
มวลหมู่ จั่งได้สู่เอาขวัญ จั่งได้ชวนทั้งทวยเทพเมืองแมน 
พระยาแถนผู้ป๎้นหล่อผู้เค้าก่อไถนา จั่งเอามายังมหิงสา    
ตัวอาจ ตัวสามารถมีพลัง” 
          (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน ์
 จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมข้างต้น 
พบว่า  ขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงวันนี้เป็นวันดีเป็นสิริมงคล
อย่างยิ่งที่จะท าพิธีเรียกขวัญ ถึงวันที่ท าพิธีสู่ขวัญควายเป็น
วันที่ดี   กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้ มีอ านาจและพลั ง                 
จึงได้อัญเชิญทวยเทพยดา เทวดา พระยาแถนผู้สร้างที่นา 
ขอเชิญลงมาเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีการสู่ขวัญ
ควายในวันน้ี  จึงได้เอามหิงสา (ควาย) มาเข้าพิธีกรรมด้วย   

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี 
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา    

สัมพุทธัสสะ  (3 จบ) 
“อิติปิ โส ภะคะวาฯ”   
(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 
จากบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ข้างต้น 

พบว่า ขึ้นต้นด้วยการกล่าว “นโม ตัสสะ” 3 จบ และตามด้วย
บท “อิติปิโส” เพื่อเป็นบูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระ
รัตนตรัย สอดคล้องกับ ประคอง  นิมมานเหมินท์ (2520 : 
31-36) กล่าวว่า บทสู่ขวัญมักขึ้นต้นเป็นภาษาบาลีต่อด้วย
ภาษาไทยส าเนียงท้องถิ่นที่อาจมีภาษาบาลีแทรกเป็นตอนๆ 
ค าเรียกขวัญแต่ละบทเป็นวรรณกรรมสั้นๆ  

จากบทบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ 
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะแตกต่างกัน 
ในด้านค าขึ้นต้นที่ไม่เหมือนกัน แต่เนื้อหายังคงเน้นความ

ศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมที่ประกอบขึ้นโดยกล่าวระถึงคุณงาม
ความดีของเทวดา พระยาแถน ผู้ปกป๎กษ์รักษาที่นา และ
กล่ าวคุณพระคุณของพระรั ตนตรั ยที่ ช าวอีส าน ให้                   
ความเคารพนับถือ    

3.  ค าลงท้าย 
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญ 

ควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะเหมือนกัน คือ มีลงท้ายด้วย
คาถาภาษาบาลี ดังตัวอย่างดังนี ้

“เอหิ มะหิส สะกะฆะเร ปะติฏฐาหิ สาธุ” 
(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 
 “ยะถา วาริวะโห ปูโรสัพพะถาลัง นะขิยะติ                   
ดั่งนี้ก็ข้าเทอญ” 

(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 
จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ                

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะเหมือนกัน               
คือมีลงท้ายด้วยคาถาภาษาบาลี แสดงออกถึงการเพิ่ม      
ความศักดิ์สิทธิ์ของบทสู่ขวัญดังกล่าวข้างต้น  สอดคล้องกับ               
สุปิยะ  สุดิสดี (2545) กล่าวว่า บทสูตรขวัญมี 4 ประเภท 
ได้แก่ บทสูตรขวัญคน บทสูตรขวัญสัตว์ บทสูตรขวัญสิ่งของ
และบทสูตรขวัญพืช บทสูตรขวัญจะแต่งด้วยค าประพันธ์
ประเภทร่ายและกลอน การใช้ภาษาในบทสูตรขวัญ               
มีวรรณศิลป์ใช้ค าที่มีความหมายที่เป็นมงคล 

ด้านเนื้อหาบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักด ี

1.  การต้ังชื่อควายให้เป็นสิริมงคล 
การตั้งช่ือควายนั้น ชาวนาผู้เป็นเจ้าของควาย            

จะมีการตั้งช่ือควายของตนเอง ในเวลาที่ใช้ควายไถนาต้องมี
การเอ่ยช่ือเพื่อให้ควายนั้นเช่ือฟ๎งและปฏิบัติตามค าสั่งของ
เจ้าของได้อย่างคล่องแคล้ว  ดังปรากฏในบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอม  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

“มาอยู่นาบักเขาแก้ว ให้ช่ือแล้วว่าบักคูณ เอามา
หนุนเกื้อก่อ มาเป็นหน่อทองค า” 
         (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

“โอกาสาๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ พ่อโคและแม่โค 
ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮ่ไถนา” 
 (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 
 จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้น ในบทสู่ขวัญ
ควายฉบับบ้านมหาดอทคอม พบว่า ชาวนามีการตั้งช่ือควาย
เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ควายของตนเอง คือ ควาย
ช่ือบักคูณ หมายถึง คุณงาม ความดี เจริญงอกงาม เป็นต้น 
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ส่วนในบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการตั้ง
ช่ือควายเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ควายของตนเอง คือ 
ควายช่ือแก้ว หมายถึง สิ่งท่ีมีค่า สิ่งที่มีราคามากกว่าเงินทอง 
เป็นความผูกพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงของตนเอง   
 2.  การยกย่องคุณงามความดีของควาย 
 การยกย่องคุณงามความดีของควาย ผู้ท าหน้าที่                  
ไถนาคราดนาในบทสู่ขวัญควายยังปรากฏการยกย่องคุณ
งามความดีของควาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 “ ให้ ช่ื อ แล้ ว ว่ า บั กคูณ  เ อามาหนุน เ กื้ อ ก่ อ                     
มาเป็นหน่อทองค า ไถนาด าแลนา หว่าน ตัวเคยผ่านไถนา 
เป็นพระยาฤทธิ์เดช” 
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบบับ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 
 “คนท านาเขาจึงเอามายังมหิงสา พ่อโคแม่โคควาย
แก้วมาฮอดแล้วแฮกไฮ่ไถนา” 

(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 
จ า ก บ ท สู่ ข วั ญ ค ว า ย ทั้ ง ส อ ง ฉ บั บ  พ บ ว่ า                         

ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการการยกย่อง                 
คุณงามความดีของควาย มีการเปรียบในเชิงโวหารภาพพจน์ 
คือ อุปลักษณ์  กล่าวคือ เปรียบควายเป็น พระยาฤทธิ์เดช          
ผู้มีฤทธิ์สูง เปรียบควายเป็นผู้มีอ านาจมีความงดงามสมกับ
มหิงสาที่แปลว่า ควาย นั้นเอง คุณงามความดีของควาย และ
สร้างความประทับใจเกี่ยวกับควาย ว่า การที่ประเทศไทยได้
ส่งทหารไปช่วยพัฒนาและรักษาความปลอดภัยท่ีประเทศ
ติมอร์ตะวันออก ซึ่งประเทศติมอร์ตะวันออก มีการใช้ม้าไถ
นาเพื่อเตรียมดินปลูกข้าว (ประเทศติมอร์มีการเลี้ยงควาย
เช่นเดียวกัน) ทหารไทยไปพบจึงได้แนะน าให้ใช้ควายในการ
ไถนา แต่ประชาชนชาวติมอร์กลับไม่เช่ือว่าควายจะไถนาได้  
และจะไถนาได้ดีกว่าม้า ในที่สุดจึงมีการจัดแข่งขันไถนา
ระหว่างใช้ม้ากับควายขึ้น ผลการแข่งขันปรากฏว่าควายไถ
นาชนะแบบขาดลอย ป๎จจุบันชาวติมอร์ จึงได้น าควายมาไถ
น า แ ท น ม า น อ ก จ า ก นี้ ใ น บ ท สู่ ข วั ญ ค ว า ย ฉ บั บ                           
บ้านมหาดอทคอม ยังได้อธิบายความสวยงามของควาย                   
ดังปรากฏในบทสู่ขวัญควาย ตอนหนึ่งว่า 

“เขาโล้งโค้ง ปล่อยลงท่งอยู่ กลางนา งามแต่หาง
ฮอดส้นหน่อง เกินงานค่องเจ้ามหิงสา”    
 “สองเขางอนงามยิ่ ง  แขวนกระดิ่ งอยู่ ในคอ               
ฟ๎งเสียงขอดังสนั่น เกินกล้ากลั่นอ้ายทุยทอง สีบ่หมอง
เหลืองหล่า”        
          (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น ได้อธิบายถึงความงาม
ของคว ายว่ า  ลั กษณะของควายตั วนี้  รู ปทร ง เ ข า                

ควายโงโค้งงดงามมาก สวยงามตั้ งแต่หางจนถึงเท้า                   
มีพละก าลังมากมาย  

3.  กระบวนการไถนาของควาย 
 ก า ร ไ ถ น า ค ร า ด น า เ ป็ น ห น้ า ที่ ข อ ง ค ว า ย                       
โดยมีชาวนาเป็นผู้ควบคุมในการไถนาคราด ในบทสู่ขวัญ
ควายทั้งสองบทก็กล่าวถึงกระบวนการไถนาของควาย                 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 “เจ้าฉลาดไถนาดี บเ่คยตไีปตามหอ่งไปตามป่องบ่
สับสน”  
          (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 
 “เขาจึงเอาไม้ลักงักมาใส่คอ เอาเชือกปอเข้าผูกบ่า 
เชือกฟาดผ่ากลางหลัง ทัวไถนาก็เกาะไว้แล้ว” 

(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 
 จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้น ได้อธิบาย
กระบวนการไถนา ซึ่งควายต้องท าหน้าที่ดึงไถไปข้างหน้า 
โดยมีชาวนาเป็นผู้ควบคุมให้เป็นไปตามค าสั่งของชาวนา 
หากควายไม่ท าตาม ชาวนาก็อาจจะเฆี่ยนตีหรือส่งเสียงดัง
ตวาดเสียงใส่ควาย เพื่อให้ควายปฏิบัติตามค าสั่งของชาวนา 
 4.  เคร่ืองสังเวยพิธีสู่ขวัญควายและการเรียก
ขวัญควาย 
  4.1  เครื่องสังเวยพิธสีู่ขวัญควาย 
  ในการประกอบพิธีสู่ขวัญควาย จะต้องมีเครื่อง
สังเวยและการเรียกขวัญควาย ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะมี             
การประกอบพิธีลักษณะคล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่
เครื่องสังเวย ดังในบทสู่ขวัญควาย ฉบับของ ส.ธรรมภักดี                
ดังความตอนหน่ึงในบทสู่ขวัญควาย ดังต่อไปนี้ 
  “เขาจึงเอามาท่ีคาสะวะลาบุปผา ข้าวตอก
และดอกไม้บุปผาทั้งสุราและไก่ตม้ ท้ังหวานส้มข้าวต้มและ
เผือกมัน สัพพะสรรพ์มีทุกสิ่ง กล้วยอ้อยยิ่งนานนะมีสู ่
อันสพาส” (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

 จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น ผู้ประกอบพิธีได้
เตรียมเครื่องสังเวยในการประกอบพิธี เช่น ดอกไม้ ข้าวตอก 
สุรา ไก่ต้ม อาหารคาวหวาน ข้าวต้ม เผือกมัน กล้วยอ้อย 
เพื่อน ามาประกอบพิธีสู่ขวัญควาย  

 ส่วนในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม                  
ไม่ปรากฏการน าเครื่องสังเวยเข้ามาอยู่ในบทสู่ขวัญควาย
ดังกล่าว 

 4.2 การเรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) 
 การประกอบพิธีสู่ขวัญควาย จะมีการกล่าว

เรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) ให้มาอยู่กับตัวควาย ซึ่ง
คล้ายกับการเรียกขวัญของคน โดยบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน
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มหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มี
ลักษณะการเรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) เหมือนกัน  ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้

“ว่ามาเยอขวัญเอย ถึงยามค่ าให้เจ้าเข้ามาเฮือน 
เดือนด าตกมืดซ้าวล้าว ให้เจ้าฟ้าวมา เฮือนหา เข้าชายคาอยู่
ในคอก ฟ๎งข่อยบอกจื่อจ าเสียง”  
      (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 
 “มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้าไปกินหญ้าอยู่เหล่า                 
หัวนา ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี”้ 
      (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้นได้มีการเรียก
ขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) ด้วยค าว่า  มาเยอขวัญเอย หาก
ไปอยู่ที่ไหนหรือที่ใด  เช่น อยู่ตัวหวัไร่ปลายนา ขวัญอยู่
กลางนา อยู่ตามถ้ า ขอให้ขวัญควายเข้ามาอยู่ในตัวเจ้า 
เพื่อให้เกิดความเป็นสิรมิงคลแกต่วัควายตัวนั้นๆ 
 
ด้านวรรณศิลป์ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี 
 1.  ด้านการเล่นสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ 
  1.1  เล่นสัมผัสพยัญชนะ 
  ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ
ฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์ในด้านการเล่นเสียง
สัมผัสพยัญชนะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    “โอกาสาๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ เจ้าผู้ใหญ่ถ่ายราศี 
ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟ้าฮ้องฮ่ า คนท านาเขา จึงเอามายัง
มหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮ่ไถนา” 
   (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 

  จากบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า                   
มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ได้แก่ ฮ้อง-ฮ่ า ฮฮด-แฮก  
โดยการเล่มสัมผัสพยัญชนะนั้น  

  “ศรี ศรี มื้อนี้เป็นวันดี วันเศรษฐี วันขัติยะราช                  
มีอ านาจพลังเหลือหลาย จั่งได้สู่เอาขวัญ จั่งได้ชวนทั้งทวย
เทพเมืองแมน พระยาแถนผู้ป๎้นหล่อ  ผู้เค้าก่อไถนา”                       
           (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

  จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม 
พบว่า มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ได้แก่ เหลือ-หลาย  
เหลือ-หลาก ทั้ง-ทวย-เทพ  เมือง-แมน  โดยการเล่นสัมผัส
พยัญชนะนั้น  

 
 

  1.2  เล่นสัมผัสสระ 
 ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ 
ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์ในด้านการเล่น เสียงสัมผัส
สระ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  “ลูกของพ่อกาสร ตาออนซอนเจ้าไถคราด เจ้า
ฉลาดพอปานคน เจ้าอดทนเหลือหลาก หญ้าเต็มปากน าคัน
นา ไปเอามาให้เจ้าอยู่ เอามาสู่เต็มกะทอ กินให้พออย่า
อึดหยาก มีหลายหลาก ในนามหิงสา ลากแก่ข้าวกะ                   
แผ่เป็นฮวง” 
        (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 
 “โอกาสต่างๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ เจ้าผู้ใหญ่ถ่ายราศี      
ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟ้าฮ้องฮ่ า คนท านาเขา จึงเอามายัง
มหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮ่ไถนา 
เขาจึงเอาไม้ลักงักมาใส่คอ เอาเชือกปอ  เข้าผูกบ่า เชือก
ฟาดผ่ากลางหลัง” (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 
232) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบบับ้านมหาดอทคอม พบว่า 
มีการเล่นเสียงสัมผัสสระ ได้แก่ กาสร-ออนซอน ใหม่-ใหญ่ 
คราด-ฉลาด คน-ทน หลาก-ปาก นา-มา อยู่ขสู่ ทอ-พอ 
หยาก-หลาก  

จากบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า                 
มีการ เล่น เสีย งสัมผัสสระ ได้แก่  ใหม่ -ใหญ่  หก -ตก         
ฮ่ า-ท า นา-มา-สา แก้ว-แล้ว ไฮ่-ไถ ลัก-งัก ไม้-ใส่ คอ-ปอ  
  2.  ด้านการใช้ค าไวพจน์ 
  ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ 
ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศลิป์ ดา้นการใช้ค าไวพจน์ 
เหมือนกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
  บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้ค า
ไวพจน์แทนค าว่า ควาย  ได้แก่ มหิงสา หมายถึง  ควาย  
กาสร  หมายถึง  ควาย  ดังตัวอย่าง 

“เขาโล้งโค้ง ปล่อยลงท่งอยู่ กลางนา งามแต่หาง
ฮอดส้นหน่อง เกินงานค่องเจ้ามหิงสา ยามไถนาบ่มีขาด 
ยามเฮาคลาดมีก าลัง บ่ถอยหลังตกต่ า ฮอดยามค่ าขี่เข้าไป
เฮือน ไถเป็นเดือนกะบ่จ่อย เก่งบ่ค่อยกาสร”   
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักด ีการใช้ค า
ไวพจน์แทนค าว่า ควาย  ได้แก่  มหิงสา หมายถึง  ควาย   
ดังตัวอย่าง  
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“โอกาสาๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ เจ้าผู้ใหญ่ถ่ายราศี          
ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟ้าฮ้องฮ่ า คนท านาเขาจึงเอามายัง
มหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮ่ไถนา” 
 (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232)  

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี การใช้ค า
ไวพจน์แทนค าว่า ดอกไม้  ได้แก่ บุปผา หมายถึงดอกไม้     
ดังตัวอย่าง   
 “เขาจึงเอามาท่ีคาสะวะลาบุปผา ข้าวตอกและ
ดอกไม้บุปผาทั้งสุราและไก่ต้ม ทั้งหวานส้มข้าวต้มและ
เผือกมัน สัพพะสรรพ์มีทุกสิ่ง กล้วยอ้อยยิ่งนานนะมีสู่อัน 
สพาส” 
        (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบท พบว่า มีการใช้ค า
ไวพจน์ ทั้งหมด 3 ค า คือ มหิงสา กาสร และบุปผา ซึ่งเป็น
การใช้ค าเพื่อให้เกิดความหลากหลายแต่มีความหมาย
เดียวกัน 
  3.  การใช้โวหารภาพพจน์ 
  ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้
วรรณศิลป์ด้านการใช้โวหารภาพพจน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   3.1  อุปมา บทสู่ขวัญควายฉบับบา้นมหา
ดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก่ ค าอปุมา หมายถึง 
การเปรยีบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยใช้ค าเชื่อมที่
มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “เหมือน” ได้แก่ 
ดุจ ดั่ง ราว ราวบ เปรียบ ประดุจ เฉก เล่ห ์ปาน ประหนึ่ง   
เพียง เพี้ยง  พ่าง ปูน ถนัด ละม้าย เสมอ  กล  ย่าง ฯลฯ  
ดังตัวอย่าง 
 “บึกบึนแข็ง องอาจ พอปานนาคราชดึงเขาพระสเุมร”ุ 

“พอปานคนเจ้าองอาจ เอาใส่คราดบ่มีถอย” 
“เจ้าฉลาดพอปานคน เจ้าอดทนเหลือหลาก”        

           (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ข้างต้น 
พบว่า มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปมา โดยใช้ค าว่า 
ปาน เพื่อใช้เปรียบเทียบ เช่น “พอปานนาคราชดึงเขาพระ
สุเมรุ” หมายถึง แรงท่ีควายลากไถเปรียบเทียบกับพญานาค
ดึงเขาพระสุเมรุ ซึ่งถ้าเป็นเหมือนกับค าเปรียบ แรงที่ควาย
ลากไถคงมีมากมายมหาศาล “พอปานคนเจ้าองอาจ เอาใส่
คราดบ่มีถอย” หมายถึง ควายท่ีลากไถมีความสง่างาม
องอาจคล้ายกับคน “เจ้าฉลาดพอปานคน เจ้าอดทนเหลือ
หลาก” หมายถึง ควายที่ลากไถมีความฉลาดคล้ายกับคน  

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้
วรรณศิลปด์้านการใช้โวหารภาพพจน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

 “ความจังไฮอย่าบังเกิด ให้ประเสริฐเป็นดั่งแก้ว
ไฟฑูรย์ ให้เจ้าค้ าคูณเฮือน  เป็นดั่งแก้วธรรมราช” 
          (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ข้างต้น 
พบว่า มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปมา โดยใช้ค าว่า 
ดั่ง เพื่อใช้เปรียบเทียบ เช่น “ให้ประเสริฐเป็นดั่งแก้ว
ไฟฑูรย์” หมายถึง ให้ควาย มีความประเสริฐเป็นดั่งแก้ว
ไฟฑูรย์ที่มีค่าอย่างยิ่ง “ให้เจ้าค้ าคูณเฮือนเป็นดั่งแก้วธรรม
ราช” หมายถึง ให้ควายมีคุณงามความดีอยู่กับบ้านเรือน
และให้เป็นดั่งแก้วของพระราชาที่มีคุณค่ามากมายมหาศาล    

3.2  อุปลักษณ์ บทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน                 
มหาดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก ่อุปลักษณ์ก็
คล้ายกับอุปมาโวหารคือเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกัน มักจะ
มีค าว่า เป็น และค าว่า คือ ดังตัวอย่าง  

“ให้ช่ือแล้วว่าบักคูณ เอามาหนุนเกื้อก่อ มาเป็น
หน่อทองค า  ไถนาด าแลนาหว่าน ตัวเคยผ่านไถนา เป็นพระ
ยาฤทธิ์เดช อยู่ในเขตปฐพี เป็นควายดีมีอ านาจ” 
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น  พบว่า การใช้โวหาร
ภาพพจน์ ได้แก่ อุปลักษณ์ คือ  ค าว่า  เป็น เพื่อใช้
เปรียบเทียบ  เช่น “เป็นพระยาฤทธิ์เดช” หมายถึง เปรียบ
ควายเป็นพระยาผู้มีฤทธิ์เดชมาก ในเขตปฐพีนี้  “เป็นควาย
ดีมีอ านาจ” หมายถึง เปรียบควายเป็นผู้มีอ านาจ            

“บ่มีหมอนให้เอาโล้งโค้ง คือกะด้งมาหมูน” 
         (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น พบว่า การใช้โวหาร
ภาพพจน์ ได้แก่  อุปลักษณ์ คือค าว่า  คือ เพื่อใช้
เปรียบเทียบ  เช่น “บ่มีหมอนให้เอาโล้งโค้ง คือกะด้งมา
หมูน” หมายถึง ถ้าไม่มีหมอนหนุนก็ให้เอาเขาควายที่สาว
งามคดโค้ง คล้ายกระด้งมาหนุนนอน  

ส่วนบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏ
การใช้โวหารภาพพจน์ประเภทอุปลักษณ์ 
 3.3  อติพจน์ บทสู่ขวัญควายฉบบับ้านมหา
ดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก ่อติพจน์หรือ               
อธิพจน์  คือโวหารที่กล่าวเกินความจริง ดังตัวอย่าง  
 “ยามไถนาบ่มีขาด ยามเฮาคลาดมีก าลัง บ่ถอย
หลังตกต่ า ไถเป็นเดือนกะบ่จ่อย” 
          (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 
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มหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มี
ลักษณะการเรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) เหมือนกัน  ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้

“ว่ามาเยอขวัญเอย ถึงยามค่ าให้เจ้าเข้ามาเฮือน 
เดือนด าตกมืดซ้าวล้าว ให้เจ้าฟ้าวมา เฮือนหา เข้าชายคาอยู่
ในคอก ฟ๎งข่อยบอกจื่อจ าเสียง”  
      (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 
 “มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้าไปกินหญ้าอยู่เหล่า                 
หัวนา ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี”้ 
      (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้นได้มีการเรียก
ขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) ด้วยค าว่า  มาเยอขวัญเอย หาก
ไปอยู่ที่ไหนหรือที่ใด  เช่น อยู่ตัวหวัไร่ปลายนา ขวัญอยู่
กลางนา อยู่ตามถ้ า ขอให้ขวัญควายเข้ามาอยู่ในตัวเจ้า 
เพื่อให้เกิดความเป็นสิรมิงคลแกต่วัควายตัวนั้นๆ 
 
ด้านวรรณศิลป์ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี 
 1.  ด้านการเล่นสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ 
  1.1  เล่นสัมผัสพยัญชนะ 
  ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ
ฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์ในด้านการเล่นเสียง
สัมผัสพยัญชนะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    “โอกาสาๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ เจ้าผู้ใหญ่ถ่ายราศี 
ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟ้าฮ้องฮ่ า คนท านาเขา จึงเอามายัง
มหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮ่ไถนา” 
   (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 

  จากบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า                   
มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ได้แก่ ฮ้อง-ฮ่ า ฮฮด-แฮก  
โดยการเล่มสัมผัสพยัญชนะนั้น  

  “ศรี ศรี มื้อนี้เป็นวันดี วันเศรษฐี วันขัติยะราช                  
มีอ านาจพลังเหลือหลาย จั่งได้สู่เอาขวัญ จั่งได้ชวนทั้งทวย
เทพเมืองแมน พระยาแถนผู้ป๎้นหล่อ  ผู้เค้าก่อไถนา”                       
           (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

  จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม 
พบว่า มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ได้แก่ เหลือ-หลาย  
เหลือ-หลาก ทั้ง-ทวย-เทพ  เมือง-แมน  โดยการเล่นสัมผัส
พยัญชนะนั้น  

 
 

  1.2  เล่นสัมผัสสระ 
 ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ 
ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์ในด้านการเล่น เสียงสัมผัส
สระ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  “ลูกของพ่อกาสร ตาออนซอนเจ้าไถคราด เจ้า
ฉลาดพอปานคน เจ้าอดทนเหลือหลาก หญ้าเต็มปากน าคัน
นา ไปเอามาให้เจ้าอยู่ เอามาสู่เต็มกะทอ กินให้พออย่า
อึดหยาก มีหลายหลาก ในนามหิงสา ลากแก่ข้าวกะ                   
แผ่เป็นฮวง” 
        (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 
 “โอกาสต่างๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ เจ้าผู้ใหญ่ถ่ายราศี      
ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟ้าฮ้องฮ่ า คนท านาเขา จึงเอามายัง
มหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮ่ไถนา 
เขาจึงเอาไม้ลักงักมาใส่คอ เอาเชือกปอ  เข้าผูกบ่า เชือก
ฟาดผ่ากลางหลัง” (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 
232) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบบับ้านมหาดอทคอม พบว่า 
มีการเล่นเสียงสัมผัสสระ ได้แก่ กาสร-ออนซอน ใหม่-ใหญ่ 
คราด-ฉลาด คน-ทน หลาก-ปาก นา-มา อยู่ขสู่ ทอ-พอ 
หยาก-หลาก  

จากบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า                 
มีการ เล่น เสีย งสัมผัสสระ ได้แก่  ใหม่ -ใหญ่  หก -ตก         
ฮ่ า-ท า นา-มา-สา แก้ว-แล้ว ไฮ่-ไถ ลัก-งัก ไม้-ใส่ คอ-ปอ  
  2.  ด้านการใช้ค าไวพจน์ 
  ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ 
ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศลิป์ ดา้นการใช้ค าไวพจน์ 
เหมือนกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
  บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้ค า
ไวพจน์แทนค าว่า ควาย  ได้แก่ มหิงสา หมายถึง  ควาย  
กาสร  หมายถึง  ควาย  ดังตัวอย่าง 

“เขาโล้งโค้ง ปล่อยลงท่งอยู่ กลางนา งามแต่หาง
ฮอดส้นหน่อง เกินงานค่องเจ้ามหิงสา ยามไถนาบ่มีขาด 
ยามเฮาคลาดมีก าลัง บ่ถอยหลังตกต่ า ฮอดยามค่ าขี่เข้าไป
เฮือน ไถเป็นเดือนกะบ่จ่อย เก่งบ่ค่อยกาสร”   
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักด ีการใช้ค า
ไวพจน์แทนค าว่า ควาย  ได้แก่  มหิงสา หมายถึง  ควาย   
ดังตัวอย่าง  
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“โอกาสาๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ เจ้าผู้ใหญ่ถ่ายราศี          
ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟ้าฮ้องฮ่ า คนท านาเขาจึงเอามายัง
มหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮ่ไถนา” 
 (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232)  

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี การใช้ค า
ไวพจน์แทนค าว่า ดอกไม้  ได้แก่ บุปผา หมายถึงดอกไม้     
ดังตัวอย่าง   
 “เขาจึงเอามาที่คาสะวะลาบุปผา ข้าวตอกและ
ดอกไม้บุปผาทั้งสุราและไก่ต้ม ทั้งหวานส้มข้าวต้มและ
เผือกมัน สัพพะสรรพ์มีทุกสิ่ง กล้วยอ้อยยิ่งนานนะมีสู่อัน 
สพาส” 
        (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบท พบว่า มีการใช้ค า
ไวพจน์ ทั้งหมด 3 ค า คือ มหิงสา กาสร และบุปผา ซึ่งเป็น
การใช้ค าเพื่อให้เกิดความหลากหลายแต่มีความหมาย
เดียวกัน 
  3.  การใช้โวหารภาพพจน์ 
  ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้
วรรณศิลป์ด้านการใช้โวหารภาพพจน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   3.1  อุปมา บทสู่ขวัญควายฉบับบา้นมหา
ดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก่ ค าอปุมา หมายถึง 
การเปรยีบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยใช้ค าเชื่อมที่
มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “เหมือน” ได้แก่ 
ดุจ ดั่ง ราว ราวบ เปรียบ ประดุจ เฉก เล่ห ์ปาน ประหนึ่ง   
เพียง เพี้ยง  พ่าง ปูน ถนัด ละม้าย เสมอ  กล  ย่าง ฯลฯ  
ดังตัวอย่าง 
 “บึกบึนแข็ง องอาจ พอปานนาคราชดึงเขาพระสเุมรุ” 

“พอปานคนเจ้าองอาจ เอาใส่คราดบ่มีถอย” 
“เจ้าฉลาดพอปานคน เจ้าอดทนเหลือหลาก”        

           (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ข้างต้น 
พบว่า มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปมา โดยใช้ค าว่า 
ปาน เพื่อใช้เปรียบเทียบ เช่น “พอปานนาคราชดึงเขาพระ
สุเมรุ” หมายถึง แรงท่ีควายลากไถเปรียบเทียบกับพญานาค
ดึงเขาพระสุเมรุ ซึ่งถ้าเป็นเหมือนกับค าเปรียบ แรงที่ควาย
ลากไถคงมีมากมายมหาศาล “พอปานคนเจ้าองอาจ เอาใส่
คราดบ่มีถอย” หมายถึง ควายท่ีลากไถมีความสง่างาม
องอาจคล้ายกับคน “เจ้าฉลาดพอปานคน เจ้าอดทนเหลือ
หลาก” หมายถึง ควายที่ลากไถมีความฉลาดคล้ายกับคน  

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้
วรรณศิลปด์้านการใช้โวหารภาพพจน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

 “ความจังไฮอย่าบังเกิด ให้ประเสริฐเป็นดั่งแก้ว
ไฟฑูรย์ ให้เจ้าค้ าคูณเฮือน  เป็นดั่งแก้วธรรมราช” 
          (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ข้างต้น 
พบว่า มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปมา โดยใช้ค าว่า 
ดั่ง เพื่อใช้เปรียบเทียบ เช่น “ให้ประเสริฐเป็นดั่งแก้ว
ไฟฑูรย์” หมายถึง ให้ควาย มีความประเสริฐเป็นดั่งแก้ว
ไฟฑูรย์ที่มีค่าอย่างยิ่ง “ให้เจ้าค้ าคูณเฮือนเป็นดั่งแก้วธรรม
ราช” หมายถึง ให้ควายมีคุณงามความดีอยู่กับบ้านเรือน
และให้เป็นดั่งแก้วของพระราชาที่มีคุณค่ามากมายมหาศาล    

3.2  อุปลักษณ์ บทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน                 
มหาดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก ่อุปลักษณ์ก็
คล้ายกับอุปมาโวหารคือเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกัน มักจะ
มีค าว่า เป็น และค าว่า คือ ดังตัวอย่าง  

“ให้ช่ือแล้วว่าบักคูณ เอามาหนุนเกื้อก่อ มาเป็น
หน่อทองค า  ไถนาด าแลนาหว่าน ตัวเคยผ่านไถนา เป็นพระ
ยาฤทธิ์เดช อยู่ในเขตปฐพี เป็นควายดีมีอ านาจ” 
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น  พบว่า การใช้โวหาร
ภาพพจน์ ได้แก่ อุปลักษณ์ คือ  ค าว่า  เป็น เพื่อใช้
เปรียบเทียบ  เช่น “เป็นพระยาฤทธิ์เดช” หมายถึง เปรียบ
ควายเป็นพระยาผู้มีฤทธิ์เดชมาก ในเขตปฐพีนี้  “เป็นควาย
ดีมีอ านาจ” หมายถึง เปรียบควายเป็นผู้มีอ านาจ            

“บ่มีหมอนให้เอาโล้งโค้ง คือกะด้งมาหมูน” 
         (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น พบว่า การใช้โวหาร
ภาพพจน์ ได้แก่  อุปลักษณ์ คือค าว่า  คือ เพื่อใช้
เปรียบเทียบ  เช่น “บ่มีหมอนให้เอาโล้งโค้ง คือกะด้งมา
หมูน” หมายถึง ถ้าไม่มีหมอนหนุนก็ให้เอาเขาควายที่สาว
งามคดโค้ง คล้ายกระด้งมาหนุนนอน  

ส่วนบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏ
การใช้โวหารภาพพจน์ประเภทอุปลักษณ์ 
 3.3  อติพจน์ บทสู่ขวัญควายฉบบับ้านมหา
ดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก ่อติพจน์หรือ               
อธิพจน์  คือโวหารที่กล่าวเกินความจริง ดังตัวอย่าง  
 “ยามไถนาบ่มีขาด ยามเฮาคลาดมีก าลัง บ่ถอย
หลังตกต่ า ไถเป็นเดือนกะบ่จ่อย” 
          (บทสู่ขวัญควาย,  ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 
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จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ข้างต้น 
พบว่า การใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอติพจน์ (การกล่าว
เกินจริง)  
 บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้
โวหารภาพพจน์ ได้แก่ อติพจน์ หรือ อธิพจน์  คือโวหารที่
กล่าวเกินความจริง ดังตัวอย่าง 
 “ข้าวแตกหน่อ ปานคนก่อแบ่งเอา เขียวปานเทา
บ่อเหลืองหล่า ได้พันต่าแสนกระบุง กินเต็มพุงบ่อึดอยาก                 
บ่ทุกข์ยากอันใด”๋ 
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ข้างต้น 
พบว่า การใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอติพจน์ (การกล่าว
เกินจริง) คือ “ได้พันต่าแสนกระบุง” หมายถึง เมื่อข้าว 
ออกรวงและมีการเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งฉาง ในบทสู่ขวัญ 
มีการกล่าวถึงการได้ข้างพันตะกร้าแสนกระบุง ซึ่งเป็น 
การกล่าวเกินจริง ส่วนบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี  
ไม่ปรากฏโวหารประเภทอติพจน์    

จากการศึกษาด้านวรรณศิลป์ในบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี สะท้อนให้เห็น
ถึงการใช้ภาษาที่มีความไพเราะ มีการเล่นสัมผัสมีการใช้ค า
โวหาร ได้อย่างลงตัว  สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ สุปิยะ  
สุดิสดี  (2545)  กล่าวว่า การใช้ภาษาในบทสูตรขวัญ  
มีวรรณศิลป์ใช้ค าที่มีความหมายที่เป็นมงคลมีการใช้ค า 
ค าสรรพนาม ค าศัพท์ภาษาบาลี ค าซ้ า ค าซ้อน ค าภาษาถิ่น 
ใช้เสียงสัมผัส การใช้ค าซ้ า การพรรณนาหรือบรรยายได้
ชัดเจนเห็นภาพพจน์ 

 
สรุปผล  

1. ด้านการน าเสนอบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน 
มหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีรูปแบบการน าเสนอ
เหมือนกัน โดยน าเสนอในรูปแบบการประพันธ์ที่เป็นร่าย
สุภาพ ในการกล่าวค าขึ้นต้นของบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน
มหาดอทคอมกับบทสู่ ขวัญควายฉบับ ส .ธรรมภักดี                        
มีลักษณะแตกต่างกัน ในด้านค าขึ้นต้นที่ไม่เหมือนกันโดย 
ค าขึ้นต้นบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ขึ้นต้นด้วยบท             
นะโมตัสสะ 3 จบ และตามด้วยบทอิติปิโส ฯลฯ ส่วนบท 
สู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ข้ึนต้นด้วยการกล่าวถึง
ว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่จะท าพิธีเรียกขวัญ 
ถึงวันท่ีท าพิธีสู่ขวัญควายเป็นวันที่ดี กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดิน    
ผู้มีอ านาจและพลังมาก จึงได้อัญเชิญทวยเทพยดา เทวดา 
พระยาแถนผู้สร้ างที่นา ขอเชิญลงมาเป็นสักขีพยาน                 

ในการประกอบพิธีการสู่ขวัญควาย ด้านค าลงท้ายบทสู่ขวัญ
ควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ  
ส.ธรรมภักดี มีลักษณะเหมือนกัน คือ มีลงท้ายด้วยคาถา      
ภาษาบาลี ดังนั้นผู้ศึกษาสรุปได้ว่า บทสู่ขวัญควายทั้งสอง
ฉบับจึงสะท้อนให้เห็นถึงสังคมอีสานยังรับเอาพิธีกรรม               
ทางศาสนาพราหมณ์และพิธี กรรมทางศาสนาพุทธ  
มาผสมผสานกลมกลืนได้อย่างลงตัว   

2.  ด้านเนื้อหาบทสูข่วัญควายฉบับบา้นมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า มีการตั้งช่ือควายในบทสู่ขวัญ
เหมือนกัน เพื่อให้เป็นสิริมงคล ชาวนาผู้เป็นเจ้าของควาย 
จะมีการตั้งช่ือควายของตนเองอีกประการหนึ่งพบว่า มีการ
กล่าวยกย่องคุณความดีของควาย มีการเปรียบในเชิงโวหาร
ภาพพจน์ คือ อุปลักษณ์ กล่าวคือ เปรียบควายเป็นพระยา
ฤทธิ์เดช ผู้มีฤทธิ์สูง เปรียบควายเป็นผู้มีอ านาจ ประการที่สอง 
ได้อธิบายกระบวนการไถนา เพื่อให้ควายปฏิบัติตามค าสั่ง
ของชาวนา จึงต้องมีการประกอบพิธีสู่ขวัญควาย เพื่อเป็น
การขอขมาโทษต่อควายผู้มีพระคุณต่อชาวนา ประการสุดท้าย 
ในการประกอบพิธีสู่ขวัญควาย จะต้องมีเครื่องสังเวย โดยใน
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า ผู้ประกอบพิธีได้
เตรียมเคร่ืองสังเวยในการประกอบพิธี เช่น ดอกไม้ ข้าวตอก 
สุรา ไก่ต้ม อาหารคาวหวาน ข้าวต้ม เผือกมัน กล้วยอ้อย เพื่อ
น ามาประกอบพิธีสู่ขวัญควาย ส่วนในบทสู่ขวัญควายฉบับ
บ้านมหาดอทคอม ไม่ปรากฏการน าเครื่องสังเวยเข้ามาอยู่
ในบทสู่ขวัญควายดังกล่าว  ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นถึงความ
รักความผูกพันธ์ระหว่างคนกับควายที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ เน้ือหาของเพลง เขมรไล่ควาย ขับร้องโดย 
คุณสรุชาติ สมบัติเจริญ ที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่า 

“เราชาวนาอยู่กับควาย พอหมดงานไถ 
เราจูงฝุงควายเข้าบ้าน พออาบน้ าควายส าราญ 
แล้วเสร็จจากงาน เบิกบานร้องเพลงร าวง 
เราชาวนาสุขสบาย คืนค่ าเดือนหงาย ”  
การประกอบพิธีสู่ขวัญควาย จะมีการกล่าวเรียก

ขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) ให้มาอยู่กับตัวควาย ซึ่งคล้ายกับ
การเรียกขวัญของคน โดยบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดีมีลักษณะการ
เรียกขวัญควาย (เอ้ินขวัญควาย) เหมือนกัน สอดคล้องกับ 
ธวัช ปุณโณทก (2522 : 24-30) กล่าวถึง บทสู่ขวัญควาย 
กล่าวถึงบุญคุณควายที่ช่วยท านาและขอขมาควายที่ทุบตี 
แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนอีสานที่ส านึกในบุญคุณแม้จะ
เป็นคนหรือสัตว์ก็ตาม 
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3. ด้านวรรณศลิป์ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน 
มหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี  ในบทสู่ขวัญควายฉบับ
บ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์
ในด้านการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและเล่นสัมผัสสระ
เหมือนกัน การใช้วรรณศิลป์ด้านการใช้ค าไวพจน์เหมือนกัน 
มีการใช้วรรณศิลป์ด้านการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภท
อุปมาเหมือนกัน  บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม                  
มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปลักษณ์ แต่บทสู่ขวัญ
ควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏโวหารประเภทอุปลักษณ์  
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้โวหาร
ภาพพจน์ ประเภทอติพจน์ หรืออธิพจน์  คือโวหารที่กล่าว
เ กินความจริง  แต่บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี                       
ไม่ปรากฏโวหารภาพพจน์ ประเภทอติพจน์    

4. บทบาทของควายที่มีต่อสังคมอีสาน ควายเป็น
สัตว์ที่อยู่กับสังคมและวัฒนธรรมทางด้านเกษตรกรรมของ
ไทยมาช้านาน คนอีสานแต่ก่อนผูกพันธ์กับควายชนิดแยกกัน
ไม่ออก นั่นเป็นเพราะวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมจ าเป็นต้อง
พึ่งแรงงานจากควาย  
 
อภิปรายผล 

ด้านการน าเสนอบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีรูปแบบการประพันธ์ที่เป็น
ร่ายสุภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ชาคริต  อนันทราวัน (2525 : 68) 
ในบทสูดขวัญจังหวัดเลยจ าแนกตามลักษณะเนื้อหาและ
โอกาสท่ีใช้ ได้แก่บทสูดขวัญบายศรีคนธรรมดาหรือบทสูด
ขวัญทั่วไป บ่าวสาวหรือแต่งงาน ขึ้นเรือนใหม่ทหารใหม่ 
นาค ค าประพันธ์ที่ใช้ในบทสูดขวัญเป็นร่ายโบราณหรือร่าย
สุภาพ ในการกล่าวค าขึ้นต้นของบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน
มหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะ
แตกต่างกัน ในด้านค าขึ้นต้นที่ไม่เหมือนกัน โดยค าขึ้นต้น
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ขึ้นต้นด้วยบท นะโมตัส
สะ 3 จบ และตามด้วยบทอิติ ปิโส ฯลฯ ส่วนบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอม ขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงว่าวันนี้เป็น
วันดเีป็นสิริมงคลอย่างยิ่งท่ีจะท าพิธีเรียกขวัญ ถึงวันที่ท าพิธี
สู่ขวัญควายเป็นวันที่ดี  กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้มีอ านาจ
และพลังมากจึงได้อัญเชิญทวยเทพยดา เทวดา พระยาแถน
ผู้สร้างที่นา ขอเชิญลงมาเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธี
การ สู่ขวัญควาย ด้านค าลงท้ายบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน
มหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะ
เหมือนกัน คือ มีลงท้ายด้วยคาถาภาษาบาลี และยังสอดคล้อง  
คึกฤทธิ์  พันธุ์วิไล (2527 : 247) ได้กล่าวว่า บทสู่ขวัญ
นอกจากจะมีความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มก าลังใจให้บังเกิดความ

อุ่นใจสบายใจ ด้านเนื้อหาบทสูข่วัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า มีการตั้งช่ือควายในบทสู่ขวัญ
เหมือนกัน เพื่อให้เป็นสิริมงคล การตั้งช่ือควายนั้น ชาวนา 
ผู้เป็นเจ้าของควายจะมีการตั้งช่ือควายของตนเอง เพื่อให้
ควายนั้นเช่ือฟ๎งและปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าของได้อย่าง
คล่องแคล้ว อีกประการหนึ่งพบว่า มีการกล่าวยกย่องคุณความดี
ของควาย สอดคล้องกับ คึกฤทธิ์  พันธุ์วิไล (2527 : 248-
249) ได้กล่าวถึง บทสู่ขวัญควาย บทสู่ขวัญประเภทนี้มี
ใจความส าคัญกล่าวถึง การส านึกถึงบุญคุณและการขอโทษ
ต่อควาย มีการเปรียบในเชิงโวหารภาพพจน์ คือ อุปลักษณ์ 
กล่าวคือ เปรียบควายเป็นพระยาฤทธิ์เดช ผู้มีฤทธิ์สูง เปรียบ
ควายเป็นผู้มีอ านาจมีความงดงามสมกับมหิงสา ที่แปลว่า 
ควาย ประการที่สอง ได้อธิบายกระบวนการไถนา ซึ่งควาย
ต้องท าหน้าที่ดึงไถไปข้างหน้า โดยมีชาวนาเป็นผู้ควบคุมให้
เป็นไปตามค าสั่งของชาวนา หากควายไม่ท าตาม ชาวนาก็
อาจจะเฆี่ยนตีหรือส่งเสียงดังตวาด เสียงใส่ควาย เพื่อให้
ควายปฏิบัติตามค าสั่งของชาวนา จึงต้องมีการประกอบพิธ ี
สู่ขวัญควาย เพ่ือเป็นการขอขมาราโทษต่อควายผู้มีพระคุณต่อ
ชาวนา ประการสุดท้าย ในการประกอบพิธีสู่ขวัญควายจะต้อง
มีเครื่องสังเวย โดยในบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี 
พบว่า ผู้ประกอบพิธีได้เตรียมเครื่องสังเวยในการประกอบพิธี 
เช่น ดอกไม้ ข้าวตอก สุรา ไก่ต้ม อาหารคาวหวาน ข้าวต้ม 
เผือกมัน กล้วยอ้อย เพื่อน ามาประกอบพิธีสู่ขวัญควายส่วนในบท
สู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ไม่ปรากฏการน าเครื่อง
สังเวยเข้ามาอยู่ในบทสู่ขวัญควายดังกล่าว การประกอบพิธี 
สู่ขวัญควาย จะมีการกล่าวเรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) 
ให้มาอยู่กับตัวควาย ซึ่งคล้ายกับการเรียกขวัญของคน โดยบท
สู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ 
ส.ธรรมภักดี มีลักษณะการเรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) 
เหมือนกัน สอดคล้องกับ ประภาส  ทิพยมาศ (2552 : 25) 
มูลเหตุแห่งความเช่ือของชาวอีสานถือว่าธรรมชาติทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ผืนน้ า พืช สัตว์ มนุษย์ อุบัติขึ้นในโลก
ด้วยอ านาจแห่งผีฟ้าหรือผีแถน ชาวอีสานเช่ือว่าขวัญ คือ 
พลังแฝงอยู่ในจิตใจของมนุษย์ มนุษย์มีขวัญประจ าตัว 32 ขวัญ 
ด้านวรรณศิลป์ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ
ฉบับ ส.ธรรมภักดี  ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์ในด้านการเล่นเสียง
พยัญชนะและเล่นเสียงสัมผัสสระเหมือนกัน การใช้วรรณศิลป์
ด้านการใช้ค าไวพจน์เหมือนกัน มีการใช้วรรณศิลป์ด้านการใช้
โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปมาเหมือนกันบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภท
อุปลักษณ์ แต่บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏ
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จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ข้างต้น 
พบว่า การใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอติพจน์ (การกล่าว
เกินจริง)  
 บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้
โวหารภาพพจน์ ได้แก่ อติพจน์ หรือ อธิพจน์  คือโวหารที่
กล่าวเกินความจริง ดังตัวอย่าง 
 “ข้าวแตกหน่อ ปานคนก่อแบ่งเอา เขียวปานเทา
บ่อเหลืองหล่า ได้พันต่าแสนกระบุง กินเต็มพุงบ่อึดอยาก                 
บ่ทุกข์ยากอันใด”๋ 
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ข้างต้น 
พบว่า การใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอติพจน์ (การกล่าว
เกินจริง) คือ “ได้พันต่าแสนกระบุง” หมายถึง เมื่อข้าว 
ออกรวงและมีการเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งฉาง ในบทสู่ขวัญ 
มีการกล่าวถึงการได้ข้างพันตะกร้าแสนกระบุง ซึ่งเป็น 
การกล่าวเกินจริง ส่วนบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี  
ไม่ปรากฏโวหารประเภทอติพจน์    

จากการศึกษาด้านวรรณศิลป์ในบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี สะท้อนให้เห็น
ถึงการใช้ภาษาที่มีความไพเราะ มีการเล่นสัมผัสมีการใช้ค า
โวหาร ได้อย่างลงตัว  สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ สุปิยะ  
สุดิสดี  (2545)  กล่าวว่า  การใช้ภาษาในบทสูตรขวัญ  
มีวรรณศิลป์ใช้ค าที่มีความหมายที่เป็นมงคลมีการใช้ค า 
ค าสรรพนาม ค าศัพท์ภาษาบาลี ค าซ้ า ค าซ้อน ค าภาษาถิ่น 
ใช้เสียงสัมผัส การใช้ค าซ้ า การพรรณนาหรือบรรยายได้
ชัดเจนเห็นภาพพจน์ 

 
สรุปผล  

1. ด้านการน าเสนอบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน 
มหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีรูปแบบการน าเสนอ
เหมือนกัน โดยน าเสนอในรูปแบบการประพันธ์ที่เป็นร่าย
สุภาพ ในการกล่าวค าขึ้นต้นของบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน
มหาดอทคอมกับบทสู่ ขวัญควายฉบับ ส .ธรรมภักดี                        
มีลักษณะแตกต่างกัน ในด้านค าขึ้นต้นที่ไม่เหมือนกันโดย 
ค าขึ้นต้นบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ขึ้นต้นด้วยบท             
นะโมตัสสะ 3 จบ และตามด้วยบทอิติปิโส ฯลฯ ส่วนบท 
สู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึง
ว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่จะท าพิธีเรียกขวัญ 
ถึงวันท่ีท าพิธีสู่ขวัญควายเป็นวันที่ดี กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดิน    
ผู้มีอ านาจและพลังมาก จึงได้อัญเชิญทวยเทพยดา เทวดา 
พระยาแถนผู้สร้ างที่นา ขอเชิญลงมาเป็นสักขีพยาน                 

ในการประกอบพิธีการสู่ขวัญควาย ด้านค าลงท้ายบทสู่ขวัญ
ควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ  
ส.ธรรมภักดี มีลักษณะเหมือนกัน คือ มีลงท้ายด้วยคาถา      
ภาษาบาลี ดังนั้นผู้ศึกษาสรุปได้ว่า บทสู่ขวัญควายทั้งสอง
ฉบับจึงสะท้อนให้เห็นถึงสังคมอีสานยังรับเอาพิธีกรรม               
ทางศาสนาพราหมณ์และพิ ธีกรรมทางศาสนาพุทธ  
มาผสมผสานกลมกลืนได้อย่างลงตัว   

2.  ด้านเนื้อหาบทสูข่วัญควายฉบับบา้นมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า มีการตั้งช่ือควายในบทสู่ขวัญ
เหมือนกัน เพื่อให้เป็นสิริมงคล ชาวนาผู้เป็นเจ้าของควาย 
จะมีการตั้งช่ือควายของตนเองอีกประการหนึ่งพบว่า มีการ
กล่าวยกย่องคุณความดีของควาย มีการเปรียบในเชิงโวหาร
ภาพพจน์ คือ อุปลักษณ์ กล่าวคือ เปรียบควายเป็นพระยา
ฤทธิ์เดช ผู้มีฤทธิ์สูง เปรียบควายเป็นผู้มีอ านาจ ประการที่สอง 
ได้อธิบายกระบวนการไถนา เพื่อให้ควายปฏิบัติตามค าสั่ง
ของชาวนา จึงต้องมีการประกอบพิธีสู่ขวัญควาย เพื่อเป็น
การขอขมาโทษต่อควายผู้มีพระคุณต่อชาวนา ประการสุดท้าย 
ในการประกอบพิธีสู่ขวัญควาย จะต้องมีเครื่องสังเวย โดยใน
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า ผู้ประกอบพิธีได้
เตรียมเครื่องสังเวยในการประกอบพิธี เช่น ดอกไม้ ข้าวตอก 
สุรา ไก่ต้ม อาหารคาวหวาน ข้าวต้ม เผือกมัน กล้วยอ้อย เพื่อ
น ามาประกอบพิธีสู่ขวัญควาย ส่วนในบทสู่ขวัญควายฉบับ
บ้านมหาดอทคอม ไม่ปรากฏการน าเครื่องสังเวยเข้ามาอยู่
ในบทสู่ขวัญควายดังกล่าว  ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นถึงความ
รักความผูกพันธ์ระหว่างคนกับควายที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ เนื้อหาของเพลง เขมรไล่ควาย ขับร้องโดย 
คุณสรุชาติ สมบัติเจริญ ที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่า 

“เราชาวนาอยู่กับควาย พอหมดงานไถ 
เราจูงฝุงควายเข้าบ้าน พออาบน้ าควายส าราญ 
แล้วเสร็จจากงาน เบิกบานร้องเพลงร าวง 
เราชาวนาสุขสบาย คืนค่ าเดือนหงาย ”  
การประกอบพิธีสู่ขวัญควาย จะมีการกล่าวเรียก

ขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) ให้มาอยู่กับตัวควาย ซึ่งคล้ายกับ
การเรียกขวัญของคน โดยบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดีมีลักษณะการ
เรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) เหมือนกัน สอดคล้องกับ 
ธวัช ปุณโณทก (2522 : 24-30) กล่าวถึง บทสู่ขวัญควาย 
กล่าวถึงบุญคุณควายที่ช่วยท านาและขอขมาควายที่ทุบตี 
แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนอีสานที่ส านึกในบุญคุณแม้จะ
เป็นคนหรือสัตว์ก็ตาม 
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3. ด้านวรรณศลิป์ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน 
มหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี  ในบทสู่ขวัญควายฉบับ
บ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์
ในด้านการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและเล่นสัมผัสสระ
เหมือนกัน การใช้วรรณศิลป์ด้านการใช้ค าไวพจน์เหมือนกัน 
มีการใช้วรรณศิลป์ด้านการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภท
อุปมาเหมือนกัน  บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม                  
มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปลักษณ์ แต่บทสู่ขวัญ
ควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏโวหารประเภทอุปลักษณ์  
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้โวหาร
ภาพพจน์ ประเภทอติพจน์ หรืออธิพจน์  คือโวหารที่กล่าว
เ กินความจริ ง  แต่บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี                       
ไม่ปรากฏโวหารภาพพจน์ ประเภทอติพจน์    

4. บทบาทของควายท่ีมีต่อสังคมอีสาน ควายเป็น
สัตว์ที่อยู่กับสังคมและวัฒนธรรมทางด้านเกษตรกรรมของ
ไทยมาช้านาน คนอีสานแต่ก่อนผูกพันธ์กับควายชนิดแยกกัน
ไม่ออก นั่นเป็นเพราะวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมจ าเป็นต้อง
พึ่งแรงงานจากควาย  
 
อภิปรายผล 

ด้านการน าเสนอบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีรูปแบบการประพันธ์ที่เป็น
ร่ายสุภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ชาคริต  อนันทราวัน (2525 : 68) 
ในบทสูดขวัญจังหวัดเลยจ าแนกตามลักษณะเนื้อหาและ
โอกาสท่ีใช้ ได้แก่บทสูดขวัญบายศรีคนธรรมดาหรือบทสูด
ขวัญทั่วไป บ่าวสาวหรือแต่งงาน ขึ้นเรือนใหม่ทหารใหม่ 
นาค ค าประพันธ์ที่ใช้ในบทสูดขวัญเป็นร่ายโบราณหรือร่าย
สุภาพ ในการกล่าวค าขึ้นต้นของบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน
มหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะ
แตกต่างกัน ในด้านค าขึ้นต้นที่ไม่เหมือนกัน โดยค าขึ้นต้น
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ขึ้นต้นด้วยบท นะโมตัส
สะ 3 จบ และตามด้วยบทอิติ ปิโส ฯลฯ ส่วนบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอม ขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงว่าวันนี้เป็น
วันดเีป็นสิริมงคลอย่างยิ่งท่ีจะท าพิธีเรียกขวัญ ถึงวันที่ท าพิธี
สู่ขวัญควายเป็นวันที่ดี  กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้มีอ านาจ
และพลังมากจึงได้อัญเชิญทวยเทพยดา เทวดา พระยาแถน
ผู้สร้างที่นา ขอเชิญลงมาเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธี
การ สู่ขวัญควาย ด้านค าลงท้ายบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน
มหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะ
เหมือนกัน คือ มีลงท้ายด้วยคาถาภาษาบาลี และยังสอดคล้อง  
คึกฤทธิ์  พันธุ์วิไล (2527 : 247) ได้กล่าวว่า บทสู่ขวัญ
นอกจากจะมีความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มก าลังใจให้บังเกิดความ

อุ่นใจสบายใจ ด้านเนื้อหาบทสูข่วัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า มีการตั้งช่ือควายในบทสู่ขวัญ
เหมือนกัน เพื่อให้เป็นสิริมงคล การตั้งช่ือควายนั้น ชาวนา 
ผู้เป็นเจ้าของควายจะมีการตั้งช่ือควายของตนเอง เพื่อให้
ควายนั้นเช่ือฟ๎งและปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าของได้อย่าง
คล่องแคล้ว อีกประการหนึ่งพบว่า มีการกล่าวยกย่องคุณความดี
ของควาย สอดคล้องกับ คึกฤทธิ์  พันธุ์วิไล (2527 : 248-
249) ได้กล่าวถึง บทสู่ขวัญควาย บทสู่ขวัญประเภทนี้มี
ใจความส าคัญกล่าวถึง การส านึกถึงบุญคุณและการขอโทษ
ต่อควาย มีการเปรียบในเชิงโวหารภาพพจน์ คือ อุปลักษณ์ 
กล่าวคือ เปรียบควายเป็นพระยาฤทธิ์เดช ผู้มีฤทธิ์สูง เปรียบ
ควายเป็นผู้มีอ านาจมีความงดงามสมกับมหิงสา ที่แปลว่า 
ควาย ประการที่สอง ได้อธิบายกระบวนการไถนา ซึ่งควาย
ต้องท าหน้าที่ดึงไถไปข้างหน้า โดยมีชาวนาเป็นผู้ควบคุมให้
เป็นไปตามค าสั่งของชาวนา หากควายไม่ท าตาม ชาวนาก็
อาจจะเฆี่ยนตีหรือส่งเสียงดังตวาด เสียงใส่ควาย เพื่อให้
ควายปฏิบัติตามค าสั่งของชาวนา จึงต้องมีการประกอบพิธ ี
สู่ขวัญควาย เพื่อเป็นการขอขมาราโทษต่อควายผู้มีพระคุณต่อ
ชาวนา ประการสุดท้าย ในการประกอบพิธีสู่ขวัญควายจะต้อง
มีเครื่องสังเวย โดยในบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี 
พบว่า ผู้ประกอบพิธีได้เตรียมเครื่องสังเวยในการประกอบพิธี 
เช่น ดอกไม้ ข้าวตอก สุรา ไก่ต้ม อาหารคาวหวาน ข้าวต้ม 
เผือกมัน กล้วยอ้อย เพื่อน ามาประกอบพิธีสู่ขวัญควายส่วนในบท
สู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ไม่ปรากฏการน าเครื่อง
สังเวยเข้ามาอยู่ในบทสู่ขวัญควายดังกล่าว การประกอบพิธี 
สู่ขวัญควาย จะมีการกล่าวเรียกขวัญควาย (เอ้ินขวัญควาย) 
ให้มาอยู่กับตัวควาย ซึ่งคล้ายกับการเรียกขวัญของคน โดยบท
สู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ 
ส.ธรรมภักดี มีลักษณะการเรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) 
เหมือนกัน สอดคล้องกับ ประภาส  ทิพยมาศ (2552 : 25) 
มูลเหตุแห่งความเช่ือของชาวอีสานถือว่าธรรมชาติทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ผืนน้ า พืช สัตว์ มนุษย์ อุบัติขึ้นในโลก
ด้วยอ านาจแห่งผีฟ้าหรือผีแถน ชาวอีสานเช่ือว่าขวัญ คือ 
พลังแฝงอยู่ในจิตใจของมนุษย์ มนุษย์มีขวัญประจ าตัว 32 ขวัญ 
ด้านวรรณศิลป์ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ
ฉบับ ส.ธรรมภักดี  ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์ในด้านการเล่นเสียง
พยัญชนะและเล่นเสียงสัมผัสสระเหมือนกัน การใช้วรรณศิลป์
ด้านการใช้ค าไวพจน์เหมือนกัน มีการใช้วรรณศิลป์ด้านการใช้
โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปมาเหมือนกันบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภท
อุปลักษณ์ แต่บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏ
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โวหารประเภทอุปลักษณ์ บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ประเภทอติพจน์หรือ 
อธิพจน์  คือโวหารที่กล่าวเกินความจริง แต่บทสู่ขวัญควาย
ฉบับ ส.ธรรมภักดี  ไม่ปรากฏโวหารประเภทอติพจน์  
สอดคล้องกับ ชาคริต  อนันทราวัน (2525 : 68) ได้ศึกษา 
บทสูดขวัญเป็นร่ายโบราณ การใช้ภาษาชอบใช้ค าซ้ า ค าซ้อน 
และส านวนโวหารหลายประการ บทสู่ขวัญความฉบับบ้าน
มหาดอทคอมกับบทสู่ ขวัญควายฉบับ ส .ธรรมภักดี  
ได้สะท้อนวิถีวัฒนธรรมการท านาของคนอีสานที่ต้องพึ่งพา
ควายในการไถนา โดยใช้แรงงานควาย เป็นความผูกพันธ์กัน
ไปท้ังสองฝ่าย สอดคล้องกับจารุบุตร  เรืองสุวรรณ (2520 : 
62) กล่าวว่า ชาวอีสานให้ความส าคัญเกี่ยวกับจิตใจมาก 
ดังนั้นวิถีการด าเนินชีวิตแทบทุกอย่างจึงมักมีการสู่ขวัญ
ควบคู่กันไป   

บทสู่ขวัญควาย บทสู่ขวัญประเภทนี้มีใจความ
ส าคัญกล่าวถึงการส านึกถึงบุญคุณและการขอโทษต่อควาย 
ควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ควบคู่กับเกษตรกรไทยในประวัติศาสตร์
ของชาติไทย ควายไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ให้คนใช้เป็นแรงงาน
เท่านั้น หากแต่เป็นเพื่อนตายในการต่อสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราช

ของชาติไทย ดังเช่นวีรกรรมของนายทองเหม็นที่ขี่ควายสู้รบ
กับพม่าจนตัวตายในศึกษาบางระจัน เมื่อปี พ.ศ. 2309 
อันแสดงถึงความกล้าหาญ บทสู่ขวัญควายยังสะท้อนวัฒนธรรม  
ด้านความกตัญํูรู้คุณของคนอีสานที่มีต่อควาย คนอีสานถือว่า
ควายเป็นสัตว์ใหญ่ และมีบุญคุณแก่ตนจากการเปรียบเทียบ
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี
พิธีกรรมที่ก าลังจะหายไปจากสังคมอีสาน ผู้ศึกษาได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์บทสู่ขวัญควายของชาวอีสาน  
ที่ก าลังจะหายไปจากสังคมอีสานและสังคมไทย เนื่องจากวิถี
การท านาของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะมี
เครื่องจักรเข้ามาท างานแทนควาย จนท าให้ควายซึ่งเป็นสัตว์
เลี้ยงคู่ชาวนาหมดความส าคัญกลายเป็นสินค้าส่งออกหรือไม่
ก็ตกเป็นอาหารของคนในสังคม อีกทั้งการประกอบพิธีสู่ขวัญ
ควายก็จะหายไปจากสังคมอีสาน หากเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์
และหวงแหนภูมิป๎ญญาชาวบ้านที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน
นอกจากนี้บทสู่ขวัญควายยังสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม
อีสานโดยแท้จริง สามารถบรรยายขั้นตอนการท านาของชาว
อีสาน สะท้อนความรักความผูกพันธ์ระหว่างคนกับควาย  
ในการด ารงชีวิตของชาวอีสาน มาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3, 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 และ3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูใน
สถานศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 322 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครู 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามมีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.80-1.00 และตอนที่ 2 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.97 และตอนที่ 3 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลวิจัยพบว่า 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการส่งเสริมบรรยากาศ 
การเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ และด้านการบริหารหลักสูตรและ 
การสอน 

 2) ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความ
กระตือรือร้นในการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน ด้านกลวิธีการสอน และด้านความชัดเจนในการจัด 
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 

3) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการสอนของครู 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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Educational Service Area and 3) to study the relationship 
between the administrators’ instructional leadership 
and the teaching efficiency in school under the office 
of Roi-Et Primary Education Service Area 3.  The samples 
utilized  in this research  were 322 teachers in schools 
under the Office of Roi-Et Primary Education Service 
Area 3, in the 2016. The research instrument was 
questionnaire. The statistics consisted of percentage, 
mean, standard deviation, Pearson’s Product-Moment 
Correlation Coefficient. 
         The research results were as follows: 
  1.  The overall of administrators’ instructional 
leadership was high level and ranked in order as follows : 
1) monitoring student progress, 2) encouragement 
learning environment, 3) managing the instructional 
program, 4) promoting professional  development 
and 5) managing curriculum and instruction. 
  2.  The overall of teaching efficiency was 
high level and ranked  in order as follows : 1) interaction 
with student, 2) enthusiasm for teaching 3)  measurement 
and evaluation, 4) instructional strategies and 5) clarity 
of instruction 
  3.  The relationship between the administrators’ 
instructional leadership and the teaching efficiency 
was the positive,  statistically significant at the .01 
level.  
 
ค าส าคัญ :  ภาวะผู้น าทางวิชาการ, ประสิทธิภาพการสอน 
              ของครู, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
Keywords:  Instructional  Leadership, Teaching  
   Efficiency, the Office of Roi-Et Primary  
               Education Service Area 3 
 
บทน า 
      ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ตลอดทั้ง
การพัฒนาประเทศซึ่ ง ยั งคงต้องเผชิญกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันอย่าง
รุนแรง การพัฒนาประเทศให้ด ารงความมั่นคงทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพและมีความสุขจึงทวีความส าคัญมากขึ้น ดังนั้น

ประเทศไทยจึงควรต้องมีกลไกเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้
ประเทศพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลีย่นแปลงอย่างมีประสิทธภิาพ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2554 : 1-31)  
การที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนเจริญก้าวหน้าทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ 
ประการด้วยกัน ปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นประการหนึ่ง คือ 
ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นปัจจัยในการบริหาร 
ที่ส าคัญที่ท าให้กระบวนการบริหารประสบผลส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ท าให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
สามารถน าความรู้ที่มีไปใช้พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ดังค าขวัญที่ว่า “การศึกษา 
สร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ” การที่จะท าให้ทรัพยากร
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ เกิดการพัฒนา
ในทุกๆด้านได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทีส่ าคัญประการหนึ่งคือการศึกษา (วิโรจน์  สารรัตนะ.  2548: 
342) 
      การจะปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของสังคม 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงจังให้ทันกับกระแสความเจริญ 
ก้าวหน้าของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง และ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะด าเนินงานให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กล่าวคือ ครูที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ จะสามารถใช้หลักสูตรและสิ่ง
เอื้ออ านวยที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ในตัวผู้เรียนให้สูงข้ึน (นุชลี  อุปภัย.  2554 : 43-44) 
      การพัฒนาศักยภาพในตัวผู้ เรียนให้สูงขึ้น มีความ
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนของครูเนื่องจากครูเป็น
ผู้จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้  ตลอดจนท าให้ผู้ เรียนได้รับผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การที่ครูจะมี
ประสิทธิภาพการสอนที่ดีได้นั้น ควรต้องมีลักษณะความเป็น
ครูที่ดี เช่น มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
มีความกระตือรือร้นใส่ใจในการสอนและมีมนุษย์สัมพันธ์   
มีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้
กลวิธีการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาเหมาะสมกับ
วัยยิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (นาวา  สุขรมย์.  2550: 71) 
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มีความกระตือรือร้นในการสอนตื่นตัวอยู่เสมอและที่ส าคัญยิ่ง
การสอนที่ดีครูต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
และให้ข้อมูลป้อนกลับแกนักเรียน แจ้งผลการสอบหรือข้อบกพร่อง
ให้นักเรียนทราบทันทีและช่วยปรับปรุงแกไขข้อบกพร่อง
ของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย คุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานของสถานศึกษา (Bloom.  1976 : 115–127) 
       ในการจัดการศึกษานั้นสถานศึกษาเป็นสถาบัน
ทางสังคมที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่จัดการศึกษาโดยการ
สร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับสถานศึกษามากเพราะเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาที่ช่วยสร้างคนให้เกิดคุณภาพตามที่
ชาติต้องการโดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องอาศัย
องค์กรปฏิบัติ คือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการตามแนวทาง 
การจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
เปน็ผู้น าการปฏริูปที่มปีระสทิธิภาพ (ธีระ  รุญเจริญ.  2546 : 2) 
และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น ผู้บริหาร
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างความส าเร็จในองค์กร ผู้บริหาร
ต้องมีภาวะผู้น าโดยเฉพาะผู้น าทางวิชาการ (อุษณีย์  รักซ้อน.
2543 : 3) เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญ
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องช้ีความส าเร็จ 
ความสามารถของผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนที่จะ
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานของ
สถานศึกษา การที่ครูผู้สอนจะมีพฤติกรรมการสอนที่มี
ประสิทธิภาพได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะ 
ต้องมีบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อ
พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา.  2552 : 4) จากการศึกษาของนาวา  
สุขรมย์ (2550 : 71) ได้ช้ีให้เห็นว่าภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การสอนของครูในทางบวกอยู่ในระดับสูง จึงท าให้ครูเกิด
ความกระตือรอืร้น ที่จะปฏิบัติงานหรือพัฒนาตนเองตามไปด้วย 
ซึ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความสร้างสรรค์ในการ
ท างาน ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีบทบาท    
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

      จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานวิชาการ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอน
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

2.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพการสอน
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
            1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1  ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูที่
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในปีการศึกษา 2559 
จ านวน 1,970 คน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3.  2559 : ออนไลน)์ 
                1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูที่
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตารางของ Krejcie& Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด 
และคนอื่นๆ.  2553 : 34-35) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 322 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Sratified Random Sampling) 
ตามขนาดของสถานศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการ
จับสลากรายช่ือครูแต่ละขนาดแบบไม่ใส่คืนจนครบตามจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง  
  2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นเอง จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
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Educational Service Area and 3) to study the relationship 
between the administrators’ instructional leadership 
and the teaching efficiency in school under the office 
of Roi-Et Primary Education Service Area 3.  The samples 
utilized  in this research  were 322 teachers in schools 
under the Office of Roi-Et Primary Education Service 
Area 3, in the 2016. The research instrument was 
questionnaire. The statistics consisted of percentage, 
mean, standard deviation, Pearson’s Product-Moment 
Correlation Coefficient. 
         The research results were as follows: 
  1.  The overall of administrators’ instructional 
leadership was high level and ranked in order as follows : 
1) monitoring student progress, 2) encouragement 
learning environment, 3) managing the instructional 
program, 4) promoting professional  development 
and 5) managing curriculum and instruction. 
  2.  The overall of teaching efficiency was 
high level and ranked  in order as follows : 1) interaction 
with student, 2) enthusiasm for teaching 3)  measurement 
and evaluation, 4) instructional strategies and 5) clarity 
of instruction 
  3.  The relationship between the administrators’ 
instructional leadership and the teaching efficiency 
was the positive,  statistically significant at the .01 
level.  
 
ค าส าคัญ :  ภาวะผู้น าทางวิชาการ, ประสิทธิภาพการสอน 
              ของครู, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
Keywords:  Instructional  Leadership, Teaching  
   Efficiency, the Office of Roi-Et Primary  
               Education Service Area 3 
 
บทน า 
      ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ตลอดทั้ง
การพัฒนาประเทศซึ่ ง ยั งคงต้องเผชิญกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันอย่าง
รุนแรง การพัฒนาประเทศให้ด ารงความมั่นคงทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพและมีความสุขจึงทวีความส าคัญมากขึ้น ดังนั้น

ประเทศไทยจึงควรต้องมีกลไกเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้
ประเทศพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลีย่นแปลงอย่างมีประสิทธภิาพ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2554 : 1-31)  
การที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนเจริญก้าวหน้าทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ 
ประการด้วยกัน ปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นประการหนึ่ง คือ 
ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นปัจจัยในการบริหาร 
ที่ส าคัญที่ท าให้กระบวนการบริหารประสบผลส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ท าให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
สามารถน าความรู้ที่มีไปใช้พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ดังค าขวัญที่ว่า “การศึกษา 
สร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ” การที่จะท าให้ทรัพยากร
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ เกิดการพัฒนา
ในทุกๆด้านได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทีส่ าคัญประการหนึ่งคือการศึกษา (วิโรจน์  สารรัตนะ.  2548: 
342) 
      การจะปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของสังคม 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงจังให้ทันกับกระแสความเจริญ 
ก้าวหน้าของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง และ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะด าเนินงานให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กล่าวคือ ครูที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ จะสามารถใช้หลักสูตรและสิ่ง
เอื้ออ านวยที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ในตัวผู้เรียนให้สูงข้ึน (นุชลี  อุปภัย.  2554 : 43-44) 
      การพัฒนาศักยภาพในตัวผู้ เรียนให้สูงขึ้น มีความ
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนของครูเนื่องจากครูเป็น
ผู้จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้  ตลอดจนท าให้ผู้ เรียนได้รับผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การที่ครูจะมี
ประสิทธิภาพการสอนที่ดีได้นั้น ควรต้องมีลักษณะความเป็น
ครูที่ดี เช่น มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
มีความกระตือรือร้นใส่ใจในการสอนและมีมนุษย์สัมพันธ์   
มีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้
กลวิธีการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาเหมาะสมกับ
วัยยิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (นาวา  สุขรมย์.  2550: 71) 
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มีความกระตือรือร้นในการสอนตื่นตัวอยู่เสมอและที่ส าคัญยิ่ง
การสอนที่ดีครูต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
และให้ข้อมูลป้อนกลับแกนักเรียน แจ้งผลการสอบหรือข้อบกพร่อง
ให้นักเรียนทราบทันทีและช่วยปรับปรุงแกไขข้อบกพร่อง
ของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย คุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานของสถานศึกษา (Bloom.  1976 : 115–127) 
       ในการจัดการศึกษานั้นสถานศึกษาเป็นสถาบัน
ทางสังคมที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่จัดการศึกษาโดยการ
สร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับสถานศึกษามากเพราะเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาที่ช่วยสร้างคนให้เกิดคุณภาพตามที่
ชาติต้องการโดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องอาศัย
องค์กรปฏิบัติ คือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการตามแนวทาง 
การจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
เป็นผู้น าการปฏริูปที่มปีระสทิธิภาพ (ธีระ  รุญเจริญ.  2546 : 2) 
และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น ผู้บริหาร
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างความส าเร็จในองค์กร ผู้บริหาร
ต้องมีภาวะผู้น าโดยเฉพาะผู้น าทางวิชาการ (อุษณีย์  รักซ้อน.
2543 : 3) เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญ
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องช้ีความส าเร็จ 
ความสามารถของผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนที่จะ
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานของ
สถานศึกษา การที่ครูผู้สอนจะมีพฤติกรรมการสอนที่มี
ประสิทธิภาพได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะ 
ต้องมีบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อ
พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา.  2552 : 4) จากการศึกษาของนาวา  
สุขรมย์ (2550 : 71) ได้ช้ีให้เห็นว่าภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การสอนของครูในทางบวกอยู่ในระดับสูง จึงท าให้ครูเกิด
ความกระตือรอืร้น ที่จะปฏิบัติงานหรือพัฒนาตนเองตามไปด้วย 
ซึ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความสร้างสรรค์ในการ
ท างาน ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีบทบาท    
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

      จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอนว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานวิชาการ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูผู้สอน
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

2.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพการสอน
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
            1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1  ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูที่
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในปีการศึกษา 2559 
จ านวน 1,970 คน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 3.  2559 : ออนไลน)์ 
                1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูที่
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตารางของ Krejcie& Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด 
และคนอ่ืนๆ.  2553 : 34-35) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 322 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Sratified Random Sampling) 
ตามขนาดของสถานศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการ
จับสลากรายช่ือครูแต่ละขนาดแบบไม่ใส่คืนจนครบตามจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง  
  2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นเอง จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการท างาน 
อันดับ และขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารหลักสูตรและการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน
ของครู ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านความชัดเจนในการจัดการ
เรียนการสอน ด้านกลวิธีการสอน ด้านความกระตือรือร้นใน
การสอน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 
  เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านและ ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Item–Objective Congruence Index : IOC) โดยคัดเลือก
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80–1.00 น าแบบสอบถาม 
ไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตอน  
ที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการเท่ากับ 0.93 และความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามตอนท่ี 3 ประสิทธิผลโรงเรียนเท่ากับ 
0.91น าแบบสอบถามที่มีคุณภาพของเครื่องมือผ่านเกณฑ์  
ที่ก าหนดไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

  3.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

  3.2  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทั้งส่งดว้ยตนเอง
และส่งทางไปรษณยี์พร้อมซองตดิแสตมป์ที่มีช่ือท่ีอยู่ของ
ผู้วิจัยพร้อมด้วยหนังสือขอความรว่มมือในการวิจัยถึงกลุ่ม
ตัวอย่างและใหส้่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณยี์โดยนดัหมาย
วันและเวลาในการส่ง–รับแบบสอบถามคืนภายในเวลา 10 วัน 
หากไมไ่ด้รบัตามก าหนด ผู้วิจยัได้โทรประสานงานและไป
พบด้วยตนเอง เพื่อติดตามทวงถาม 

  3.3  น าแบบสอบถามทีร่วบรวมมาได้จ านวน 
322 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกชุดเพื่อน าข้อมลูที่ไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ 

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
   4.1  วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพการสอนของครู 
หาค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
         4.2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพการ
สอนของครู ใช้ค่าสหสมัพันธ์เพียรส์ัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  
          5.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   5.1  สถิติพื้นฐาน ได้แก ่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   5.2  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) โดยมีค่า IOC แต่ละข้อเท่ากับ 0.6-1.0  และหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า โดยค่าความเชื่อมั่น
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษา เท่ากับ 0.97 
และค่าความเช่ือมั่นประสิทธิภาพการสอนของครู เท่ากับ 0.90 
   5.3   สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือ ค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสมัพันธ์ของเพียร์สัน  
 
สรุปผล 
       การวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้  
      1.  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการก ากับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียน  ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
และด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน     
       2.  ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านความกระตือรือร้นในการสอน 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน ด้านกลวิธีการสอน 
และด้านความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนอยูใ่นระดับมาก 
       3.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

163 
 

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r=0.60) กับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เรียงจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน (r=0.59) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
(r=0.55 ) ด้านการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ (r=0.54)  
ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ (r=0.52) และด้าน
ก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน (r=0.51) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
       การวิจัยผู้วิจัยน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผล 
ดังนี ้
      1.  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ทัง้นี้เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้
ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ
อย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2545 : 15) ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องสรา้งและพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ
ให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งการจัดการเรียนการให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ มีการส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ และก ากับติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียน ทั้งนี้เพราะในการปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องมี
ผู้บริหารที่มีความรู้ที่มุ่งเน้นการบริหารงานด้านวิชาการ  
เป็นหลัก ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของรุ่ง  
แก้วแดง (2543 : 5) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น า
ทางวิชาการของสถานศึกษา และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
การปฏิบัติงานของครู ดังนั้นภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษา
สอดคล้องกับแนวคิดของชญากาญจน์  เจริญชนม์ (2553 : 
40) กล่าวว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการน าความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการด าเนินงานวิชาการ สามารถใช้กลยุทธ์   

ทั้งการเป็นผู้น าและการบริหารและน ากลุ่มให้ท ากิจกรรมทางด้าน
วิชาการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ อันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในท่ีสุด   
       ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร  
ทองคลี่ (2554 : 119-122) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัด 
การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของละอองดาว ปะโพธิง  
(2554 : 81-82) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอน
ที่มีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาจังหวัดเลย ผลการวิจัย
พบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
        ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ด้านก ากับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารและ
ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 ได้ให้ความส าคัญในการบริหารงานวิชาการและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผู้บริหารมี
บทบาทส าคัญในการร่วมกับคณะครูก าหนดปฏิทินการวัด
และประเมินผลอย่างชัดเจน ก าหนดแนวทาง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ พร้อมท้ังติดตาม ก ากับครู ให้มีการวัดผลตามหลักเกณฑ์
และระเบียบการวัดผลประเมินผล ของกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนงบประมาณจัดท าเอกสาร แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัด
และการรายงานผลการประเมินนักเรียนแก่ผู้ปกครองแล้วให้
ครูรายงานผลการเรียนและผลการวัดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และครูน าผล 
การประเมินนักเรียนไปปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้ง
ต่อไปซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนพวนา  วิภักดิ์ (2551 : 
16) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
ต้องแสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนางานด้านการเรียน
การสอนร่วมกับครูหรือการด าเนินการก ากับติดตามความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนของ
โรงเรียน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Krug (1992 : 8-10) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมหรือ
การกระท าที่แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าทางวิชาการที่มี
ประสิทธิผลนั้นคือการก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน  
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการท างาน 
อันดับ และขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารหลักสูตรและการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน
ของครู ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านความชัดเจนในการจัดการ
เรียนการสอน ด้านกลวิธีการสอน ด้านความกระตือรือร้นใน
การสอน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 
  เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านและ ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Item–Objective Congruence Index : IOC) โดยคัดเลือก
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80–1.00 น าแบบสอบถาม 
ไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตอน  
ที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการเท่ากับ 0.93 และความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามตอนท่ี 3 ประสิทธิผลโรงเรียนเท่ากับ 
0.91น าแบบสอบถามที่มีคุณภาพของเครื่องมือผ่านเกณฑ์  
ที่ก าหนดไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

  3.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

  3.2  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทั้งส่งดว้ยตนเอง
และส่งทางไปรษณยี์พร้อมซองตดิแสตมป์ที่มีช่ือท่ีอยู่ของ
ผู้วิจัยพร้อมด้วยหนังสือขอความรว่มมือในการวิจัยถึงกลุ่ม
ตัวอย่างและใหส้่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณยี์โดยนดัหมาย
วันและเวลาในการส่ง–รับแบบสอบถามคืนภายในเวลา 10 วัน 
หากไมไ่ด้รบัตามก าหนด ผู้วิจยัได้โทรประสานงานและไป
พบด้วยตนเอง เพื่อติดตามทวงถาม 

  3.3  น าแบบสอบถามทีร่วบรวมมาได้จ านวน 
322 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกชุดเพื่อน าข้อมลูที่ไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ 

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
   4.1  วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพการสอนของครู 
หาค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
         4.2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพการ
สอนของครู ใช้ค่าสหสมัพันธ์เพียรส์ัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  
          5.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   5.1  สถิติพื้นฐาน ได้แก ่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   5.2  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) โดยมีค่า IOC แต่ละข้อเท่ากับ 0.6-1.0  และหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า โดยค่าความเชื่อมั่น
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษา เท่ากับ 0.97 
และค่าความเช่ือมั่นประสิทธิภาพการสอนของครู เท่ากับ 0.90 
   5.3   สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือ ค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสมัพันธ์ของเพียร์สัน  
 
สรุปผล 
       การวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้  
      1.  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการก ากับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียน  ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
และด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน     
       2.  ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านความกระตือรือร้นในการสอน 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน ด้านกลวิธีการสอน 
และด้านความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนอยูใ่นระดับมาก 
       3.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r=0.60) กับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลางกับประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เรียงจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน (r=0.59) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
(r=0.55 ) ด้านการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ (r=0.54)  
ด้านการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ (r=0.52) และด้าน
ก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน (r=0.51) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
       การวิจัยผู้วิจัยน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผล 
ดังนี ้
      1.  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ทัง้นี้เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้
ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ
อย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2545 : 15) ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องสรา้งและพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ
ให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งการจัดการเรียนการให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ มีการส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ และก ากับติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียน ทั้งนี้เพราะในการปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องมี
ผู้บริหารที่มีความรู้ที่มุ่งเน้นการบริหารงานด้านวิชาการ  
เป็นหลัก ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของรุ่ง  
แก้วแดง (2543 : 5) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น า
ทางวิชาการของสถานศึกษา และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
การปฏิบัติงานของครู ดังนั้นภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษา
สอดคล้องกับแนวคิดของชญากาญจน์  เจริญชนม์ (2553 : 
40) กล่าวว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการน าความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการด าเนินงานวิชาการ สามารถใช้กลยุทธ์   

ทั้งการเป็นผู้น าและการบริหารและน ากลุ่มให้ท ากิจกรรมทางด้าน
วิชาการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ อันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในท่ีสุด   
       ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร  
ทองคลี่ (2554 : 119-122) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัด 
การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของละอองดาว ปะโพธิง  
(2554 : 81-82) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอน
ที่มีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาจังหวัดเลย ผลการวิจัย
พบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
        ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ด้านก ากับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารและ
ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 ได้ให้ความส าคัญในการบริหารงานวิชาการและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผู้บริหารมี
บทบาทส าคัญในการร่วมกับคณะครูก าหนดปฏิทินการวัด
และประเมินผลอย่างชัดเจน ก าหนดแนวทาง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ พร้อมท้ังติดตาม ก ากับครู ให้มีการวัดผลตามหลักเกณฑ์
และระเบียบการวัดผลประเมินผล ของกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนงบประมาณจัดท าเอกสาร แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัด
และการรายงานผลการประเมินนักเรียนแก่ผู้ปกครองแล้วให้
ครูรายงานผลการเรียนและผลการวัดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และครูน าผล 
การประเมินนักเรียนไปปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้ง
ต่อไปซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนพวนา  วิภักดิ์ (2551 : 
16) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
ต้องแสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนางานด้านการเรียน
การสอนร่วมกับครูหรือการด าเนินการก ากับติดตามความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนของ
โรงเรียน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Krug (1992 : 8-10) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมหรือ
การกระท าที่แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าทางวิชาการที่มี
ประสิทธิผลนั้นคือการก ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน  
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         2.  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการสอนของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในยุคของการปฏิรูป
การศึกษา ครูซึ่งเป็นหัวใจส าคัญทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะกับวิชาชีพ
ช้ันสูงตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนต้อง
ผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา จึงท าให้ครู
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน มีความกระตือรือร้นใน
การสอนมีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้ง
ใฝ่หากลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับกิจกรรมครูทุกคนให้ความรัก
ความเอาใจใส่มีความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และทางส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
มีการจัดค่ายวิชาการระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีการออกเยี่ยมค่าย ก ากับ ติดตาม นิเทศครูเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวคิดของยุวธิดา  
ชาปัญญา (2554 : 3-4) กล่าวว่า ในการพัฒนาศักยภาพของ
ครูให้มีประสิทธิภาพในการสอนนั้นครูจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนหรือกระตุ้นเพื่อท าให้ครูได้รับการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานในด้านการยอมรับ ครูจึงเกิดความพอใจ
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นตั้งใจกระตือรือร้น
ในการสอนและการท างานนั้นให้บรรลุเป้าหมายได้ ผลวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนาวา  สุขรมย์ (2550 : 120-
127) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก 
       3.  ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษามีการ 
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สนับสนุนในด้านจัดการเรียน
การสอน พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ก ากับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียน และผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
หลักสูตรและการสอน ให้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาย่อมท าให้ครูสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไป
ด้วยทั้งในแง่ของความกระตือรือร้นในการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน การพัฒนากลวิธีการสอน 

ความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน และรวมไปถึงคุณภาพ
ของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิด
ของสุวิทย์  มูลค า (2544 : 54–55) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพต้องมีการสนทนากับครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน ใช้วิธีถามคณะครูและขอค าแนะน าจากครูถึงวิธี 
การสอน เนื้อหาหลักสูตร การให้ความส าคัญ  ในการเน้น
การศึกษาด้านการเรียนการสอน จนบรรลุผล ตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพผล วิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนพวนา  วิภักดิ์  (2551 : 80) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย พบว่า ภาวะผู้น า    ทางวิชาการของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวก   
 
ข้อเสนอแนะ 
        1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1.1  จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านการ
บริหารหลักสูตรและการสอน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
ควรศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   1.2  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการสอน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ ด้านความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
นอกจากการสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องแล้วผู้บริหารสถานศึกษา
และฝ่ายงานวิชาการของสถานศึกษา ควรจัดการนิเทศการ
สอนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานของครู ประเมินผล
การสอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ มอบหมายการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนตรงกับสาขาวิชาและความถนัด
ของครู เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้
อาจขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญจากภายนอกร่วมด้วย 
             1.3  ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูมี
ความสัมพันธ์ในทางบวก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญ ในการพัฒนางานภาวะผู้น าด้านวิชาการของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา มีการก ากับ นิเทศ ติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่อง ก าหนดแผนงานพัฒนาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสร้าง
บรรยากาศเชิงบวกด้านการเรียนรู้ร่วมกัน 
        2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 2.1  งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่าง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
เพื่อให้ได้ค าตอบวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาดา้นใดบ้างที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการสอน
ของครู และแต่ละด้านมีน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
เท่าใด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนของ
ครูต่อไป 

              2.2  ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการสอนของครูไม่เพียงแค่ตัวแปรด้านภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้
สารสนเทศเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน
ของครู อย่างรอบด้านมากขึ้น 
             2.3  ควรท าวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การจัดกลุ่มสนทนา เป็นต้น ในโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพการสอนของครูในระดับสูงเพื่อน าเสนอสาธารณชนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ของประสิทธิภาพการสอนของครูและ
เพื่อให้ทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากปรากฏการณ์จริง   
ซึง่จะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู
ในโรงเรียนอื่นๆต่อไป 
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         2.  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการสอนของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในยุคของการปฏิรูป
การศึกษา ครูซึ่งเป็นหัวใจส าคัญทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะกับวิชาชีพ
ช้ันสูงตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนต้อง
ผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา จึงท าให้ครู
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน มีความกระตือรือร้นใน
การสอนมีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้ง
ใฝ่หากลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับกิจกรรมครูทุกคนให้ความรัก
ความเอาใจใส่มีความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และ
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และทางส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
มีการจัดค่ายวิชาการระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีการออกเยี่ยมค่าย ก ากับ ติดตาม นิเทศครูเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวคิดของยุวธิดา  
ชาปัญญา (2554 : 3-4) กล่าวว่า ในการพัฒนาศักยภาพของ
ครูให้มีประสิทธิภาพในการสอนนั้นครูจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนหรือกระตุ้นเพื่อท าให้ครูได้รับการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานในด้านการยอมรับ ครูจึงเกิดความพอใจ
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นตั้งใจกระตือรือร้น
ในการสอนและการท างานน้ันให้บรรลุเป้าหมายได้ ผลวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนาวา  สุขรมย์ (2550 : 120-
127) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก 
       3.  ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพการสอนของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษามีการ 
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สนับสนุนในด้านจัดการเรียน
การสอน พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ก ากับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียน และผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
หลักสูตรและการสอน ให้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอส าหรับให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาย่อมท าให้ครูสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไป
ด้วยทั้งในแง่ของความกระตือรือร้นในการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน การพัฒนากลวิธีการสอน 

ความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน และรวมไปถึงคุณภาพ
ของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิด
ของสุวิทย์  มูลค า (2544 : 54–55) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพต้องมีการสนทนากับครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน ใช้วิธีถามคณะครูและขอค าแนะน าจากครูถึงวิธี 
การสอน เน้ือหาหลักสูตร การให้ความส าคัญ  ในการเน้น
การศึกษาด้านการเรียนการสอน จนบรรลุผล ตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพผล วิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนพวนา  วิภักดิ์  (2551 : 80) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย พบว่า ภาวะผู้น า    ทางวิชาการของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวก   
 
ข้อเสนอแนะ 
        1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1.1  จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านการ
บริหารหลักสูตรและการสอน ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษา
ควรศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
   1.2  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการสอน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ ด้านความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
นอกจากการสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องแล้วผู้บริหารสถานศึกษา
และฝ่ายงานวิชาการของสถานศึกษา ควรจัดการนิเทศการ
สอนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานของครู ประเมินผล
การสอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ มอบหมายการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนตรงกับสาขาวิชาและความถนัด
ของครู เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้
อาจขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญจากภายนอกร่วมด้วย 
             1.3  ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูมี
ความสัมพันธ์ในทางบวก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญ ในการพัฒนางานภาวะผู้น าด้านวิชาการของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา มีการก ากับ นิเทศ ติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่อง ก าหนดแผนงานพัฒนาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสร้าง
บรรยากาศเชิงบวกด้านการเรียนรู้ร่วมกัน 
        2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 2.1  งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่าง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
เพื่อให้ได้ค าตอบวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาดา้นใดบ้างที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการสอน
ของครู และแต่ละด้านมีน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
เท่าใด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนของ
ครูต่อไป 

              2.2  ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการสอนของครูไม่เพียงแค่ตัวแปรด้านภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้
สารสนเทศเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอน
ของครู อย่างรอบด้านมากขึ้น 
             2.3  ควรท าวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การจัดกลุ่มสนทนา เป็นต้น ในโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพการสอนของครูในระดับสูงเพื่อน าเสนอสาธารณชนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ของประสิทธิภาพการสอนของครูและ
เพื่อให้ทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากปรากฏการณ์จริง   
ซึง่จะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู
ในโรงเรียนอื่นๆต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้
หนังสือของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติการใช้หนังสือใน
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ท าการศึกษา
การใช้หนังสือทั้งที่ใช้ภายในห้องสมุดและการยืมออกนอก
ห้องสมุด ผลการศึกษา พบว่า 1) ศูนย์วิทยบริการมีหนังสือ
ในหมวดทั่วไป (000-900) จ านวน 41,284 เล่ม เป็นหนังสือ
ที่ถูกใช้ จ านวน 26,593 และเป็นหนังสือที่ไม่เคยถูกใช้งาน 
จ านวน 14,691 หนังสือที่มีการใช้มากที่สุด คือ หมวด 400 
(ภาษา) และ 2) ในส่วนของการประเมินการใช้หนังสือ 
พบว่า หนังสือมีค่าการใช้ Overused จ านวน 6 หมวด และ 
Underused จ านวน 4 หมวด โดยใน 4 หมวดนี้ มีเฉพาะ
หนังสือในหมวด 300 (สังคมศาสตร์) ที่มีค่าใกล้เคียงกับ 1  

 
ABSTRACT 
  This study aims to study the usage of 
book in Academic resources center, Roi -et Rajabhat 
University. Data was collected regarding the number 
of book and the usage statistics during January – 
December 2016 both inside and outside the Academic 
resources center. The statistic was analyses by 
using percentage and in evaluation the usage of 
the books expectation usage and actual usage was 
used.    
 The results of this research revealed that 
1) there are 41,284 books in Academic resources 
center Roi et Rajabhat University with 26,593 titles 
were used inside the Academic resources center  
and were  chested out, and 14,691 titles is never 
used. The book in class 400 was using the most of 
book. 2) book evaluation revealed that 6 class 
 
 
 
 

 
were overused and 4 class were under used only 
class 300 showed that the value of book evaluation 
at most 1 
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    การประเมินการใช้, ศูนย์วิทยบริการ 
    มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
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บทน า 
 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ถือได้ว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ 
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของ
การศึกษา หากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้มีการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุม และมีความเพียงพอต่อ
ความต้องการของทุกสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน  
ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งส่งผลไปยังการ
ยกระดับสถาบันอุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน เป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป (สุเพ็ญ  ทาเกิด และ
คณะ.  2543) ซึ่งการด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการมากข้ึน โดยพิจารณาจากผล
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.  2557) เกี่ยวกับประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ขอบเขต เนื้อหาและ
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม
ในการจัดซื้อ จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศโดยการเปิดโอกาส
ให้ผู้ ใ ช้ไ ด้เสนอผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ การคัดเลือกจากการจัดงาน 
 
 
 

* นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประจ าสาขาวิชาสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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สัปดาห์หนังสือ เพื่อได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ห้องสมุดควรมีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหามา
ว่ามีความเพียงพอ หรือ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 
เน่ืองจากความต้องการของผู้ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป 
หรือทรัพยากรสารสนเทศบางส่วนอาจมีการช ารุด หรือล้าสมัย 
ไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะมีการคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ออก โดยการประเมินทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการ
จัดหา คัดออก และเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้มีความสมบูรณ์อยู่อย่าง
ต่อเนื่องและในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับปรญิญา
ตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งมีทั้งหมด 7 คณะ จ านวน 
38 สาขาวิชา ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่
เป็นประจ าทุกปีจึงมีผลต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้องปรับให้ทันสมัยต่อหลักสูตรอยู่เสมอ (ส านักวิชาการและ
ประมวลผล.  2559)  
 จากการส ารวจหนังสือของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2559 ท่ีผ่านมาพบว่า หนังสือ
ประเภทต าราที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด มีทั้งหมด 41,284 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ
หมวด 300 สังคมศาสตร์ รองลงมาเป็นหนังสือหมวด 600 
เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) และหมวดหมู่ที่มีหนังสือ
น้อยที่สุดคือหมวด 800 วรรณคดี จากการส ารวจดังกล่าว
ท าให้ทราบปริมาณหนังสือที่มีให้บริการในห้องสมุด แต่ไม่
ทราบว่าหนังสือมีการใช้งานมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งานของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาการใช้หนังสือของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบว่าหนังสือที่มีให้บริการมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน
ใน หรือไม่ โดยพิจารณาจากสถิติการใช้หนังสือทั้งภายใน
ห้องสมุดและภายนอกห้องสมุด ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้ในครั้งน้ี
จะเป็นข้อมูลให้ห้องสมุดได้ทราบว่าหนังสือที่มีให้บริการนั้น
มีคุณภาพมากน้อยเพียงใดและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด รวมทั้งช่วยสนับสนุน
การเรียนการสอนของหลักสูตรท่ีเปิดท าการเรียนการสอน
ของคณะและสาขาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 
ค่าการใช้หนังสือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการก าหนดนโยบาย 
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า
และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการใช้หนังสือหมวดทั่วไป (000-900) 
ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยประเมิน
การใช้จากข้อมูลสถิติการยืม 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เพื่อศึกษาการประเมินการใช้หนังสือหมวดทั่วไป (000-900) 
ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยศึกษา
จากสถิติการยืมหนังสือทั้งที่ใช้ภายในและยืมใช้นอกห้องสมุด 
ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  
 1.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 หนังสือหมวดทั่วไป (000-900) ที่ให้บริการในศูนย์
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบส ารวจ โดยรวบรวมข้อมลูสถิตจากระบบห้องสมดุ
อัตโนมัติ ALIST 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  3.1  ขอความอนเุคราะห์หัวหนา้ศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
การใช้หนังสือในหมวดทั่วไป (000-900) แบบลงรายละเอียด 
ถึงหมวดย่อย 
  3.2  ขอความร่วมมือจากเจ้าหนา้ที่ดูแลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เกี่ยวกับการดึงข้อมูลการใช้หนังสือ
ในปี พ.ศ. 2558 (มกราคม–ธันวาคม) ท้ังที่เป็นข้อมูลการใช้
หนังสือภายในห้องสมดุและข้อมูลการยืมหนังสือออกไปใช้
นอกห้องสมุด โดยแบ่งตามหมวดหมู่ย่อยในระบบการจดั
หมวดหมู่แบบทศนยิมดิวอ้ี (DC)  
  3.3  ผู้วิจัยได้น าข้อมลูสถติิการใช้หนังสือของ
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลการใช้หนังสือผา่น Microsoft Excel เพื่อรายงานผล
ค่าสถิติการใช้หนังสือ โดยการดึงขอ้มูลสถติิการใช้หนังสือ
ออกจากระบบห้องสมดุอัตโนมัติ ALIST 
  3.4  น าข้อมูลการใช้และการยืมหนังสือมา
วิเคราะหเ์พื่อหาค่าการใช้หนังสือของศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ต่อไป 
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 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมลูที่เก็บรวบรวมมาวเิคราะห์คา่สถิติ 

โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปด้วยการหาค่าร้อยละ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

 4.1  วิเคราะห์ข้อมูลการใช้หนังสือหมวดทั่วไป 
(000-900) ในด้านสถิติการยืมและจ านวนหนังสือท่ีไม่ถูกยืม 
ค านวณโดยการหาค่าร้อยละ 

 4.2  การประเมินการใช้หนังสือหมวดทั่วไป 
(000-900) ค านวณโดยการใช้สตูร คือ 
การใช้หนังสือ =     ค่าการใช้จริง 

    ค่าความคาดหวัง 
ซึ่งค่าความคาดหวัง คือ ร้อยละของจ านวนหนังสือค่าการใช้จริง 
คือ ร้อยละของจ านวนหนังสือที่ถูกยืม 

 4.3  การแปลความหมายของค่าที่ได้จากการ
ประเมิน จะถือว่าค่าที่เท่ากับหนึ่ง 1 คือ ค่าของความสมดุล
ของการใช้หนังสือ ค่าที่อยู่สูงกว่า 1 ถือว่าเป็นค่า Overused 
และค่าที่อยู่ต่ ากว่า 1 ถือว่าเป็นค่า Underused (Jain.  1969)  
  4.2  ค่า Overused ≥ หมายความว่าหนังสือ
หมวดนั้นมีการใช้มาก โดยคา่ที่เทา่กับ 1 ถือว่าหนังสือใน
หมวดนั้นมีการจัดหาทรัพยากรที่สมดุลย์ การจัดหาสอดคล้อง
กับการใช้ ส่วนค่า Overused ทีมากกว่า 1 ถือว่ามีการใช้
มากแต่อาจจะไมส่อดคล้องกับการจัดหา เนื่องจากมีการใช้
มากกว่าทรัพยากรที่มี ห้องสมุดตอ้งพิจารณาจัดหาเพิ่ม 
  4.3  ค่า Underused ‹1 หมายความว่า
หนังสือหมวดนั้นมีการใช้น้อย ถือว่าหนังสือในหมวดนั้นมี
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไมส่อดคล้องกับการใช้ เนือ่งจาก
มีการใช้น้อย หรืออาจเกิดจากความสนใจของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป
ตามระยะเวลา ห้องสมุดอาจมีการพิจารณาคัดออก 
 
สรุปผล 

1.  การใช้หนังสือหมวดทั่วไป (000-900) โดย
ภาพรวม พบว่าศูนย์วิทยบริการมีหนังสือในหมวดทั่วไป 
(000-900) จ านวน 41,284 เล่ม เป็นหนังสือที่ถูกยืมใช้หรือ
ถูกยืมออกมีจ านวน 26,593 เล่ม (ร้อยละ 64.41) และเป็น
หนังสือที่ไม่เคยถูกใช้งาน จ านวน 14,691 เล่ม (ร้อยละ 35.59) 
หนังสือที่มีการยืมการใช้มากที่สุด คือ หมวด 300 (สังคม 
ศาสตร์) โดยมีหนังสือในหมวด 300 (สังคมศาสตร์) ทั้งหมด 
12,923 เล่ม ที่มีการยืมและการใช้ จ านวน 8,763 เล่ม  (67.80) 
และมีหนังสือที่ไม่เคยมีการใช้งาน จ านวน 4,163 เล่ม (ร้อยละ 
32.20) รองลงมาเป็นหนังสือ หมวด 500 (วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและคณิตศาสตร์) ซึ่งมีหนังสือทั้งหมด จ านวน 
3,195 เล่ม ที่มีการยืม การใช้หนังสือ จ านวน 2,512 เล่ม 

(ร้อยละ 78.62) และมีหนังสือที่ไม่เคยถูกใช้งาน จ านวน 
683 เล่ม (ร้อยละ 21.38) และหมวดที่มีการใช้หนังสือน้อย
ที่สุดคือหมวด 800 (วรรณคดี) ซึ่งมีหนังสือทั้งหมด จ านวน 
872 เล่ม หนังสือที่มีการยืม การใช้ จ านวน 635 เล่ม (ร้อยละ 
72.8) และหนังสือที่ไม่ถูกใช้งาน จ านวน 237 เล่ม (ร้อยละ 
27.2)   
   2.  การประเมินค่าการใช้หนังสือ พบว่าหนังสือใน
หมวดใหญ่ที่มีค่าการใช้มากกว่าค่าความคาดหวัง Overused  
จ านวน 6 หมวด ได้แก่ หมวด 500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
และคณิตศาสตร์ (2.20) รองลงมาคือ หมวด 100 ปรัชญา 
(1.72) หมวด 400 ภาษา (1.09) หมวด 200 ศาสนา  
(1.27) หมวด 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และวิชาที่
เกี่ยวข้อง (1.25) และหมวด 800 วรรณคดี  (1.23) หนังสือ
ในหมวดใหญ่ที่ มี ค่ าการ ใ ช้น้ อยกว่ าความคาดหวั ง 
Underused จ านวน 4 หมวด โดยใน 4 หมวดนี้ มีหนังสือ
ในหมวด 300 ซึ่งเป็นหมวดเกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่มีค่า
ใกล้เคียงกับ 1 เพียงหมวดเดียว 
 เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยในแต่ละหมวดย่อย 
ปรากฏผล ดังนี้ 
  1.  หนังสือที่มีค่าการใช้มากกว่าค่าความคาดหวัง 
5 ล าดับแรก ได้แก่ หมวด 940 ประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป 
(3.66) รองลงมาหมวด 640 คหกรรมศาสตร์และชีวิต
ครอบครัว (3.09) หมวด 390 ขนบธรรมเนียมประเพณี  
คติชนวิทยา (2.71 หมวด 900 ภูมิศาสตร์ (2.71) และหมวด 
930 ประวิติศาสตร์โลกโบราณ (2.58) ตามล าดับ 
  2.  หนังสือที่มีค่าการใช้น้อยกว่าค่าความคาดหวัง 
5 ล าดับแรกจากน้อยที่สุด ได้แก่ หมวด 810 วรรณคดี
อเมริกัน (0.07) รองลงมาหมวด 070 วารสารศาสตร์ การพิมพ์ 
(0.07) หมวด 010 บรรณานุกรมและบัญชีรายการ (0.13) 
หมวด 680 โรงงานผลิตสิ่งของเพื่อประโยชน์เฉพาะอย่าง
(0.19) และหมวด 310 สถิติทั่วไป (.19) ตามล าดับ 
  3.  หนังสือที่มีค่าการใช้ใกล้เคียง 1 มากที่สุด 5 ล าดับ
แรก ได้แก่ หมวด 550 การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโลก (0.98) 
รองลงมา หมวด 760 เลขนศิลป์หรือศิลปะกราฟฟิก (0.96) 
หมวด 730 ประติกรรมและศิลปทรงตัว (0.96) หมวด 840 
วรรณคดีฝรั่งเศส (0.96) และหมวด 910 ภูมิศาสตร์ (0.94) 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1.  จากการศึกษาการใช้หนังสือ พบว่าเมื่อพิจารณา
ตามหมวดใหญ่ หมวด 300 (สังคมศาสตร์) มีการยืมหนังสือ
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สัปดาห์หนังสือ เพื่อได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ห้องสมุดควรมีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหามา
ว่ามีความเพียงพอ หรือ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 
เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป 
หรือทรัพยากรสารสนเทศบางส่วนอาจมีการช ารุด หรือล้าสมัย 
ไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะมีการคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ออก โดยการประเมินทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการ
จัดหา คัดออก และเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้มีความสมบูรณ์อยู่อย่าง
ต่อเนื่องและในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับปรญิญา
ตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งมีทั้งหมด 7 คณะ จ านวน 
38 สาขาวิชา ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่
เป็นประจ าทุกปีจึงมีผลต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้องปรับให้ทันสมัยต่อหลักสูตรอยู่เสมอ (ส านักวิชาการและ
ประมวลผล.  2559)  
 จากการส ารวจหนังสือของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาพบว่า หนังสือ
ประเภทต าราที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด มีทั้งหมด 41,284 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ
หมวด 300 สังคมศาสตร์ รองลงมาเป็นหนังสือหมวด 600 
เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) และหมวดหมู่ที่มีหนังสือ
น้อยที่สุดคือหมวด 800 วรรณคดี จากการส ารวจดังกล่าว
ท าให้ทราบปริมาณหนังสือที่มีให้บริการในห้องสมุด แต่ไม่
ทราบว่าหนังสือมีการใช้งานมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งานของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาการใช้หนังสือของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบว่าหนังสือที่มีให้บริการมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน
ใน หรือไม่ โดยพิจารณาจากสถิติการใช้หนังสือทั้งภายใน
ห้องสมุดและภายนอกห้องสมุด ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้ในครั้งน้ี
จะเป็นข้อมูลให้ห้องสมุดได้ทราบว่าหนังสือที่มีให้บริการนั้น
มีคุณภาพมากน้อยเพียงใดและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด รวมทั้งช่วยสนับสนุน
การเรียนการสอนของหลักสูตรที่เปิดท าการเรียนการสอน
ของคณะและสาขาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 
ค่าการใช้หนังสือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการก าหนดนโยบาย 
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า
และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการใช้หนังสือหมวดทั่วไป (000-900) 
ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยประเมิน
การใช้จากข้อมูลสถิติการยืม 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เพื่อศึกษาการประเมินการใช้หนังสือหมวดทั่วไป (000-900) 
ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยศึกษา
จากสถิติการยืมหนังสือทั้งที่ใช้ภายในและยืมใช้นอกห้องสมุด 
ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  
 1.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 หนังสือหมวดทั่วไป (000-900) ที่ให้บริการในศูนย์
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบส ารวจ โดยรวบรวมข้อมลูสถิตจากระบบห้องสมดุ
อัตโนมัติ ALIST 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  3.1  ขอความอนเุคราะห์หัวหนา้ศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
การใช้หนังสือในหมวดทั่วไป (000-900) แบบลงรายละเอียด 
ถึงหมวดย่อย 
  3.2  ขอความร่วมมือจากเจ้าหนา้ที่ดูแลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เกี่ยวกับการดึงข้อมูลการใช้หนังสือ
ในปี พ.ศ. 2558 (มกราคม–ธันวาคม) ท้ังที่เป็นข้อมูลการใช้
หนังสือภายในห้องสมดุและข้อมูลการยืมหนังสือออกไปใช้
นอกห้องสมุด โดยแบ่งตามหมวดหมู่ย่อยในระบบการจดั
หมวดหมู่แบบทศนยิมดิวอ้ี (DC)  
  3.3  ผู้วิจัยได้น าข้อมลูสถติิการใช้หนังสือของ
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลการใช้หนังสือผา่น Microsoft Excel เพื่อรายงานผล
ค่าสถิติการใช้หนังสือ โดยการดึงขอ้มูลสถติิการใช้หนังสือ
ออกจากระบบห้องสมดุอัตโนมัติ ALIST 
  3.4  น าข้อมูลการใช้และการยืมหนังสือมา
วิเคราะหเ์พื่อหาค่าการใช้หนังสือของศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ต่อไป 
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 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมลูที่เก็บรวบรวมมาวเิคราะห์คา่สถิติ 

โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปด้วยการหาค่าร้อยละ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

 4.1  วิเคราะห์ข้อมูลการใช้หนังสือหมวดทั่วไป 
(000-900) ในด้านสถิติการยืมและจ านวนหนังสือท่ีไม่ถูกยืม 
ค านวณโดยการหาค่าร้อยละ 

 4.2  การประเมินการใช้หนังสือหมวดทั่วไป 
(000-900) ค านวณโดยการใช้สตูร คือ 
การใช้หนังสือ =     ค่าการใช้จริง 

    ค่าความคาดหวัง 
ซึ่งค่าความคาดหวัง คือ ร้อยละของจ านวนหนังสือค่าการใช้จริง 
คือ ร้อยละของจ านวนหนังสือที่ถูกยืม 

 4.3  การแปลความหมายของค่าที่ได้จากการ
ประเมิน จะถือว่าค่าที่เท่ากับหนึ่ง 1 คือ ค่าของความสมดุล
ของการใช้หนังสือ ค่าที่อยู่สูงกว่า 1 ถือว่าเป็นค่า Overused 
และค่าที่อยู่ต่ ากว่า 1 ถือว่าเป็นค่า Underused (Jain.  1969)  
  4.2  ค่า Overused ≥ หมายความว่าหนังสือ
หมวดนั้นมีการใช้มาก โดยคา่ที่เทา่กับ 1 ถือว่าหนังสือใน
หมวดนั้นมีการจัดหาทรัพยากรที่สมดุลย์ การจัดหาสอดคล้อง
กับการใช้ ส่วนค่า Overused ทีมากกว่า 1 ถือว่ามีการใช้
มากแต่อาจจะไมส่อดคล้องกับการจัดหา เนื่องจากมีการใช้
มากกว่าทรัพยากรที่มี ห้องสมุดตอ้งพิจารณาจัดหาเพิ่ม 
  4.3  ค่า Underused ‹1 หมายความว่า
หนังสือหมวดนั้นมีการใช้น้อย ถือว่าหนังสือในหมวดนั้นมี
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไมส่อดคล้องกับการใช้ เนือ่งจาก
มีการใช้น้อย หรืออาจเกิดจากความสนใจของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป
ตามระยะเวลา ห้องสมุดอาจมีการพิจารณาคัดออก 
 
สรุปผล 

1.  การใช้หนังสือหมวดท่ัวไป (000-900) โดย
ภาพรวม พบว่าศูนย์วิทยบริการมีหนังสือในหมวดทั่วไป 
(000-900) จ านวน 41,284 เล่ม เป็นหนังสือที่ถูกยืมใช้หรือ
ถูกยืมออกมีจ านวน 26,593 เล่ม (ร้อยละ 64.41) และเป็น
หนังสือที่ไม่เคยถูกใช้งาน จ านวน 14,691 เล่ม (ร้อยละ 35.59) 
หนังสือที่มีการยืมการใช้มากที่สุด คือ หมวด 300 (สังคม 
ศาสตร์) โดยมีหนังสือในหมวด 300 (สังคมศาสตร์) ทั้งหมด 
12,923 เล่ม ที่มีการยืมและการใช้ จ านวน 8,763 เล่ม  (67.80) 
และมีหนังสือที่ไม่เคยมีการใช้งาน จ านวน 4,163 เล่ม (ร้อยละ 
32.20) รองลงมาเป็นหนังสือ หมวด 500 (วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและคณิตศาสตร์) ซึ่งมีหนังสือทั้งหมด จ านวน 
3,195 เล่ม ที่มีการยืม การใช้หนังสือ จ านวน 2,512 เล่ม 

(ร้อยละ 78.62) และมีหนังสือที่ไม่เคยถูกใช้งาน จ านวน 
683 เล่ม (ร้อยละ 21.38) และหมวดที่มีการใช้หนังสือน้อย
ที่สุดคือหมวด 800 (วรรณคดี) ซึ่งมีหนังสือทั้งหมด จ านวน 
872 เล่ม หนังสือที่มีการยืม การใช้ จ านวน 635 เล่ม (ร้อยละ 
72.8) และหนังสือที่ไม่ถูกใช้งาน จ านวน 237 เล่ม (ร้อยละ 
27.2)   
   2.  การประเมินค่าการใช้หนังสือ พบว่าหนังสือใน
หมวดใหญ่ที่มีค่าการใช้มากกว่าค่าความคาดหวัง Overused  
จ านวน 6 หมวด ได้แก่ หมวด 500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
และคณิตศาสตร์ (2.20) รองลงมาคือ หมวด 100 ปรัชญา 
(1.72) หมวด 400 ภาษา (1.09) หมวด 200 ศาสนา  
(1.27) หมวด 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และวิชาที่
เกี่ยวข้อง (1.25) และหมวด 800 วรรณคดี  (1.23) หนังสือ
ในหมวดใหญ่ที่ มี ค่ าการ ใ ช้น้ อยกว่ าความคาดหวั ง 
Underused จ านวน 4 หมวด โดยใน 4 หมวดนี้ มีหนังสือ
ในหมวด 300 ซึ่งเป็นหมวดเกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่มีค่า
ใกล้เคียงกับ 1 เพียงหมวดเดียว 
 เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยในแต่ละหมวดย่อย 
ปรากฏผล ดังนี้ 
  1.  หนังสือที่มีค่าการใช้มากกว่าค่าความคาดหวัง 
5 ล าดับแรก ได้แก่ หมวด 940 ประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป 
(3.66) รองลงมาหมวด 640 คหกรรมศาสตร์และชีวิต
ครอบครัว (3.09) หมวด 390 ขนบธรรมเนียมประเพณี  
คติชนวิทยา (2.71 หมวด 900 ภูมิศาสตร์ (2.71) และหมวด 
930 ประวิติศาสตร์โลกโบราณ (2.58) ตามล าดับ 
  2.  หนังสือที่มีค่าการใช้น้อยกว่าค่าความคาดหวัง 
5 ล าดับแรกจากน้อยที่สุด ได้แก่ หมวด 810 วรรณคดี
อเมริกัน (0.07) รองลงมาหมวด 070 วารสารศาสตร์ การพิมพ ์
(0.07) หมวด 010 บรรณานุกรมและบัญชีรายการ (0.13) 
หมวด 680 โรงงานผลิตสิ่งของเพื่อประโยชน์เฉพาะอย่าง
(0.19) และหมวด 310 สถิติทั่วไป (.19) ตามล าดับ 
  3.  หนังสือที่มีค่าการใช้ใกล้เคียง 1 มากที่สุด 5 ล าดับ
แรก ได้แก่ หมวด 550 การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโลก (0.98) 
รองลงมา หมวด 760 เลขนศิลป์หรือศิลปะกราฟฟิก (0.96) 
หมวด 730 ประติกรรมและศิลปทรงตัว (0.96) หมวด 840 
วรรณคดีฝรั่งเศส (0.96) และหมวด 910 ภูมิศาสตร์ (0.94) 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1.  จากการศึกษาการใช้หนังสือ พบว่าเมื่อพิจารณา
ตามหมวดใหญ่ หมวด 300 (สังคมศาสตร์) มีการยืมหนังสือ
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มากที่สุด เนื่องจากเป็นหมวดที่มีการเรียนการสอนของคณะ
ครุศาสตร์ที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เน้นผลิต
บัณฑิตทางด้านสาขาครู (คณะครุศาสตร์) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิกขชนม์   กวนชัยภูมิ (2551) ที่พบว่า หนังสือ
ภาษาอังกฤษของห้องสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งหนังสือในหมวด H สาขาสังคมศาสตร์ 
มีจ านวนเล่มหนังสือมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นหมวดที่มี
เนื้อหาสัมพันธ์กับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของคณะ  
  2.  จากการศึกษาการประเมินค่าการใช้หนังสือ 
พบว่าหนังสือในหมวดใหญ่ที่มีค่าการใช้มากกว่าค่าความคาดหวัง 
Overused คือ หมวด 500 (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ
คณิตศาสตร์) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิด
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งสังกัด
ในคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แขนงวิทยาศาสตร ์ 
มีเนื้อหาครอบคลุมกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน ได้แก่ กลุ่มวิชา
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีวิทยา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
ซึ่งหนังสือในหมวด 500 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
 ส่วนหมวดใหญ่ที่ มีค่าการใช้หนังสือน้อยกว่าความ
คาดหวัง  Underused คือ หมวด 600 (เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
ประยุกต์) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่มีการ
จัดการเรียนการสอนทางด้าน แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ จึงท าให้การใช้หนังสือมีจ านวนน้อย  
 ส่วนหมวดใหญ่ที่มีค่าการใช้ใกล้เคียงกับ 1 มาก
ที่สุด  คือ หมวด 300 (สังคมศาสตร์) เน่ืองจากหนังสือใน
หมวดนี้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิต
ในด้านสาขาครู (คณะครุศาสตร์)  
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  จากผลการศึกษา พบว่า หนังสือที่มีค่าการใช้มากกว่า
ความคาดหวัง Overused มากที่สุดคือ หมวด 500 (วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและคณิตศาสตร์) หนังสือที่มีค่าการใช้น้อยกว่า
ความคาดหวัง Underused น้อยที่สุด คือ หมวด 600 
(เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์) และหมวดที่มีค่าการใช้
ใกล้เคียงกับค่าความคาดหวังมากที่สุด Overused ค่าการใช้
เท่ากับ 1 คือ หมวด 300 (สังคมศาสตร์)  แสดงให้เห็นว่าค่าการใช้
หนังสือของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีค่า
การใช้หนังสือที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี ้
  1.1  หนังสือในหมวดที่มีการใช้มาก เช่น หมวด 
500, 400, 000 และหมวด 700 ควรมีการจัดหาหรือคัดเลือก
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาที่เปิดท าการ
เรียนการสอน 
  1.2  หนังสือในหมวดที่มีการยืมน้อยหรือไม่มี 
การยืม เช่น หมวด 600 และหมวด 900 ควรมีการประชาสัมพันธ์
การใช้ แนะน าหนังสือใหม่ หรือจัดหาหนังสือในหมวดที่มี
การใช้น้อยเพิ่มเติม 
  1.3  ศูนย์วิทยบริการควรมีการจัดการ 
ประชาสัมพันธ์ในการใช้หนังสือที่หลากหลายรูปแบบและ
ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการใช้หนังสือเพิ่มข้ึน 
  1.4  การประเมินการใช้หนังสือหมวดทั่วไป 
(000-900) ท าให้ทราบว่าหนังสือในหมวดใดมีค่าการใช้มาก 
ใช้น้อย และไม่มีการใช้ ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดหาและคัดออกของศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้ห้องสมุด 
มีทรัพยากรที่มีคุณภาพ 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
อื่นๆ ภายในห้องสมดุ เช่น วารสาร วิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  2.2  ศึกษาความต้องการและปัจจยัที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้หนังสือของผู้ใช้ 
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วิเคราะห์แนวทางการน าหลักค าสอนเรื่องสันโดษมาใช้ในสังคมไทย 
An Analytical Study of The way of The Santosa Principle using in The Thai Society  

 
รุ่งเทวา  ศรีวรรณะ * 
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บทคัดย่อ  
  งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาหลักค า
สอนเรื่องสันโดษที่มีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อ
ศึกษาค าสอน รวมถึงแนวปฏิบัติของพระเถระและพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ 3) เพื่อวิเคราะห์แนวทาง 
การน าหลักค าสอนเรื่องสันโดษมาใช้ในสังคมไทย  
           ผลการศึกษา พบว่า ความสันโดษ คือ ความสุข 
ความยินดี ความพอใจของคนเรา ความสันโดษมีความโลภ
เป็นหลักธรรมที่ตรงกันข้าม มีความเพียรและความไม่ประมาท
เป็นธรรมที่สนับสนุน ประโยชน์ของสันโดษนั้นส่งเสริมให้
มนุษย์มีจิตใจท่ีดี สามารถปูองกันความโลภได้ ส่วนโทษของ
ความไม่มีสันโดษคือความไม่พอใจในตน มีจิตใจไม่ผ่องแผ้ว 
มีความกังวลใจ โดยหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่มีในคัมภีร์
พระพุทธศาสนานั้น ค าว่าสันโดษ มาจากภาษาบาลีว่า สันตุฏฐี 
แปลว่า ความยินดี หรือพอใจด้วยของของตน ความยินดี
ด้วยของที่มีอยู่ ความยินดีโดยสม่ าเสมอมีลักษณะ คือ ยินดี
ตามมี ยินดีตามได้ และยินดีตามควร ซึ่งความสันโดษแบ่ง
ออกเป็น ความสันโดษของบรรพชิต เป็นธรรมที่เป็นพื้นฐาน
ให้บรรลุธรรม ส่วนสันโดษส าหรับฆราวาสเป็นธรรมที่ใช้
ด าเนินชีวิตการครองเรือนและครองตน  
           จากการศึกษาค าสอน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่อง
ความสันโดษ ที่มีอยู่ในพระเถระ และในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระเถระทั้ง 5 ท่านมีวิธีการอธิบายหลักค าสอนในเรื่อง
สันโดษที่แตกต่างกันไป ซึ่งล้วนมีความสอดคล้องตามหลัก
ค าสอนในพระไตรปิฎก ส่วนลักษณะความสันโดษที่ทุกท่าน
มีเหมือนกันคือ การเป็นผู้ที่มีความยินดีในตนเอง เป็นผู้ที่ 
ไม่เดือดร้อนในการใช้สอยปัจจัย 4 เป็นผู้ที่เลี้ยงง่าย ยังประโยชน์
ให้ผู้อื่น และเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตได้ 
            การวิเคราะห์แนวทางการน าหลักสันโดษมาใช้ใน
สังคมไทย พบว่า หลักสันโดษเป็นหลักธรรมที่มี เป็น 
การแก้ปัญหาจากภายในจิตใจ สู่การแก้ปัญหาภายนอกแบ่งออก 

เป็นแนวทางการแก้ปัญหาครอบครัว ประการส าคัญ  คือ 
ควรปลูกฝังใหส้มาชิกในครอบครวัมีความสนัโดษในส่วนแนวทาง 
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ควรใช้หลักสันโดษประกอบด้วย
หลักธรรมข้ออื่น รวมถึงใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้
กับการประกอบอาชีพของตนตามความเหมาะสม และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาการเมือง ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนักการเมือง 
ควรมีความยินดีพอใจ พิจารณาเลือกผู้แทนที่มีลักษณะ
ความสันโดษ 
 
ABSTRACT  

The main objective  of this thesis are  
1) study The Contenment from Tipitaka and the 
other Theravad Book, 2) with search the doctrine 
of The Contenment and the way of Bra Thera and 
King R. 9, 3) analyze to be use in Thai Societies.  

From the study, it is found that The Santosa 
is happiness and satisfaction in the people’s minds. 
It is opposite way to the greediness, but it has effort 
and uncarelessness that is support when it is used 
together, The Santosa can cause the great heart 
and  prevent the greediness to arrive. From the 
study Tipitaka and the orther Theravad Book found 
that The Santosa root from Pali Suntutthi means 
the satisfaction, which it is character that monks 
use for not worry their living as the layman is the 
basic in to the practice the spiritual development, 
while Santosa in the people can use it for their 
ways of good life. 
            From the study in the way of Bra Thera 
and King R. 9 is found that the doctrine of Santosa  
consistent with Tipitaka, Those people have different 
ways of teaching, but one thing in them is the 

* นักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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มากที่สุด เนื่องจากเป็นหมวดที่มีการเรียนการสอนของคณะ
ครุศาสตร์ที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เน้นผลิต
บัณฑิตทางด้านสาขาครู (คณะครุศาสตร์) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิกขชนม์   กวนชัยภูมิ (2551) ที่พบว่า หนังสือ
ภาษาอังกฤษของห้องสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งหนังสือในหมวด H สาขาสังคมศาสตร์ 
มีจ านวนเล่มหนังสือมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นหมวดที่มี
เนื้อหาสัมพันธ์กับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของคณะ  
  2.  จากการศึกษาการประเมินค่าการใช้หนังสือ 
พบว่าหนังสือในหมวดใหญ่ที่มีค่าการใช้มากกว่าค่าความคาดหวัง 
Overused คือ หมวด 500 (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ
คณิตศาสตร์) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิด
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งสังกัด
ในคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แขนงวิทยาศาสตร ์ 
มีเนื้อหาครอบคลุมกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน ได้แก่ กลุ่มวิชา
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีวิทยา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
ซึ่งหนังสือในหมวด 500 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
 ส่วนหมวดใหญ่ที่ มีค่าการใช้หนังสือน้อยกว่าความ
คาดหวัง  Underused คือ หมวด 600 (เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
ประยุกต์) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่มีการ
จัดการเรียนการสอนทางด้าน แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ จึงท าให้การใช้หนังสือมีจ านวนน้อย  
 ส่วนหมวดใหญ่ที่มีค่าการใช้ใกล้เคียงกับ 1 มาก
ที่สุด  คือ หมวด 300 (สังคมศาสตร์) เนื่องจากหนังสือใน
หมวดนี้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิต
ในด้านสาขาครู (คณะครุศาสตร์)  
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  จากผลการศึกษา พบว่า หนังสือที่มีค่าการใช้มากกว่า
ความคาดหวัง Overused มากที่สุดคือ หมวด 500 (วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและคณิตศาสตร์) หนังสือที่มีค่าการใช้น้อยกว่า
ความคาดหวัง Underused น้อยที่สุด คือ หมวด 600 
(เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์) และหมวดที่มีค่าการใช้
ใกล้เคียงกับค่าความคาดหวังมากที่สุด Overused ค่าการใช้
เท่ากับ 1 คือ หมวด 300 (สังคมศาสตร์)  แสดงให้เห็นว่าค่าการใช้
หนังสือของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีค่า
การใช้หนังสือที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี ้
  1.1  หนังสือในหมวดที่มีการใช้มาก เช่น หมวด 
500, 400, 000 และหมวด 700 ควรมีการจัดหาหรือคัดเลือก
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาที่เปิดท าการ
เรียนการสอน 
  1.2  หนังสือในหมวดที่มีการยืมน้อยหรือไม่มี 
การยืม เช่น หมวด 600 และหมวด 900 ควรมีการประชาสัมพันธ์
การใช้ แนะน าหนังสือใหม่ หรือจัดหาหนังสือในหมวดที่มี
การใช้น้อยเพิ่มเติม 
  1.3  ศูนย์วิทยบริการควรมีการจัดการ 
ประชาสัมพันธ์ในการใช้หนังสือที่หลากหลายรูปแบบและ
ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการใช้หนังสือเพิ่มข้ึน 
  1.4  การประเมินการใช้หนังสือหมวดทั่วไป 
(000-900) ท าให้ทราบว่าหนังสือในหมวดใดมีค่าการใช้มาก 
ใช้น้อย และไม่มีการใช้ ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดหาและคัดออกของศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้ห้องสมุด 
มีทรัพยากรที่มีคุณภาพ 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
อื่นๆ ภายในห้องสมดุ เช่น วารสาร วิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  2.2  ศึกษาความต้องการและปัจจยัที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้หนังสือของผู้ใช้ 
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วิเคราะห์แนวทางการน าหลักค าสอนเรื่องสันโดษมาใช้ในสังคมไทย 
An Analytical Study of The way of The Santosa Principle using in The Thai Society  

 
รุ่งเทวา  ศรีวรรณะ * 

                                                                                                                              พระมหาทวี  มหาปญัโญ **

บทคัดย่อ  
  งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาหลักค า
สอนเรื่องสันโดษที่มีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อ
ศึกษาค าสอน รวมถึงแนวปฏิบัติของพระเถระและพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ 3) เพื่อวิเคราะห์แนวทาง 
การน าหลักค าสอนเรื่องสันโดษมาใช้ในสังคมไทย  
           ผลการศึกษา พบว่า ความสันโดษ คือ ความสุข 
ความยินดี ความพอใจของคนเรา ความสันโดษมีความโลภ
เป็นหลักธรรมที่ตรงกันข้าม มีความเพียรและความไม่ประมาท
เป็นธรรมที่สนับสนุน ประโยชน์ของสันโดษนั้นส่งเสริมให้
มนุษย์มีจิตใจท่ีดี สามารถปูองกันความโลภได้ ส่วนโทษของ
ความไม่มีสันโดษคือความไม่พอใจในตน มีจิตใจไม่ผ่องแผ้ว 
มีความกังวลใจ โดยหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่มีในคัมภีร์
พระพุทธศาสนานั้น ค าว่าสันโดษ มาจากภาษาบาลีว่า สันตุฏฐี 
แปลว่า ความยินดี หรือพอใจด้วยของของตน ความยินดี
ด้วยของที่มีอยู่ ความยินดีโดยสม่ าเสมอมีลักษณะ คือ ยินดี
ตามมี ยินดีตามได้ และยินดีตามควร ซึ่งความสันโดษแบ่ง
ออกเป็น ความสันโดษของบรรพชิต เป็นธรรมที่เป็นพื้นฐาน
ให้บรรลุธรรม ส่วนสันโดษส าหรับฆราวาสเป็นธรรมที่ใช้
ด าเนินชีวิตการครองเรือนและครองตน  
           จากการศึกษาค าสอน รวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่อง
ความสันโดษ ที่มีอยู่ในพระเถระ และในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระเถระทั้ง 5 ท่านมีวิธีการอธิบายหลักค าสอนในเรื่อง
สันโดษที่แตกต่างกันไป ซึ่งล้วนมีความสอดคล้องตามหลัก
ค าสอนในพระไตรปิฎก ส่วนลักษณะความสันโดษที่ทุกท่าน
มีเหมือนกันคือ การเป็นผู้ที่มีความยินดีในตนเอง เป็นผู้ที่ 
ไม่เดือดร้อนในการใช้สอยปัจจัย 4 เป็นผู้ที่เลี้ยงง่าย ยังประโยชน์
ให้ผู้อื่น และเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตได้ 
            การวิเคราะห์แนวทางการน าหลักสันโดษมาใช้ใน
สังคมไทย พบว่า หลักสันโดษเป็นหลักธรรมที่มี เป็น 
การแก้ปัญหาจากภายในจิตใจ สู่การแก้ปัญหาภายนอกแบ่งออก 

เป็นแนวทางการแก้ปัญหาครอบครัว ประการส าคัญ  คือ 
ควรปลูกฝังใหส้มาชิกในครอบครัวมีความสนัโดษในส่วนแนวทาง 
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ควรใช้หลักสันโดษประกอบด้วย
หลักธรรมข้ออื่น รวมถึงใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้
กับการประกอบอาชีพของตนตามความเหมาะสม และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาการเมือง ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนักการเมือง 
ควรมีความยินดีพอใจ พิจารณาเลือกผู้แทนที่มีลักษณะ
ความสันโดษ 
 
ABSTRACT  

The main objective  of this thesis are  
1) study The Contenment from Tipitaka and the 
other Theravad Book, 2) with search the doctrine 
of The Contenment and the way of Bra Thera and 
King R. 9, 3) analyze to be use in Thai Societies.  

From the study, it is found that The Santosa 
is happiness and satisfaction in the people’s minds. 
It is opposite way to the greediness, but it has effort 
and uncarelessness that is support when it is used 
together, The Santosa can cause the great heart 
and  prevent the greediness to arrive. From the 
study Tipitaka and the orther Theravad Book found 
that The Santosa root from Pali Suntutthi means 
the satisfaction, which it is character that monks 
use for not worry their living as the layman is the 
basic in to the practice the spiritual development, 
while Santosa in the people can use it for their 
ways of good life. 
            From the study in the way of Bra Thera 
and King R. 9 is found that the doctrine of Santosa  
consistent with Tipitaka, Those people have different 
ways of teaching, but one thing in them is the 
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satisfaction. No suffering in solving the problems, 
can use many thing or the four requisites. 
           when analyze to be use in Thai Societies 
found that 1) Santosa can help one solve the family 
problems is Santosa in a solution family by teaching 
family members, 2) Santosa to be used in the economic 
problems is used to the principle of sufficiency 
economy, and 3) Santosa to be used in the politic 
problems is people who are considered Santosa 
features of person. 
  
ค าส าคัญ  :   หลักค าสอนเรื่องสันโดษ, สังคมไทย,   
                   แนวปฏิบัติตามหลักค าสอน  
Keywords :  The doctrine of Santosa,  
    The Thai society,  
    The way of the doctrine 
 
บทน า 

ในบรรดาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่
เป็นจ านวนมากนั้นหลัก ค าสอนข้อสันโดษ เป็นหลักธรรม 
ที่ถูกน ามาตีความเบี่ยงเบนจากความหมายที่แท้จริงมาก
ที่สุดข้อหนึ่ง และยังมีผู้ ไม่เข้าใจในความหมายมากนัก  
(พระธรรมสิงหบุราจารย์.  247 : 28) เช่น ในสมัยหนึ่ง  
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นผู้น ารัฐบาลปฏิวัติ ต้องการ

จะเร่งพัฒนาประเทศไทยให้เท่าทันนานาประเทศจึงได้มี
หนังสือนิมนต์พระสงฆ์ทั่วประเทศไม่ให้สอนเรื่องความสันโดษ
แก่ประชาชน เพราะเห็นว่า ขัดต่อการพัฒนา หรือความเจริญ
ของประเทศ (พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  2552 : 25) จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เห็นได้ชัดเจนว่า จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
เป็นผู้หนึ่งที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของหลักค า
สอนเรื่องสันโดษ ท าให้มีการปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักค าสอนเรื่องสันโดษ ในสังคมในวงกว้าง ผิดเพี้ยนจาก
ความหมายที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนา  
            ไม่เพียงแต่ความเข้าใจผิดในสมัยจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ เท่าน้ัน แม้ในสมัยปัจจุบันผู้คนในสังคมมักเข้าใจว่า 
สันโดษ หมายถึง การอยู่คนเดียว ไม่สุงสิง ไม่กระตือรือร้น 
การที่ไม่เข้าใจหลักธรรมนี้จึงส่งผลต่อการน าไปใช้ในชีวิต 
(พระไพศาล  วิสาโล.  2553 : 43–51) ความไม่เข้าใจหลัก
ค าสอนเรื่องสันโดษดังกล่าวนี้ จึงมีคนจ านวนมากแสดง
ค าแนะน าว่าควรแสดงเรื่องสันโดษให้ทราบทั่วกัน (คณะกรรมการ
ฝุายจัดพิมพ์หนังสือท่ีระลึกในคณะกรรมการอ านวยการงาน
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชธานี. 2543 : 123) 
            ในทางพระพุทธศาสนา ให้ความหมายของสันโดษว่า 
หมายถึง ความยินดี พอใจ ด้วยของ ของตน ซึ่งได้มาโดย
เรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัย 4 
ตามมีตามได้ โดยรู้จักอิ่ม รู้จักพอ (พระพรหมคุณาภรณ์. 
2551 : 105) ซึ่งแบ่งออกเป็น 

1)  ยถาลาภสันโดษ คือ ความยินดีตามที่ได้ไม่ว่า 
หยาบหรือประณีต พอใจของตน ไม่เพ่งเล็งปรารถนาของ 
ทีค่นอ่ืนได้ไม่ริษยาเขา 

2)  ยถาพลสันโดษ คือ ความยินดีตามก าลัง 
ร่างกาย หรือสุขภาพของตน ไม่เกินก าลังเช่น ภิกษุออก
บิณฑบาตได้อาหารแสลงต่อโรคของตน ก็สละอาหารน้ัน 
ให้ผู้อื่นท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

3)  ยถาสารรูปสันโดษ คือ ยินดีตามสมควร  
ตามความเหมาะสมกับตน แก่ฐานะและแนวทางด าเนินชีวิต
ของตน (พระพรหมคุณาภรณ์.  2551 : 106) เช่น พระโม
ฆราชเถระ เอตทัตถะในจีวรเศร้าหมอง แม้มีผู้สละจีวรที่ 
สีสดใสให้ก็ยอมสละ เพราะเห็นว่าไม่ควรแก่สมณะภาวะ 
ของตน (พระครูกัลยาสิทธิวัฒน์.  มปป : 90) 

ในส่วนของการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจหลักธรรม 
ผิดเพี้ยนนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การเข้าใจสันโดษที่ไม่ถูกต้องนี้ถือเป็น
กรณีที่ควรให้ความสนใจเร่งศึกษาให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ความ

กระจ่างปรากฏต่อสังคมไทย และเพื่อน าหลักค าสอนดังกล่าวนี้ 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมไทยด้วย ซึ่งแม้พระพุทธเจ้า 
ก็ทรงให้ความส าคัญในหลักค าสอนข้อสันโดษ โดยได้ตรัสไว้
ในมงคลสูตรว่า “ความสันโดษ เป็นมงคลอันสูงสุด” (ขุ.ขุ. 
(ไทย) 25/9/8) (ขุ.สุ. (ไทย) 25/268/562) อีกทั้งพระองค์ 
ก็ได้ทรงอาศัย อปัญญาตธรรม 2 ได้แก่ กุสเลสุ ธัมเมสุ อสัน
ตุฏฐิตา คือ ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย  และ 
ปธานัสมิง อัปปฏิวานิตา คือ ความไม่ท้อถอยในการบ าเพ็ญ
เพียร  โดยพระองค์อาศัยธรรม 2 ประการนี้เอง เป็นพื้นฐาน
ด าเนินอริยมรรคจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือสัมมาสัมโพธิญาณ 
นอกจากน้ี พระพุทธองค์ได้สรรเสริญผู้สันโดษไว้ในอังคุตตร
นิกาย จตุกกนิบาตว่า “ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่า
น้อยและหาได้ง่ายนี้ เราจึงกล่าวว่าเป็นองค์ประกอบแห่ง
ความเป็นสมณะอย่างหนึ่ง” (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/27/42) 
จากหลักค าสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้ ท าให้ทราบว่า
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แนวทางการด าเนินชีวิตเพื่อความสันโดษถือเป็นความ 
เรียบง่าย เป็นส่วนประกอบหนึ่งของผู้ที่ข้ึนช่ือว่าเป็นสมณะ  
          นอกจากความสันโดษในบรรพชิตแล้ว พระพุทธองค์
ยังตรัสไว้ในขัคควิสาณสูตร เกี่ยวกับความสันโดษในฆราวาส 
(ขุ.สุ. (ไทย) 25/44/509) (บาลี) 13/241–242/284–288. 
อีกทั้งในสูตรอื่นๆ และในชาดกที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ความสันโดษเป็นอย่างมาก ดังพุทธพจน์ที่ว่า สนฺตุฏฺฐีปรม  ธน  
สันโดษน้ีเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง (ขุ.ธ. (ไทย) 25/ 204/96) 

อน่ึง เนื่องจากการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยยุค
ปัจจุบันนี้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องเผชิญต่อการไหลเข้าของ
กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งสังคมไทยอาจไมม่ีความพร้อมในการ
รับมือในการเปลี่ยนแปลง ท้ังด้านปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม รวมถึงปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ดังกล่าวนี้มสีาเหตุมาจากหลายปจัจัย ในส่วนของปัญหา
สังคม คือ ปัญหาความสัมพันธ์ของมนุษย์ ที่เกิดจากความโลภ
ที่มากเกินไป รวมถึงการที่ไมไ่ด้น าหลักค าสอนเรื่องสันโดษ
มาเป็นแนวทางด าเนินชีวิต กลายเป็นปัญหาความโลภ คุกคาม
สังคมอย่างรุนแรง ซึ่งในทางสังคมวิทยาถือว่า เป็นภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท่ีแม้จะมีการพยายามจัดระเบียบทาง
สังคม เช่น การใช้กฎหมาย เพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
ทางสังคม แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
อย่างไรก็ดี นักสังคมวิทยาเช่ือว่า การจัดระเบียบสังคมโดยใช้
สถาบันต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันศาสนา จะสามารถโน้มน้าว
จิตใจคนในสังคมให้เข้าใจ และสนใจในคุณธรรมจนสามารถ
น ามาใช้ในสังคมไทยได้ (อานนท์  อาภาภิรม.  2515 : 195–
199) 

ดังนี้ เมื่อกล่าวถึงหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่ปรากฏ
ในสังคมไทย ในส่วนของสถาบันทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะ
มีบทบาทในการสั่งสอนพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะหลัก 
ค าสอนเรื่องสันโดษ ให้ปรากฏความเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น 
พระเถระผู้ซึ่งถือเป็นผู้น าพุทธบริษัท 4 เป็นพระเถระ 
ที่สังคมไทย และต่างชาติให้ความเคารพนับถือ ด้วยเป็น
แบบอย่างในวัตรปฏิบัติและยังมีผลงานทั้งด้านวิชาการ 
หนังสือธรรมะ หรือแม้แต่เทศนาของพระเถระดังที่ได้
ยกตัวอย่างพระสงฆ์ 5 รูป เพื่อการศึกษาในหลักค าสอนเรื่อง
สันโดษนี้ได้แก่ พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ) 
และพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า 
ควรค่ายิ่งในการศึกษาผลงานทั้งปฎิปทาให้ปรากฏต่อ
สังคมไทย เพื่อเป็นแนวทางในการใช้หลักค าสอนเรื่องสันโดษ
ต่อบรรพชิต และฆราวาสได้  โดยท่านทั้งสองถือว่าเป็น 

เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ที่องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็น
บุคคลดีเด่นของโลก (พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  2552 : 52) 

ในส่วนของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทฺโท) 
และพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) 
ลูกศิษย์หลวงปูุมั่น ภูริทัตโต พระปุาที่มีความเคร่งครัดทั้งด้าน
วินัย และปฏิปทา โดยเมื่อทั้งสองท่านออกธุดงค์จะน าบริขาร
เท่าที่จ าเป็นส าหรับพระภิกษุสงฆ์มี 4 อย่าง ดังที่พระพุทธองค์
ได้ตรัสถึงความสันโดษไว้ในอริยวังสสูตร มีใจความสรุปว่า 
“อริยวงศ์ 4 ประการนี้ นักปราชญ์สรรเสริญว่าเป็นเลศิ มีมานาน 
เป็นเช้ือสายแห่งพระอริยะ ได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็น
ผู้สันโดษด้วยจีวร เป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาต เป็นผู้สันโดษ
ด้วยเสนาสนะ และเป็นผู้สันโดษในภาวนา” (ที.ปา. (ไทย) 
11/309/282),(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/28/43-45) จึงถือว่า
ท่านเป็นแบบอย่างแห่งความสันโดษท่ีน่าศึกษา 

ส่วนพระไพศาล  วิสาโล ท่านเป็นพระภิกษุยุคใหม่
ที่ผู้คนในสังคมไทยต่างให้การยอมรับ ในความสามารถทั้งใน
เรื่องการเผยแผ่ธรรมะ ในฐานะพระนักพัฒนา นักอนุรักษ์ปุา 
และเป็นผู้มีประสบการณ์ที่ได้เคยผ่านปัญหาทางการเมืองใน
สังคมไทย ซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่างหลักค าสอน และแนวคิดที่
น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสันโดษได้เช่นกัน 

เมื่อได้ศึกษาหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่ปรากฏใน
สังคมไทย ปรากฏว่านอกจากพระสงฆ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่บรรพชิตดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในส่วนของฆราวาส 
พระมหากษัตริย์ของไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบในการน าหลัก
สันโดษมาประยุกต์ใช้  ทั้งในพระราชจริยาวัตร และในทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในโครงการพระราชด าริ ดังปรากฏได้
จากพระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ 
เช่น ครั้งหน่ึง พระองค์มีพระราชด ารัสเกี่ยวกับความสันโดษ 
ในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝูาถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาส
เฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 ความว่า  
  “ความสันโดษความพอใจ ท าให้มีความโลภน้อย 
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อย พ่อจึงขอให้ลูก 
มีความพอเพียง เพื่อความสุขของลูก แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ 
พระบรมศาสดาตรัสว่ามิให้สันโดษในกรรมนั้น คือ กุศลกรรม 
หมายความว่า ความดียิ่งมีมากยิ่งดี ขอให้ลูกตั้งใจและพากเพียร
ในการท าความดีตลอดไป” (ธรรมสภาและสถาบันบันลือ
ธรรม.  2549 : 64) 

จากพระราชด ารัสเกี่ยวกับความสันโดษ ตรงกับ
พระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนว่าให้สันโดษในวัตถุเสพบริโภค 
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satisfaction. No suffering in solving the problems, 
can use many thing or the four requisites. 
           when analyze to be use in Thai Societies 
found that 1) Santosa can help one solve the family 
problems is Santosa in a solution family by teaching 
family members, 2) Santosa to be used in the economic 
problems is used to the principle of sufficiency 
economy, and 3) Santosa to be used in the politic 
problems is people who are considered Santosa 
features of person. 
  
ค าส าคัญ  :   หลักค าสอนเรื่องสันโดษ, สังคมไทย,   
                   แนวปฏิบัติตามหลักค าสอน  
Keywords :  The doctrine of Santosa,  
    The Thai society,  
    The way of the doctrine 
 
บทน า 

ในบรรดาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่
เป็นจ านวนมากนั้นหลัก ค าสอนข้อสันโดษ เป็นหลักธรรม 
ที่ถูกน ามาตีความเบี่ยงเบนจากความหมายที่แท้จริงมาก
ที่สุดข้อหนึ่ง และยังมีผู้ ไม่เข้าใจในความหมายมากนัก  
(พระธรรมสิงหบุราจารย์.  247 : 28) เช่น ในสมัยหนึ่ง  
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นผู้น ารัฐบาลปฏิวัติ ต้องการ

จะเร่งพัฒนาประเทศไทยให้เท่าทันนานาประเทศจึงได้มี
หนังสือนิมนต์พระสงฆ์ทั่วประเทศไม่ให้สอนเรื่องความสันโดษ
แก่ประชาชน เพราะเห็นว่า ขัดต่อการพัฒนา หรือความเจริญ
ของประเทศ (พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  2552 : 25) จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เห็นได้ชัดเจนว่า จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
เป็นผู้หนึ่งที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของหลักค า
สอนเรื่องสันโดษ ท าให้มีการปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักค าสอนเร่ืองสันโดษ ในสังคมในวงกว้าง ผิดเพ้ียนจาก
ความหมายที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนา  
            ไม่เพียงแต่ความเข้าใจผิดในสมัยจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ เท่าน้ัน แม้ในสมัยปัจจุบันผู้คนในสังคมมักเข้าใจว่า 
สันโดษ หมายถึง การอยู่คนเดียว ไม่สุงสิง ไม่กระตือรือร้น 
การที่ไม่เข้าใจหลักธรรมนี้จึงส่งผลต่อการน าไปใช้ในชีวิต 
(พระไพศาล  วิสาโล.  2553 : 43–51) ความไม่เข้าใจหลัก
ค าสอนเรื่องสันโดษดังกล่าวนี้ จึงมีคนจ านวนมากแสดง
ค าแนะน าว่าควรแสดงเรื่องสันโดษให้ทราบทั่วกัน (คณะกรรมการ
ฝุายจัดพิมพ์หนังสือท่ีระลึกในคณะกรรมการอ านวยการงาน
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชธานี. 2543 : 123) 
            ในทางพระพุทธศาสนา ให้ความหมายของสันโดษว่า 
หมายถึง ความยินดี พอใจ ด้วยของ ของตน ซึ่งได้มาโดย
เรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัย 4 
ตามมีตามได้ โดยรู้จักอิ่ม รู้จักพอ (พระพรหมคุณาภรณ์. 
2551 : 105) ซึ่งแบ่งออกเป็น 

1)  ยถาลาภสันโดษ คือ ความยินดีตามที่ได้ไม่ว่า 
หยาบหรือประณีต พอใจของตน ไม่เพ่งเล็งปรารถนาของ 
ทีค่นอ่ืนได้ไม่ริษยาเขา 

2)  ยถาพลสันโดษ คือ ความยินดีตามก าลัง 
ร่างกาย หรือสุขภาพของตน ไม่เกินก าลังเช่น ภิกษุออก
บิณฑบาตได้อาหารแสลงต่อโรคของตน ก็สละอาหารนั้น 
ให้ผู้อื่นท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

3)  ยถาสารรูปสันโดษ คือ ยินดีตามสมควร  
ตามความเหมาะสมกับตน แก่ฐานะและแนวทางด าเนินชีวิต
ของตน (พระพรหมคุณาภรณ์.  2551 : 106) เช่น พระโม
ฆราชเถระ เอตทัตถะในจีวรเศร้าหมอง แม้มีผู้สละจีวรที่ 
สีสดใสให้ก็ยอมสละ เพราะเห็นว่าไม่ควรแก่สมณะภาวะ 
ของตน (พระครูกัลยาสิทธิวัฒน์.  มปป : 90) 

ในส่วนของการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจหลักธรรม 
ผิดเพี้ยนนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การเข้าใจสันโดษที่ไม่ถูกต้องนี้ถือเป็น
กรณีที่ควรให้ความสนใจเร่งศึกษาให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ความ

กระจ่างปรากฏต่อสังคมไทย และเพื่อน าหลักค าสอนดังกล่าวนี้ 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมไทยด้วย ซึ่งแม้พระพุทธเจ้า 
ก็ทรงให้ความส าคัญในหลักค าสอนข้อสันโดษ โดยได้ตรัสไว้
ในมงคลสูตรว่า “ความสันโดษ เป็นมงคลอันสูงสุด” (ขุ.ขุ. 
(ไทย) 25/9/8) (ขุ.สุ. (ไทย) 25/268/562) อีกทั้งพระองค์ 
ก็ได้ทรงอาศัย อปัญญาตธรรม 2 ได้แก่ กุสเลสุ ธัมเมสุ อสัน
ตุฏฐิตา คือ ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย  และ 
ปธานัสมิง อัปปฏิวานิตา คือ ความไม่ท้อถอยในการบ าเพ็ญ
เพียร  โดยพระองค์อาศัยธรรม 2 ประการนี้เอง เป็นพื้นฐาน
ด าเนินอริยมรรคจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือสัมมาสัมโพธิญาณ 
นอกจากน้ี พระพุทธองค์ได้สรรเสริญผู้สันโดษไว้ในอังคุตตร
นิกาย จตุกกนิบาตว่า “ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่า
น้อยและหาได้ง่ายนี้ เราจึงกล่าวว่าเป็นองค์ประกอบแห่ง
ความเป็นสมณะอย่างหนึ่ง” (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/27/42) 
จากหลักค าสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้ ท าให้ทราบว่า
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แนวทางการด าเนินชีวิตเพื่อความสันโดษถือเป็นความ 
เรียบง่าย เป็นส่วนประกอบหนึ่งของผู้ที่ข้ึนช่ือว่าเป็นสมณะ  
          นอกจากความสันโดษในบรรพชิตแล้ว พระพุทธองค์
ยังตรัสไว้ในขัคควิสาณสูตร เกี่ยวกับความสันโดษในฆราวาส 
(ขุ.สุ. (ไทย) 25/44/509) (บาลี) 13/241–242/284–288. 
อีกทั้งในสูตรอื่นๆ และในชาดกที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ความสันโดษเป็นอย่างมาก ดังพุทธพจน์ที่ว่า สนฺตุฏฺฐีปรม  ธน  
สันโดษน้ีเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง (ขุ.ธ. (ไทย) 25/ 204/96) 

อน่ึง เนื่องจากการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยยุค
ปัจจุบันนี้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องเผชิญต่อการไหลเข้าของ
กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งสังคมไทยอาจไมม่ีความพร้อมในการ
รับมือในการเปลี่ยนแปลง ท้ังด้านปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม รวมถึงปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ดังกล่าวนี้มสีาเหตุมาจากหลายปจัจัย ในส่วนของปัญหา
สังคม คือ ปัญหาความสัมพันธ์ของมนุษย์ ที่เกิดจากความโลภ
ที่มากเกินไป รวมถึงการที่ไมไ่ด้น าหลักค าสอนเรื่องสันโดษ
มาเป็นแนวทางด าเนินชีวิต กลายเป็นปัญหาความโลภ คุกคาม
สังคมอย่างรุนแรง ซึ่งในทางสังคมวิทยาถือว่า เป็นภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท่ีแม้จะมีการพยายามจัดระเบียบทาง
สังคม เช่น การใช้กฎหมาย เพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
ทางสังคม แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
อย่างไรก็ดี นักสังคมวิทยาเช่ือว่า การจัดระเบียบสังคมโดยใช้
สถาบันต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันศาสนา จะสามารถโน้มน้าว
จิตใจคนในสังคมให้เข้าใจ และสนใจในคุณธรรมจนสามารถ
น ามาใช้ในสังคมไทยได้ (อานนท์  อาภาภิรม.  2515 : 195–
199) 

ดังนี้ เมื่อกล่าวถึงหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่ปรากฏ
ในสังคมไทย ในส่วนของสถาบันทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะ
มีบทบาทในการสั่งสอนพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะหลัก 
ค าสอนเรื่องสันโดษ ให้ปรากฏความเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น 
พระเถระผู้ซึ่งถือเป็นผู้น าพุทธบริษัท 4 เป็นพระเถระ 
ที่สังคมไทย และต่างชาติให้ความเคารพนับถือ ด้วยเป็น
แบบอย่างในวัตรปฏิบัติและยังมีผลงานทั้งด้านวิชาการ 
หนังสือธรรมะ หรือแม้แต่เทศนาของพระเถระดังที่ได้
ยกตัวอย่างพระสงฆ์ 5 รูป เพื่อการศึกษาในหลักค าสอนเรื่อง
สันโดษนี้ได้แก่ พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ) 
และพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า 
ควรค่ายิ่งในการศึกษาผลงานทั้งปฎิปทาให้ปรากฏต่อ
สังคมไทย เพื่อเป็นแนวทางในการใช้หลักค าสอนเรื่องสันโดษ
ต่อบรรพชิต และฆราวาสได้  โดยท่านทั้งสองถือว่าเป็น 

เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ที่องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็น
บุคคลดีเด่นของโลก (พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  2552 : 52) 

ในส่วนของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทฺโท) 
และพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) 
ลูกศิษย์หลวงปูุมั่น ภูริทัตโต พระปุาที่มีความเคร่งครัดทั้งด้าน
วินัย และปฏิปทา โดยเมื่อทั้งสองท่านออกธุดงค์จะน าบริขาร
เท่าที่จ าเป็นส าหรับพระภิกษุสงฆ์มี 4 อย่าง ดังที่พระพุทธองค์
ได้ตรัสถึงความสันโดษไว้ในอริยวังสสูตร มีใจความสรุปว่า 
“อริยวงศ์ 4 ประการนี้ นักปราชญ์สรรเสริญว่าเป็นเลศิ มีมานาน 
เป็นเช้ือสายแห่งพระอริยะ ได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็น
ผู้สันโดษด้วยจีวร เป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาต เป็นผู้สันโดษ
ด้วยเสนาสนะ และเป็นผู้สันโดษในภาวนา” (ที.ปา. (ไทย) 
11/309/282),(องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/28/43-45) จึงถือว่า
ท่านเป็นแบบอย่างแห่งความสันโดษท่ีน่าศึกษา 

ส่วนพระไพศาล  วิสาโล ท่านเป็นพระภิกษุยุคใหม่
ที่ผู้คนในสังคมไทยต่างให้การยอมรับ ในความสามารถทั้งใน
เรื่องการเผยแผ่ธรรมะ ในฐานะพระนักพัฒนา นักอนุรักษ์ปุา 
และเป็นผู้มีประสบการณ์ที่ได้เคยผ่านปัญหาทางการเมืองใน
สังคมไทย ซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่างหลักค าสอน และแนวคิดที่
น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสันโดษได้เช่นกัน 

เมื่อได้ศึกษาหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่ปรากฏใน
สังคมไทย ปรากฏว่านอกจากพระสงฆ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่บรรพชิตดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในส่วนของฆราวาส 
พระมหากษัตริย์ของไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบในการน าหลัก
สันโดษมาประยุกต์ใช้  ทั้งในพระราชจริยาวัตร และในทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในโครงการพระราชด าริ ดังปรากฏได้
จากพระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ 
เช่น ครั้งหน่ึง พระองค์มีพระราชด ารัสเกี่ยวกับความสันโดษ 
ในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝูาถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาส
เฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 ความว่า  
  “ความสันโดษความพอใจ ท าให้มีความโลภน้อย 
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อย พ่อจึงขอให้ลูก 
มีความพอเพียง เพื่อความสุขของลูก แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ 
พระบรมศาสดาตรัสว่ามิให้สันโดษในกรรมนั้น คือ กุศลกรรม 
หมายความว่า ความดียิ่งมีมากยิ่งดี ขอให้ลูกตั้งใจและพากเพียร
ในการท าความดีตลอดไป” (ธรรมสภาและสถาบันบันลือ
ธรรม.  2549 : 64) 

จากพระราชด ารัสเกี่ยวกับความสันโดษ ตรงกับ
พระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนว่าให้สันโดษในวัตถุเสพบริโภค 
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ที่บ ารุงบ าเรอตัวเอง แต่กล่าวไม่ให้สันโดษในกุศลกรรม                          
(องฺ.ทุก. (บาลี) 20/178/91) กุศลกรรมดังกล่าว คือ การท า
ความดี การท าสิ่งสร้างสรรค์ ในประเด็นนี้เป็นที่ปรากฏ 
อย่างชัดเจนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักค าสอนเรื่องสันโดษอย่างแท้จริง ผู้วิจัย 
จึงเห็นว่า ความสันโดษในพระองค์ ปรากฏเห็นได้อย่างเด่นชัด  
ทั้งในพระราชจริยาวัตรในพระบรมราโชวาท และในทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ควรค่าน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช้ีให้เห็น
เพื่อเป็นแบบอย่างในแนวคิดและแนวปฏิบัติแก่คนในสังคม 
ไทย เพื่อบรรลุถึงความสุขได้อย่างแท้จริง ดังที่พระพุทธองค์
ตรัสถึงข้อธรรมนี้ว่า สันโดษเป็นธรรมที่ใช้ได้ทั้งต่อฆราวาส 
ที่ใช้ในการครองเรือน และต่อบรรพชิต ที่ใช้หลักธรรม 
ข้อสันโดษนี้เป็นพื้นฐานขั้นส าคัญในการก้าวย่างสู่ขั้นแห่ง 
การบรรลุธรรมด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษา
ความจริงเกี่ยวกับหลักธรรมข้อสันโดษนี้ เพื่อเป็นการค้นหา
หลักความสันโดษที่ถูกต้อง ตามหลักค าสอนในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการศึกษาสันโดษที่ปรากฏใน
สังคมไทย ซึ่ งมี ในพระเถระ และของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์ 
แนวทางการน าหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่อยู่ ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนามาใช้ในสังคมไทย ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตได้  ทั้ งนี้  ส่วนหนึ่ งผู้วิจัยมีความเ ช่ือมั่นว่า 
หลักค าสอนเรื่องสันโดษนี้ จะเป็นพื้นฐานในการน าไปใช้ 
เป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินชีวิตของตนเองในการอยู่
ร่วมกันของสังคมไทยในปัจจุบัน และน าหลักธรรมเรื่องสันโดษ
ไปสู่ชีวิตท่ีมีความสุข หรือบรรลุถึงเปูาหมายในชีวิตได้ 
 
วัตถุประสงค ์
          1.  เพื่อศึกษาหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่มีในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
          2.  เพื่อศึกษาค าสอน รวมถึงแนวปฏิบัติ เรื่อง
สันโดษ ของพระเถระ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9   
          3.  เพื่อวิเคราะห์แนวทางการน าหลักค าสอนและ
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมเรื่องสันโดษมาใช้ในสังคมไทย 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร  (Documentary 
Research) ดังต่อไปนี้ดังนี ้

1.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary  
Sources) ได้แก่ จากคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีและ
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ทราบถึง
หลักการและแนวคิดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับสันโดษในแง่มุมต่างๆ  
เพื่อเป็นการช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของสันโดษตามที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงไว้เป็นหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎก 

2.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary 
 Sources) คือ อรรถกถา ปกรณ์วิเสสฎีกา อนุฎีกา รวมถึง
ต าราและเอกสารงานวิจัยเพื่อเป็นการอธิบายขยายความเนื้อหา
เพิ่มเติมจากพระไตรปิฎก 

3.  ศึกษาข้อมูลจากหนังสืองานนิพนธ์ บทบรรยาย 
และปฎิปทา ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องของพระเถระในสังคมไทย 
5 รูป คือ พระธรรมโกศาจารย์ (พระพุทธทาส ภิกขุ), พระ
โพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท), พระธรรมวิสุทธิมงคล 
(หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสมฺปนฺโน) พระพรหมคุณากรณ์ 
(ป.อ.ปยตฺโต) และพระไพศาล  วิสาโล ที่ได้กล่าวถึงสันโดษ
ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของท่านเหล่านั้น 
ในการน าเอาหลักการและแนวคิดไปพัฒนาการปฏิบัติและ 
สั่งสอนพุทธศาสนิกชน 

4.  ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ รวมถึงบทความ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจริยาวัตร, พระบรมราโชวาท และ
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลัก
ความสันโดษ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  

5.  ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลการน าหลักสันโดษ
มาใช้ในสังคมไทย ในแง่วิเคราะห์การตีความหมาย การแก้ปัญหา
สังคม, เศรษฐกิจและการเมือง ที่มีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนที่
สนับสนุนเช่ือมโยงหลักธรรม และข้อธรรมที่เป็นปฏิปักษ์  
ทั้งในส่วนของในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ค าสอนของพระเถระ 
และในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เห็นถึง 
แนวทางการน าหลักค าสอนเรื่องสันโดษไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ในสังคมไทย  
 6.  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะถึงการน า
ความรู้ที่ได้ไปศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  แนวทางในการแก้ปัญหาการตีความค าว่าสันโดษ 

ประกอบด้วย 1) สถาบัน หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรมี
บทบาทในการให้ความกระจ่างเรื่องการตีความหมายของ 
ค าว่าสันโดษ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาต่อไป 2) แสดงความหมายของค าว่า
สันโดษควบคู่ไปกับค าว่า พอดี, ความพอเพียง, ความเพียร, 
ความไม่ประมาท 3) ใช้การอธิบายเพิ่มเติมในการแสดง
ความหมายของค าว่าสันโดษให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ การน าเสนอ
ลักษณะบุคคลผู้มีความสันโดษ ในคู่ครองเพียงคนเดียว  
นิทานที่แสดงถึงประโยชน์การมีหลักสันโดษ และโทษของ 
ผู้ไม่สันโดษ 

2.  แนวทางการใช้วัตถุโดยหลักสันโดษของบรรพชิต 
คือการใช้วัตถุปัจจัย เพียงเพื่อหล่อเลี้ยงการด ารงชีวิตของ
ของบรรพชิตเท่านั้น หากพิจารณาดังนี้บรรพชิตจะไม่เกิด
ความวุ่นวาย กระวนกระวายใจ ในเรื่องวัตถุปัจจัย ความสันโดษ
ท าให้บรรพชิตยิ่งยินดีในเพศของตน ยินดีในการภาวนา 
ยินดีในการปฏิบัติธรรม ท าให้บรรลุธรรมได้ ในส่วนของ 
แนวทางการใช้วัตถุโดยหลักสันโดษของฆราวาส ซึ่งเป็น 
ผู้ครองเรือน มีการประกอบอาชีพ มีฐานะทางสังคม และ
เศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป ควรมีการปลูกฝังจิตใจให้เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะในเรื่องการใช้วัตถุสิ่งของในการด าเนินชีวิต  
พึงพิจารณาในคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม สันโดษเป็นแนวคิด
และแนวทางการปฏิบัติที่สามารถท าให้เกิดความสุขได้  
           3.  แนวทางในการแก้ปัญหาครอบครัว โดยใช้หลัก
ความสันโดษมี 2 ประการ คือ 1) สมาชิกภายในครอบครัว
ปลูกฝังให้เยาวชนมีความสันโดษ โดยเร่ิมจากครอบครัว 
ให้มีการเลี้ยงดูที่ดีด้วยความเอาใจใส่ ท่ีส าคัญคือ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในความสันโดษ สอนให้เยาวชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
รับผิดชอบต่อตนเองได้ ไม่ท าตัวให้เป็นปัญหา หรือเป็นภาระ
ให้กับสังคมหรือครอบครัว และ 2) เมื่อครอบครัวมีความ
สันโดษเกิดขึ้นหลายครอบครัว จะแผ่ขยายไปสู่ชุมชน รวมถึง
สังคมไทยที่มีความสันโดษ เกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งที่ดี มีแต่
ความยินดีในตน ในครอบครัว ในสังคม ไม่ยินร้ายหรือคิด
ปองร้ายผู้อื่น ปัญหาครอบครัวจะลดน้อยลงไปกลายเป็นสังคม
ที่มีความสุขในท่ีสุด 

4.  แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยหลัก 
ความสันโดษ ประกอบด้วยหลักธรรมข้ออื่นเช่ือมโยง ได้แก่ 
ความพอประมาณ ความขยันหมั่นเพียร การที่เก็บรักษา
ทรัพย์ที่หามาได้ การที่ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย และการคบมิตร 

ที่ดี ไม่น าพาซึ่งความเสื่อม รวมถึงใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวความคิด 
ซึ่งประกอบด้วยหลักสันโดษ จากนั้นสามารถน าไปประยุกต์
ในการประกอบอาชีพของตนตามความเหมาะสม 
           5.  แนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองด้วยหลัก
ความสันโดษประกอบด้วย 2 ประการ 1) ประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งผู้แทนของตน ควรมีความยินดีพอใจ มีค่านิยมในการ
พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดี มีลักษณะความสันโดษ เพื่อที่ใน
การเป็นผู้แทนประชาชน 2) ในส่วนของนักการเมืองเอง 
ควรปลูกฝังความยินดีพอใจ มีความพอดีในการปฏิบัติตน  
มีการแก้ปัญหาด้วยปัญญา มีอุดมการณ์ที่ดีทางการเมือง 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความยินดีที่จะเข้ามาบริหารจัดการ 
แจกจ่ายทรัพยากรให้ประชาชน มีความยินดีแม้ตนหรือฝุาย
ตรงข้ามได้รับเลือกตั้ง เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
 
สรุปผล 

1.  จากการศึกษาหลักสันโดษจากคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนานั้น พบว่า ค าว่าสันโดษ มาจากค าภาษาบาลีว่า 
สันตุฏฐี หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ด้วยวัตถุปัจจัย  
ซึ่งเกิดจากภายนอก รวมถึง การมีความสุข ความพอใจ  
ซึ่งเกดิจากภายใน ลักษณะของความสันโดษคือ มีความยินดี
ตามมี ยินดีตามได้ ยินดีตามก าลัง สันโดษมีประโยชน์ต่อบรรพชิต
ในฐานะที่ด ารงพระวินัย ในฐานะที่เป็นอริยวงค์ 4 และในฐานะ
ที่เป็นนาถกรณธรรม ซึ่งเป็นธรรมที่ช่วยให้บรรลุธรรม และ
เพ่ือความเรียบร้อยอันดีในชุมชนเพศบรรพชิตช่วยให้บรรพชิต
พอใจในการใช้ปัจจัย 4 ตามความจ าเป็นต่อการครองเพศ
บรรพชิต เป็นหลักธรรมพื้นฐานสนับสนุนความมีวินัยให้จิตใจ
มีความเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ มีความเพียรปฏิบัติธรรม อันเป็น
คุณสมบัติที่ช่วยให้บรรลุธรรมในที่สุด ส่วนความสันโดษ 
มีความส าคัญต่อฆราวาส คือ ท าให้มีความสุขความพอใจ 
ในการด าเนินชีวิตทั้งการครองตนและครองเรือน ช่วยปูองกัน
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการครองเรือนของฆราวาส ประโยชน์
ที่มีในฆราวาส จะท าให้บุคคลมีจริยธรรมอันดีในการครองชีวิต 
ก่อเกิดความผาสุกในสังคม  

2.  หลักธรรมท่ีเก่ียวข้องกับสันโดษ ในส่วนของหลัก
ที่เป็นข้าศึกของสันโดษ ได้แก่ ตัณหา โดยเฉพาะในส่วนของ
ความโลภ ซึ่งความสันโดษจะเกิดขึ้นยากมากหากจิตใจคนเรา
เต็มไปด้วยพื้นที่แห่งความโลภ ดังนั้นโทษของการด าเนินชีวิต
โดยปราศจากความสันโดษ คือโทษที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล 
คือท าให้เกิดความวุ่นวายใจ ความไม่ยินดีภายในบุคคล  
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ที่บ ารุงบ าเรอตัวเอง แต่กล่าวไม่ให้สันโดษในกุศลกรรม                          
(องฺ.ทุก. (บาลี) 20/178/91) กุศลกรรมดังกล่าว คือ การท า
ความดี การท าสิ่งสร้างสรรค์ ในประเด็นนี้เป็นที่ปรากฏ 
อย่างชัดเจนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักค าสอนเรื่องสันโดษอย่างแท้จริง ผู้วิจัย 
จึงเห็นว่า ความสันโดษในพระองค์ ปรากฏเห็นได้อย่างเด่นชัด  
ทั้งในพระราชจริยาวัตรในพระบรมราโชวาท และในทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ควรค่าน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช้ีให้เห็น
เพื่อเป็นแบบอย่างในแนวคิดและแนวปฏิบัติแก่คนในสังคม 
ไทย เพื่อบรรลุถึงความสุขได้อย่างแท้จริง ดังที่พระพุทธองค์
ตรัสถึงข้อธรรมนี้ว่า สันโดษเป็นธรรมที่ใช้ได้ทั้งต่อฆราวาส 
ที่ใช้ในการครองเรือน และต่อบรรพชิต ที่ใช้หลักธรรม 
ข้อสันโดษนี้เป็นพื้นฐานขั้นส าคัญในการก้าวย่างสู่ขั้นแห่ง 
การบรรลุธรรมด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษา
ความจริงเกี่ยวกับหลักธรรมข้อสันโดษนี้ เพื่อเป็นการค้นหา
หลักความสันโดษที่ถูกต้อง ตามหลักค าสอนในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการศึกษาสันโดษที่ปรากฏใน
สังคมไทย ซึ่ งมี ในพระเถระ และของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์ 
แนวทางการน าหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่อยู่ ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนามาใช้ในสังคมไทย ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตได้  ทั้ งนี้  ส่วนหนึ่ งผู้วิจัยมีความเ ช่ือมั่นว่า 
หลักค าสอนเรื่องสันโดษนี้ จะเป็นพื้นฐานในการน าไปใช้ 
เป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินชีวิตของตนเองในการอยู่
ร่วมกันของสังคมไทยในปัจจุบัน และน าหลักธรรมเรื่องสันโดษ
ไปสู่ชีวิตท่ีมีความสุข หรือบรรลุถึงเปูาหมายในชีวิตได้ 
 
วัตถุประสงค ์
          1.  เพื่อศึกษาหลักค าสอนเรื่องสันโดษที่มีในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
          2.  เพื่อศึกษาค าสอน รวมถึงแนวปฏิบัติ เรื่อง
สันโดษ ของพระเถระ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9   
          3.  เพื่อวิเคราะห์แนวทางการน าหลักค าสอนและ
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมเรื่องสันโดษมาใช้ในสังคมไทย 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร  (Documentary 
Research) ดังต่อไปนี้ดังนี ้

1.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary  
Sources) ได้แก่ จากคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีและ
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ทราบถึง
หลักการและแนวคิดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับสันโดษในแง่มุมต่างๆ  
เพื่อเป็นการช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของสันโดษตามที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงไว้เป็นหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎก 

2.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary 
 Sources) คือ อรรถกถา ปกรณ์วิเสสฎีกา อนุฎีกา รวมถึง
ต าราและเอกสารงานวิจัยเพื่อเป็นการอธิบายขยายความเนื้อหา
เพิ่มเติมจากพระไตรปิฎก 

3.  ศึกษาข้อมูลจากหนังสืองานนิพนธ์ บทบรรยาย 
และปฎิปทา ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องของพระเถระในสังคมไทย 
5 รูป คือ พระธรรมโกศาจารย์ (พระพุทธทาส ภิกขุ), พระ
โพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท), พระธรรมวิสุทธิมงคล 
(หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสมฺปนฺโน) พระพรหมคุณากรณ์ 
(ป.อ.ปยตฺโต) และพระไพศาล  วิสาโล ที่ได้กล่าวถึงสันโดษ
ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของท่านเหล่านั้น 
ในการน าเอาหลักการและแนวคิดไปพัฒนาการปฏิบัติและ 
สั่งสอนพุทธศาสนิกชน 

4.  ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ รวมถึงบทความ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจริยาวัตร, พระบรมราโชวาท และ
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลัก
ความสันโดษ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  

5.  ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลการน าหลักสันโดษ
มาใช้ในสังคมไทย ในแง่วิเคราะห์การตีความหมาย การแก้ปัญหา
สังคม, เศรษฐกิจและการเมือง ที่มีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนที่
สนับสนุนเช่ือมโยงหลักธรรม และข้อธรรมที่เป็นปฏิปักษ์  
ทั้งในส่วนของในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ค าสอนของพระเถระ 
และในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เห็นถึง 
แนวทางการน าหลักค าสอนเรื่องสันโดษไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ในสังคมไทย  
 6.  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะถึงการน า
ความรู้ที่ได้ไปศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  แนวทางในการแก้ปัญหาการตีความค าว่าสันโดษ 

ประกอบด้วย 1) สถาบัน หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรมี
บทบาทในการให้ความกระจ่างเร่ืองการตีความหมายของ 
ค าว่าสันโดษ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาต่อไป 2) แสดงความหมายของค าว่า
สันโดษควบคู่ไปกับค าว่า พอดี, ความพอเพียง, ความเพียร, 
ความไม่ประมาท 3) ใช้การอธิบายเพิ่มเติมในการแสดง
ความหมายของค าว่าสันโดษให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ การน าเสนอ
ลักษณะบุคคลผู้มีความสันโดษ ในคู่ครองเพียงคนเดียว  
นิทานที่แสดงถึงประโยชน์การมีหลักสันโดษ และโทษของ 
ผู้ไม่สันโดษ 

2.  แนวทางการใช้วัตถุโดยหลักสันโดษของบรรพชิต 
คือการใช้วัตถุปัจจัย เพียงเพื่อหล่อเลี้ยงการด ารงชีวิตของ
ของบรรพชิตเท่านั้น หากพิจารณาดังนี้บรรพชิตจะไม่เกิด
ความวุ่นวาย กระวนกระวายใจ ในเรื่องวัตถุปัจจัย ความสันโดษ
ท าให้บรรพชิตยิ่งยินดีในเพศของตน ยินดีในการภาวนา 
ยินดีในการปฏิบัติธรรม ท าให้บรรลุธรรมได้ ในส่วนของ 
แนวทางการใช้วัตถุโดยหลักสันโดษของฆราวาส ซึ่งเป็น 
ผู้ครองเรือน มีการประกอบอาชีพ มีฐานะทางสังคม และ
เศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป ควรมีการปลูกฝังจิตใจให้เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะในเรื่องการใช้วัตถุสิ่งของในการด าเนินชีวิต  
พึงพิจารณาในคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม สันโดษเป็นแนวคิด
และแนวทางการปฏิบัติที่สามารถท าให้เกิดความสุขได้  
           3.  แนวทางในการแก้ปัญหาครอบครัว โดยใช้หลัก
ความสันโดษมี 2 ประการ คือ 1) สมาชิกภายในครอบครัว
ปลูกฝังให้เยาวชนมีความสันโดษ โดยเริ่มจากครอบครัว 
ให้มีการเลี้ยงดูที่ดีด้วยความเอาใจใส่ ที่ส าคัญคือ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในความสันโดษ สอนให้เยาวชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
รับผิดชอบต่อตนเองได้ ไม่ท าตัวให้เป็นปัญหา หรือเป็นภาระ
ให้กับสังคมหรือครอบครัว และ 2) เมื่อครอบครัวมีความ
สันโดษเกิดขึ้นหลายครอบครัว จะแผ่ขยายไปสู่ชุมชน รวมถึง
สังคมไทยที่มีความสันโดษ เกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งที่ดี มีแต่
ความยินดีในตน ในครอบครัว ในสังคม ไม่ยินร้ายหรือคิด
ปองร้ายผู้อื่น ปัญหาครอบครัวจะลดน้อยลงไปกลายเป็นสังคม
ที่มีความสุขในท่ีสุด 

4.  แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยหลัก 
ความสันโดษ ประกอบด้วยหลักธรรมข้ออื่นเช่ือมโยง ได้แก่ 
ความพอประมาณ ความขยันหมั่นเพียร การที่เก็บรักษา
ทรัพย์ที่หามาได้ การที่ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย และการคบมิตร 

ที่ดี ไม่น าพาซึ่งความเสื่อม รวมถึงใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวความคิด 
ซึ่งประกอบด้วยหลักสันโดษ จากนั้นสามารถน าไปประยุกต์
ในการประกอบอาชีพของตนตามความเหมาะสม 
           5.  แนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองด้วยหลัก
ความสันโดษประกอบด้วย 2 ประการ 1) ประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งผู้แทนของตน ควรมีความยินดีพอใจ มีค่านิยมในการ
พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดี มีลักษณะความสันโดษ เพื่อที่ใน
การเป็นผู้แทนประชาชน 2) ในส่วนของนักการเมืองเอง 
ควรปลูกฝังความยินดีพอใจ มีความพอดีในการปฏิบัติตน  
มีการแก้ปัญหาด้วยปัญญา มีอุดมการณ์ที่ดีทางการเมือง 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความยินดีที่จะเข้ามาบริหารจัดการ 
แจกจ่ายทรัพยากรให้ประชาชน มีความยินดีแม้ตนหรือฝุาย
ตรงข้ามได้รับเลือกตั้ง เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
 
สรุปผล 

1.  จากการศึกษาหลักสันโดษจากคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนานั้น พบว่า ค าว่าสันโดษ มาจากค าภาษาบาลีว่า 
สันตุฏฐี หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ด้วยวัตถุปัจจัย  
ซึ่งเกิดจากภายนอก รวมถึง การมีความสุข ความพอใจ  
ซึ่งเกดิจากภายใน ลักษณะของความสันโดษคือ มีความยินดี
ตามมี ยินดีตามได้ ยินดีตามก าลัง สันโดษมีประโยชน์ต่อบรรพชิต
ในฐานะที่ด ารงพระวินัย ในฐานะที่เป็นอริยวงค์ 4 และในฐานะ
ที่เป็นนาถกรณธรรม ซึ่งเป็นธรรมที่ช่วยให้บรรลุธรรม และ
เพื่อความเรียบร้อยอันดีในชุมชนเพศบรรพชิตช่วยให้บรรพชิต
พอใจในการใช้ปัจจัย 4 ตามความจ าเป็นต่อการครองเพศ
บรรพชิต เป็นหลักธรรมพื้นฐานสนับสนุนความมีวินัยให้จิตใจ
มีความเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ มีความเพียรปฏิบัติธรรม อันเป็น
คุณสมบัติที่ช่วยให้บรรลุธรรมในที่สุด ส่วนความสันโดษ 
มีความส าคัญต่อฆราวาส คือ ท าให้มีความสุขความพอใจ 
ในการด าเนินชีวิตทั้งการครองตนและครองเรือน ช่วยปูองกัน
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการครองเรือนของฆราวาส ประโยชน์
ที่มีในฆราวาส จะท าให้บุคคลมีจริยธรรมอันดีในการครองชีวิต 
ก่อเกิดความผาสุกในสังคม  

2.  หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับสันโดษ ในส่วนของหลัก
ที่เป็นข้าศึกของสันโดษ ได้แก่ ตัณหา โดยเฉพาะในส่วนของ
ความโลภ ซึ่งความสันโดษจะเกิดขึ้นยากมากหากจิตใจคนเรา
เต็มไปด้วยพื้นที่แห่งความโลภ ดังนั้นโทษของการด าเนินชีวิต
โดยปราศจากความสันโดษ คือโทษที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล 
คือท าให้เกิดความวุ่นวายใจ ความไม่ยินดีภายในบุคคล  
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เกิดความทุกข์ใจ และโทษที่เกิดขึ้นกับสังคม คือ เมื่อเกิด
ความทุกข์ใจแล้วจึงเกิดการกระท าที่ส่งผลต่อสังคมได้ เช่น 
การประพฤติ ปฏิบัติโดยไม่ชอบในการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็น
ผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ในส่วนหลักธรรม 
ที่สนับสนุนสันโดษ คือ ความเพียรประกอบความดีและ 
ความไม่ประมาท มีสติรู้ตัวในการด าเนินชีวิตตนให้เป็นไป
ในทางเจริญละเว้นการด าเนินไปในทางเสื่อม  

3.  บุคคลตัวอย่างในเรื่องความสันโดษที่ปรากฏ 
ให้เห็นเด่นชัดในสังคมไทย  ได้แก่     

    3.1  พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาส ภิกขุ) 
มีปฏิปทาที่เป็นแบบอย่างในการศึกษาค าสอนทางพระพุทธ 
ศาสนาทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ท่านมีความรู้แตกฉาน 
มีความเพียรในการค้นคว้า หลักค าสอนเรื่องสันโดษของท่าน
ได้แสดงไว้ท้ังในการเทศนาธรรม และผลงานการเขียนหนังสือ 
โดยเฉพาะในหนังสอืช่ือ สันโดษเป็นทรัพยย์ิ่ง ซึ่งค าสอนดังกล่าว
ตรงกับพุทธพจน์ที่ว่า สนฺตุฏฐีปรม  ธน  ท่านมีเทคนิควิธีการ
ในเรื่องการน าหลักสันโดษมาแสดงทั้งในรูปแบบการแต่งกลอน 
การเปรียบเทียบท าให้เห็นถึงความสันโดษได้หลายแง่มุมอีกทั้ง
ท่านยังปฏิบัติตนตามหลักสันโดษทั้งในเรื่องการใช้วัตถุบริขาร
เพียงเท่าที่จ าเป็น และที่ส าคัญท่านน าหลักสันโดษมาใช้เพื่อ
พิจารณาในการปฏิบัติธรรม คือ การมีสันโดษขั้นสูงนั้นจะมี
เมื่อสิ้นอาสวะ          

    3.2  พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) 
มีความเคารพนับถือในครูอาจารย์ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในเรื่องการลงมือปฏิบัติ ที่ถือเป็นการสอนได้โดยไม่ต้องอธิบาย
ความมาก และสามารถเผยแผ่ธรรมให้กับชาวต่างชาติได้แม้จะ
ปรากฏการแสดงหลักสันโดษในพระโพธิญาณเถรไม่มากนัก 
แต่ท่านเน้นการสอนเรื่องสันโดษในเรื่อง การใช้ปัจจัยที่มีค่า
น้อย มีความเป็นอยู่เรียบง่าย มีการประมาณในการบริโภค 
การสร้างที่อยู่อาศัย โดยลักษณะการปฏิบัติตามหลักธรรม
ของท่าน เป็นการปฏิบัติตนให้ดูเป็นแบบอย่างในความเป็น
สมณะเพศ ท าให้เกิดความศรัทธาต่อผู้พบเห็น ซึ่งตรงกับ
หลักค าสอนเรื่องสันโดษในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตว่า 
“ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อย และหาได้ง่ายนี้ 
เรากล่าวว่าเป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นสมณะ” ซึ่งหลัก
ค าสอนและการปฏิบัติตนของท่านมีความสอดคล้องในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา  

    3.3  พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว 
ญาณสมฺปนฺโน) ท่านมีปฏิปทาเป็นแบบอย่างในเร่ืองสัจจะ 
และความเพียรในการปฏิบัติธรรม ท่านมีความเคารพบูชา 

ในอาจารย์เป็นอย่างมาก และมีความเมตตากรุณาต่อสังคมไทย 
หลวงตาพระมหาบัวท่านได้แสดงหลักค าสอนและแนวปฏิบัติ
เรื่องสันโดษ คือ สอนให้มีความพอดี รู้จักฐานะของตนและ
ผู้อื่น ไม่อิจฉา ไม่ล่วงเกินอยากได้ของผู้อื่นและเห็นว่าสันโดษนั้น
เป็นธรรมที่มีความจ าเป็นทั้งนักบวชและฆราวาส เหมาะสม
อย่างยิ่งที่จะน าไปใช้ตามเพศและฐานะของตนซึ่งมีความสอดคล้อง
กับค าสอนเรื่องสันโดษในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ว่า 
หลักสันโดษนี้เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุสาสน์ คือค าสอน
ของพระศาสดาที่ควรค่าแก่การน าไปใช้ทั้งบรรพชิตและฆราวาส 
              3.4  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านมี
พระคุณต่อวงการศึกษาพระพุทธศาสนาไทย เป็นแบบอย่าง
ทีด่ีในวิถีชีวิตความสันโดษ ด าเนินชีวิตเรียบง่าย มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ท่านได้แสดงเร่ืองสันโดษดังปรากฏในหนังสือ และ
การใช้หลักสันโดษในการด าเนินชีวิตของท่านนั้น เห็นได้จาก
ปฏิปทาของท่านซึ่งเรียบง่ายให้เห็นเป็นแบบอย่าง ในเรื่อง
ข้าวของเครื่องใช้ท่านใช้อย่างคุ้มค่าและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในเรื่องการฉันอาหาร ในเรื่องของจีวร  
ซึ่งสอดคล้องกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ให้มีความสันโดษ
ในจีวร แม้ท่านจะสันโดษในเรื่องข้าวของเครื่องใช้ แต่ท่าน
ไม่ได้สันโดษในการปฏิบัติกุศลกรรม เช่น ในเร่ืองการจัดท า
หนังสือเพื่อเผยแพร่หลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา 
ท่านขยันหมั่นเพียรท าโดยไม่รับค่าตอบแทนใด หวังเพียง
เป็นประโยชน์เพื่อการศึกษา 

 3.5  พระไพศาล  วิสาโล ท่านเป็นนักคิด นักเขียน
ยุคใหม่ หลักค าสอนเรื่องสันโดษนั้น ท่านได้อธิบายความสันโดษ
ที่คู่กับความเพียร โดยมองว่ามิใช่เพียรพยามที่ตนอย่างเดียว 
หากแต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยจึงเรียกว่าสันโดษแท้  
ซึ่งเป็นความแตกต่างในการอธิบายความเรื่องสันโดษจาก
พระเถระรูปอื่นและจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่บ้าง 
แต่ถือว่าเป็นมุมมองการสอนหลักสันโดษที่น่าสนใจ ในส่วนของ
เทคนิควิธีการแสดงธรรมข้อนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของ
บุคคลในต่างประเทศ ซึ่งท าให้หลักความสันโดษนี้เป็นสากล 
ในส่วนการน าหลักสันโดษมาใช้ส าหรับท่านนั้น ท่านเน้นการฝึก
สติอยู่กับปัจจุบันขณะ โดยไม่จ าเป็นต้องปลีกวิเวก 
   3.6  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ทรงมีความสนัโดษทั้งในพระราชจรยิาวัตร และปรากฏในค าสอน 
อีกทั้งหลักสันโดษนี้ยังปรากฏเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจตาม
นัยแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นในการ
น าหลักสันโดษมาใช้ประโยชน์ อันมีความสอดคล้องใน 
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ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท คือให้ใช้สันโดษกับ 
การใช้ปัจจัย 4 รวมถึงความสันโดษนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ส่วนการน าหลักสันโดษมาใช้ 
ส่วนพระองค์นั้น เป็นที่ประจักษ์ในการใช้วัตถุสิ่งของอย่างรู้
คุณค่าของพระองค์ อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พสกนิกร 
ชาวไทยในเรื่องความสันโดษ 
  4.  วิเคราะห์แนวทางการน าหลักค าสอนเรื่ อง
สันโดษมาใช้ในสังคมไทย 
   4.1  แนวทางในการแก้ปัญหาครอบครัวโดยใช้
หลักความสันโดษ คือสมาชิกภายในครอบครัวปลูกฝังให้เยาวชน
มีความสันโดษ โดยเริ่มจากครอบครัวให้มีการเลี้ยงดูที่ดี 
ด้วยความเอาใจใส ่ที่ส าคัญคือ เป็นแบบอย่างที่ดีในความสนัโดษ 
สอนให้เยาวชนสามารถพึ่งตนเองได้ รับผิดชอบต่อตนเองได้ 
ไม่ท าตัวให้เป็นปัญหา หรือเป็นภาระให้กับสังคมหรือครอบครัว 
เมื่อครอบครัวมีความสันโดษเกิดขึ้นหลายครอบครัว จะแผ่
ขยายไปสู่ชุมชน รวมถึงสังคมไทยที่มีความสันโดษ เกิดเป็น
วัฒนธรรมที่ดี มีความยินดีในตน ในครอบครัว ในสังคม ไม่คิด
ปองร้ายผู้อืน่ ปัญหาครอบครัวจะลดน้อยลงไป กลายเป็นสังคม
ที่มีความสุขในท่ีสุด 
   4.2  แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยหลัก
ความสันโดษนั้นต้องประกอบด้วยหลักธรรมข้ออื่นเช่ือมโยง 
ได้แก่ ความพอประมาณ ความขยันหมั่นเพียร การที่เก็บรักษา
ทรัพย์ที่หามาได้ การที่ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย และการคบมิตรที่ดี 
ไม่น าพาซึ่งความเสื่อม รวมถึงใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวความคิดซึ่ ง

ประกอบด้วยหลักสันโดษ จากนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใน
การประกอบอาชีพของตนตามความเหมาะสม 
   4.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองด้วย
หลักความสันโดษ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนของตน 
ควรมีความยินดีพอใจ มีค่านิยมในการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ
ทีด่ี มีลักษณะความสันโดษ ในส่วนของนักการเมืองควรปลูกฝัง
ความยินดีพอใจ มีความพอดีในการปฏิบัติตน มีการแก้ปัญหา
ด้วยปัญญา มีอุดมการณ์ที่ดีทางการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
มีความยินดีที่จะเข้ามาบริหารจัดการ แจกจ่ายทรัพยากรให้
ประชาชน มีความยินดีแม้ตนหรือฝุายตรงข้ามได้รับเลือกตั้ง  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  สถาบันการศึกษาทุกระดับ ควรมีการเผยแผ่
ความรู้ความเข้าใจในหลักสันโดษให้มากขึ้น จากนั้นส่งเสริม
การปฏิบัติตามหลักความสันโดษด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ตามความเหมาะสมในแต่ละอาชีพ 

2.  เมื่อศึกษาและปฏิบัติตามหลักสันโดษแล้วควร
ปลูกฝังให้เป็นค่านิยมให้คนในสังคมไทยได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
เฉกเช่นหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ที่พระพุทธองค์
ทรงมุ่งเน้นให้บังเกิดทุกหมู่เหล่าให้ 

3.  หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ล้วนแต่
เกี่ยวข้องกับทุกชีวิต และข้อธรรมต่างๆ มีความเกี่ยวข้องกัน  
หากว่ามีการศึกษาถึงธรรมข้อใดๆ ก็จะสามารถเช่ือมโยง และ
สามารถตอบโจทย์ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ 
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เกิดความทุกข์ใจ และโทษที่เกิดขึ้นกับสังคม คือ เมื่อเกิด
ความทุกข์ใจแล้วจึงเกิดการกระท าที่ส่งผลต่อสังคมได้ เช่น 
การประพฤติ ปฏิบัติโดยไม่ชอบในการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็น
ผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ในส่วนหลักธรรม 
ที่สนับสนุนสันโดษ คือ ความเพียรประกอบความดีและ 
ความไม่ประมาท มีสติรู้ตัวในการด าเนินชีวิตตนให้เป็นไป
ในทางเจริญละเว้นการด าเนินไปในทางเสื่อม  

3.  บุคคลตัวอย่างในเรื่องความสันโดษที่ปรากฏ 
ให้เห็นเด่นชัดในสังคมไทย  ได้แก่     

    3.1  พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาส ภิกขุ) 
มีปฏิปทาที่เป็นแบบอย่างในการศึกษาค าสอนทางพระพุทธ 
ศาสนาทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ท่านมีความรู้แตกฉาน 
มีความเพียรในการค้นคว้า หลักค าสอนเรื่องสันโดษของท่าน
ได้แสดงไว้ท้ังในการเทศนาธรรม และผลงานการเขียนหนังสือ 
โดยเฉพาะในหนังสอืช่ือ สันโดษเป็นทรัพยย์ิ่ง ซึ่งค าสอนดังกล่าว
ตรงกับพุทธพจน์ที่ว่า สนฺตุฏฐีปรม  ธน  ท่านมีเทคนิควิธีการ
ในเรื่องการน าหลักสันโดษมาแสดงทั้งในรูปแบบการแต่งกลอน 
การเปรียบเทียบท าให้เห็นถึงความสันโดษได้หลายแง่มุมอีกทั้ง
ท่านยังปฏิบัติตนตามหลักสันโดษทั้งในเรื่องการใช้วัตถุบริขาร
เพียงเท่าที่จ าเป็น และที่ส าคัญท่านน าหลักสันโดษมาใช้เพื่อ
พิจารณาในการปฏิบัติธรรม คือ การมีสันโดษขั้นสูงนั้นจะมี
เมื่อสิ้นอาสวะ          

    3.2  พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) 
มีความเคารพนับถือในครูอาจารย์ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในเรื่องการลงมือปฏิบัติ ที่ถือเป็นการสอนได้โดยไม่ต้องอธิบาย
ความมาก และสามารถเผยแผ่ธรรมให้กับชาวต่างชาติได้แม้จะ
ปรากฏการแสดงหลักสันโดษในพระโพธิญาณเถรไม่มากนัก 
แต่ท่านเน้นการสอนเรื่องสันโดษในเรื่อง การใช้ปัจจัยที่มีค่า
น้อย มีความเป็นอยู่เรียบง่าย มีการประมาณในการบริโภค 
การสร้างที่อยู่อาศัย โดยลักษณะการปฏิบัติตามหลักธรรม
ของท่าน เป็นการปฏิบัติตนให้ดูเป็นแบบอย่างในความเป็น
สมณะเพศ ท าให้เกิดความศรัทธาต่อผู้พบเห็น ซึ่งตรงกับ
หลักค าสอนเรื่องสันโดษในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตว่า 
“ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อย และหาได้ง่ายนี้ 
เรากล่าวว่าเป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นสมณะ” ซึ่งหลัก
ค าสอนและการปฏิบัติตนของท่านมีความสอดคล้องในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา  

    3.3  พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว 
ญาณสมฺปนฺโน) ท่านมีปฏิปทาเป็นแบบอย่างในเรื่องสัจจะ 
และความเพียรในการปฏิบัติธรรม ท่านมีความเคารพบูชา 

ในอาจารย์เป็นอย่างมาก และมีความเมตตากรุณาต่อสังคมไทย 
หลวงตาพระมหาบัวท่านได้แสดงหลักค าสอนและแนวปฏิบัติ
เร่ืองสันโดษ คือ สอนให้มีความพอดี รู้จักฐานะของตนและ
ผู้อื่น ไม่อิจฉา ไม่ล่วงเกินอยากได้ของผู้อื่นและเห็นว่าสันโดษนั้น
เป็นธรรมที่มีความจ าเป็นทั้งนักบวชและฆราวาส เหมาะสม
อย่างยิ่งที่จะน าไปใช้ตามเพศและฐานะของตนซึ่งมีความสอดคล้อง
กับค าสอนเรื่องสันโดษในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ว่า 
หลักสันโดษนี้เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุสาสน์ คือค าสอน
ของพระศาสดาที่ควรค่าแก่การน าไปใช้ทั้งบรรพชิตและฆราวาส 
              3.4  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านมี
พระคุณต่อวงการศึกษาพระพุทธศาสนาไทย เป็นแบบอย่าง
ทีด่ีในวิถีชีวิตความสันโดษ ด าเนินชีวิตเรียบง่าย มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ท่านได้แสดงเรื่องสันโดษดังปรากฏในหนังสือ และ
การใช้หลักสันโดษในการด าเนินชีวิตของท่านนั้น เห็นได้จาก
ปฏิปทาของท่านซึ่งเรียบง่ายให้เห็นเป็นแบบอย่าง ในเรื่อง
ข้าวของเครื่องใช้ท่านใช้อย่างคุ้มค่าและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในเรื่องการฉันอาหาร ในเรื่องของจีวร  
ซึ่งสอดคล้องกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ให้มีความสันโดษ
ในจีวร แม้ท่านจะสันโดษในเรื่องข้าวของเครื่องใช้ แต่ท่าน
ไม่ได้สันโดษในการปฏิบัติกุศลกรรม เช่น ในเรื่องการจัดท า
หนังสือเพื่อเผยแพร่หลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา 
ท่านขยันหมั่นเพียรท าโดยไม่รับค่าตอบแทนใด หวังเพียง
เป็นประโยชน์เพื่อการศึกษา 

 3.5  พระไพศาล  วิสาโล ท่านเป็นนักคิด นักเขียน
ยุคใหม่ หลักค าสอนเรื่องสันโดษนั้น ท่านได้อธิบายความสันโดษ
ที่คู่กับความเพียร โดยมองว่ามิใช่เพียรพยามที่ตนอย่างเดียว 
หากแต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยจึงเรียกว่าสันโดษแท้  
ซึ่งเป็นความแตกต่างในการอธิบายความเรื่องสันโดษจาก
พระเถระรูปอื่นและจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่บ้าง 
แต่ถือว่าเป็นมุมมองการสอนหลักสันโดษที่น่าสนใจ ในส่วนของ
เทคนิควิธีการแสดงธรรมข้อนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของ
บุคคลในต่างประเทศ ซึ่งท าให้หลักความสันโดษนี้เป็นสากล 
ในส่วนการน าหลักสันโดษมาใช้ส าหรับท่านนั้น ท่านเน้นการฝึก
สติอยู่กับปัจจุบันขณะ โดยไม่จ าเป็นต้องปลีกวิเวก 
   3.6  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ทรงมีความสนัโดษทั้งในพระราชจรยิาวัตร และปรากฏในค าสอน 
อีกทั้งหลักสันโดษนี้ยังปรากฏเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจตาม
นัยแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นในการ
น าหลักสันโดษมาใช้ประโยชน์ อันมีความสอดคล้องใน 
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ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท คือให้ใช้สันโดษกับ 
การใช้ปัจจัย 4 รวมถึงความสันโดษนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ส่วนการน าหลักสันโดษมาใช้ 
ส่วนพระองค์นั้น เป็นที่ประจักษ์ในการใช้วัตถุสิ่งของอย่างรู้
คุณค่าของพระองค์ อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พสกนิกร 
ชาวไทยในเรื่องความสันโดษ 
  4.  วิเคราะห์แนวทางการน าหลักค าสอนเร่ือง
สันโดษมาใช้ในสังคมไทย 
   4.1  แนวทางในการแก้ปัญหาครอบครัวโดยใช้
หลักความสันโดษ คือสมาชิกภายในครอบครัวปลูกฝังให้เยาวชน
มีความสันโดษ โดยเริ่มจากครอบครัวให้มีการเลี้ยงดูที่ดี 
ด้วยความเอาใจใส ่ที่ส าคัญคือ เป็นแบบอย่างที่ดีในความสนัโดษ 
สอนให้เยาวชนสามารถพึ่งตนเองได้ รับผิดชอบต่อตนเองได้ 
ไม่ท าตัวให้เป็นปัญหา หรือเป็นภาระให้กับสังคมหรือครอบครัว 
เมื่อครอบครัวมีความสันโดษเกิดขึ้นหลายครอบครัว จะแผ่
ขยายไปสู่ชุมชน รวมถึงสังคมไทยที่มีความสันโดษ เกิดเป็น
วัฒนธรรมที่ดี มีความยินดีในตน ในครอบครัว ในสังคม ไม่คิด
ปองร้ายผู้อืน่ ปัญหาครอบครัวจะลดน้อยลงไป กลายเป็นสังคม
ที่มีความสุขในท่ีสุด 
   4.2  แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยหลัก
ความสันโดษนั้นต้องประกอบด้วยหลักธรรมข้ออื่นเช่ือมโยง 
ได้แก่ ความพอประมาณ ความขยันหมั่นเพียร การที่เก็บรักษา
ทรัพย์ที่หามาได้ การที่ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย และการคบมิตรที่ดี 
ไม่น าพาซึ่งความเสื่อม รวมถึงใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวความคิดซึ่ ง

ประกอบด้วยหลักสันโดษ จากนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใน
การประกอบอาชีพของตนตามความเหมาะสม 
   4.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองด้วย
หลักความสันโดษ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนของตน 
ควรมีความยินดีพอใจ มีค่านิยมในการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ
ทีด่ี มีลักษณะความสันโดษ ในส่วนของนักการเมืองควรปลูกฝัง
ความยินดีพอใจ มีความพอดีในการปฏิบัติตน มีการแก้ปัญหา
ด้วยปัญญา มีอุดมการณ์ที่ดีทางการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
มีความยินดีที่จะเข้ามาบริหารจัดการ แจกจ่ายทรัพยากรให้
ประชาชน มีความยินดีแม้ตนหรือฝุายตรงข้ามได้รับเลือกตั้ง  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  สถาบันการศึกษาทุกระดับ ควรมีการเผยแผ่
ความรู้ความเข้าใจในหลักสันโดษให้มากขึ้น จากนั้นส่งเสริม
การปฏิบัติตามหลักความสันโดษด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ตามความเหมาะสมในแต่ละอาชีพ 

2.  เมื่อศึกษาและปฏิบัติตามหลักสันโดษแล้วควร
ปลูกฝังให้เป็นค่านิยมให้คนในสังคมไทยได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
เฉกเช่นหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ที่พระพุทธองค์
ทรงมุ่งเน้นให้บังเกิดทุกหมู่เหล่าให้ 

3.  หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ล้วนแต่
เกี่ยวข้องกับทุกชีวิต และข้อธรรมต่างๆ มีความเกี่ยวข้องกัน  
หากว่ามีการศึกษาถึงธรรมข้อใดๆ ก็จะสามารถเช่ือมโยง และ
สามารถตอบโจทย์ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ประเมินความต้องการ
จ าเป็นของสิ่งแวดลอ้มในการปฏิบัตงิานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  
ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 242 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า สอบถามเรื่องการประเมินความต้องการจ าเป็น
ของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
มีค่าความเช่ือมั่น 0.89 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
ค านวณค่าหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์โดยวิธีการเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
ทุกด้านพบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น มีค่าเท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านนโยบายผู้บริหาร มีค่าดัชนี ล าดับความส าคัญของ 
ความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก (0.31) ล าดับที่ 2 
คือ ด้านเทคโนโลยี (0.30) ล าดับท่ี 3 คือด้านคู่มือปฏิบัติงาน
(0.23) ล าดับที่ 4 คือด้านบุคลากร (0.23) และล าดับที่ 5 
คือ ด้านซอฟต์แวร์(0.19)   
 
 
 
 
 

 2.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน 
โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 
  2.1  ด้านนโยบายผู้บริหาร พบว่า ค่าดัชนี
ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ดา้นนโยบายผู้บริหาร 
ล าดับที่ 1 คือการติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานระบบ 
E-LAAS (0.40) ล าดับท่ี 2 คือการสนับสนุนการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ (0.35) ล าดับ
ที่ 3 คือ การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติ (0.31) ล าดับที่ 4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานระบบ E-LAAS (0.28) และล าดับที่ 5 
คือการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน(0.24) 
  2.2  ด้านเทคโนโลยี พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยี ล าดับที่ 1 คือ
ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในหน่วยงาน (0.43) ล าดับที่ 2 
คือวัสดุและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (0.34) ล าดับที่ 3 คือความมีเสถียรภาพ
ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
(0.32) ล าดับที่ 4 คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน (0.27) และล าดับที่ 5 ความเร็วในการประมวลผล
ของโปรแกรมระบบบัญชี (0.18) 
  2.3  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านคู่มือปฏิบัติงาน ล าดับที่ 1  
 
 
 
 
 

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
** อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
*** อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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คือคู่มือการปฏิบัติงานมีการแนะน าการปฏิบัติงาน ชัดเจน 
ถูกต้อง (0.29) ล าดับที่ 2 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีการจัดเรียง
เนื้อหาตามล าดับ/ขั้นตอน มีความต่อเนื่องและชัดเจน (0.28) 
ล าดับที่ 3 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีเนื้อหาครอบคลุมตรงกับ
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน (0.21) ล าดับที่ 4 คือคู่มือ 
การปฏิบัติงานมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
(0.19) และล าดับที่ 5 คือความรู้จากคู่มือปฏิบัติงานสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง (0.18) 
  2.4  ด้านบุคลากร พบว่าค่าดัชนีล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ล าดับที่ 1 คือบุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (0.45)  
ล าดับที่ 2 คือ มีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(0.29) ล าดับที่ 3 คือ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์/
โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ (0.22) ล าดับที่ 4 คือ มีบุคลากร
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบ E-LAAS (0.20) ล าดับที่ 5 
คือมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงิน
และบัญชี การจัดเก็บรายได้ และงบประมาณ (0.02)  
  2.5  ด้านซอฟต์แวร์ พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านซอฟต์แวร์  ล าดับที่ 1 คือ
โปรแกรมระบบ E-LAAS สามารถใช้การได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน (0.27) ล าดับที่ 2 คือระบบ E-LAAS สามารถช่วย
ให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็วถูกต้อง (0.23) ล าดับที่ 3 คือ
ระบบ E-LAAS มีความเช่ือมโยงสมบูรณ์ท าให้การบันทึก
ข้อมูลระบบบัญชีมีความรวดเร็ว ถูกต้อง (0.17) ล าดับที่ 4 
คือระบบ E-LAAS สามารถสนับสนุนการบริหารการคลัง
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ (0.16) และล าดับท่ี 5 โปรแกรม
ระบบ E-LAAS มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ(0.15) 
 
ABSTRACT  
 The objectives of this research were to study 
the operation environment and to assess the needs 
of environment for Electronic Local Administrative 
Accounting System (E-LAAS) in Roi Et Province.    
 The sample group was 242 staff of Subdistrict 
Administrative Organization who operating E-LAAS 
in Roi Et Province selected by simple random sampling. 
Rating scale questionnaire with 0.89 reliability regarding 
needs assessment of E-LAAS in Roi Et Province 
was used as a research instrument. The researcher 
collected data via post and statistic for social 

research program, percentage, mean, standard deviation 
and priority needs were applied to analyze data.         
 Findings revealed that: 
  1.  The overall result of needs assessment 
of environment for E-LAAS in Roi Et Province showed 
that the priority needs index (PNI) was 0.25. 
The administrative policies had the highest PNI (0.31), 
followed by technology (0.30), procedure manual 
(0.23), staff (0.23) and software (0.19) respectively. 
  2.  Results of needs assessment of environment 
for E-LAAS in Roi Et Province in each aspect sorting 
by PNI were as follows.  

 2.1  Regarding administrative policies,  
E-LAAS performance monitoring and evaluation had 
the highest PNI among staff working with e-LAAS (0.40), 
followed by the support of advance and efficient 
technology implementation to E-LAAS (0.35),  
the support of human resource development to 
enhance work performance of E-LAAS (0.31), budgeting 
for E-LAAS (0.28) and sufficient staff allocation for 
E-LAAS (0.24) respectively. 

  2.2  Regarding technology, the internet 
speed in the organization had the highest PNI among 
staff working with e-LAAS (0.43), followed by materials 
and computer/internet equipment efficiency (0.34), 
the consistency of internet network stability (0.32), 
sufficiency of computer equipment (0.27) and 
processing E-LAAS speed (0.18) respectively.    

  2.3  Regarding procedure manual, the 
clearness and accuracy of manual had the highest 
PNI among staff working with e-LAAS (0.29), followed 
by the continuity and clarity of manual sequence/step 
(0.28), the operator’s requirement on manual (0.21), 
the up-to-date information (0.19) and the applicable 
and practical knowledge (0.18) respectively.    

  2.4  Regarding staff, the knowledge 
and capability of staff to work through the entire 
process had the highest PNI among staff working 
with e-LAAS (0.45), followed by the understanding 
of E-LAAS process (0.29), the understanding of using 
computer and programs (0.22), the sufficiency of 
staff for E-LAAS (0.20) and the understanding of 
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การประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

Needs Assessment of Environment for Electronic Local Administrative  
Accounting System (E-LAAS) in Roi Et Province 

 
นัฐภัสสร  จันทระ * 

ไพศาล  แน่นอุดร ** 
จุรีวัลย์  ภักดีวุฒ ิ*** 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ประเมินความต้องการ
จ าเป็นของสิ่งแวดลอ้มในการปฏิบัตงิานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  
ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 242 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า สอบถามเรื่องการประเมินความต้องการจ าเป็น
ของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
มีค่าความเช่ือมั่น 0.89 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
ค านวณค่าหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์โดยวิธีการเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
ทุกด้านพบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น มีค่าเท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านนโยบายผู้บริหาร มีค่าดัชนี ล าดับความส าคัญของ 
ความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก (0.31) ล าดับที่ 2 
คือ ด้านเทคโนโลยี (0.30) ล าดับท่ี 3 คือด้านคู่มือปฏิบัติงาน
(0.23) ล าดับที่ 4 คือด้านบุคลากร (0.23) และล าดับที่ 5 
คือ ด้านซอฟต์แวร์(0.19)   
 
 
 
 
 

 2.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน 
โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 
  2.1  ด้านนโยบายผู้บริหาร พบว่า ค่าดัชนี
ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ดา้นนโยบายผู้บริหาร 
ล าดับที่ 1 คือการติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานระบบ 
E-LAAS (0.40) ล าดับท่ี 2 คือการสนับสนุนการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ (0.35) ล าดับ
ที่ 3 คือ การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติ (0.31) ล าดับที่ 4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานระบบ E-LAAS (0.28) และล าดับที่ 5 
คือการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน(0.24) 
  2.2  ด้านเทคโนโลยี พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยี ล าดับที่ 1 คือ
ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในหน่วยงาน (0.43) ล าดับที่ 2 
คือวัสดุและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (0.34) ล าดับที่ 3 คือความมีเสถียรภาพ
ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
(0.32) ล าดับที่ 4 คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน (0.27) และล าดับที่ 5 ความเร็วในการประมวลผล
ของโปรแกรมระบบบัญชี (0.18) 
  2.3  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านคู่มือปฏิบัติงาน ล าดับที่ 1  
 
 
 
 
 

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
** อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
*** อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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คือคู่มือการปฏิบัติงานมีการแนะน าการปฏิบัติงาน ชัดเจน 
ถูกต้อง (0.29) ล าดับที่ 2 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีการจัดเรียง
เนื้อหาตามล าดับ/ขั้นตอน มีความต่อเนื่องและชัดเจน (0.28) 
ล าดับที่ 3 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีเนื้อหาครอบคลุมตรงกับ
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน (0.21) ล าดับที่ 4 คือคู่มือ 
การปฏิบัติงานมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
(0.19) และล าดับที่ 5 คือความรู้จากคู่มือปฏิบัติงานสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง (0.18) 
  2.4  ด้านบุคลากร พบว่าค่าดัชนีล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ล าดับที่ 1 คือบุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (0.45)  
ล าดับที่ 2 คือ มีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(0.29) ล าดับที่ 3 คือ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์/
โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ (0.22) ล าดับที่ 4 คือ มีบุคลากร
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบ E-LAAS (0.20) ล าดับที่ 5 
คือมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงิน
และบัญชี การจัดเก็บรายได้ และงบประมาณ (0.02)  
  2.5  ด้านซอฟต์แวร์ พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านซอฟต์แวร์  ล าดับที่ 1 คือ
โปรแกรมระบบ E-LAAS สามารถใช้การได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน (0.27) ล าดับที่ 2 คือระบบ E-LAAS สามารถช่วย
ให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็วถูกต้อง (0.23) ล าดับที่ 3 คือ
ระบบ E-LAAS มีความเช่ือมโยงสมบูรณ์ท าให้การบันทึก
ข้อมูลระบบบัญชีมีความรวดเร็ว ถูกต้อง (0.17) ล าดับที่ 4 
คือระบบ E-LAAS สามารถสนับสนุนการบริหารการคลัง
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ (0.16) และล าดับท่ี 5 โปรแกรม
ระบบ E-LAAS มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ(0.15) 
 
ABSTRACT  
 The objectives of this research were to study 
the operation environment and to assess the needs 
of environment for Electronic Local Administrative 
Accounting System (E-LAAS) in Roi Et Province.    
 The sample group was 242 staff of Subdistrict 
Administrative Organization who operating E-LAAS 
in Roi Et Province selected by simple random sampling. 
Rating scale questionnaire with 0.89 reliability regarding 
needs assessment of E-LAAS in Roi Et Province 
was used as a research instrument. The researcher 
collected data via post and statistic for social 

research program, percentage, mean, standard deviation 
and priority needs were applied to analyze data.         
 Findings revealed that: 
  1.  The overall result of needs assessment 
of environment for E-LAAS in Roi Et Province showed 
that the priority needs index (PNI) was 0.25. 
The administrative policies had the highest PNI (0.31), 
followed by technology (0.30), procedure manual 
(0.23), staff (0.23) and software (0.19) respectively. 
  2.  Results of needs assessment of environment 
for E-LAAS in Roi Et Province in each aspect sorting 
by PNI were as follows.  

 2.1  Regarding administrative policies,  
E-LAAS performance monitoring and evaluation had 
the highest PNI among staff working with e-LAAS (0.40), 
followed by the support of advance and efficient 
technology implementation to E-LAAS (0.35),  
the support of human resource development to 
enhance work performance of E-LAAS (0.31), budgeting 
for E-LAAS (0.28) and sufficient staff allocation for 
E-LAAS (0.24) respectively. 

  2.2  Regarding technology, the internet 
speed in the organization had the highest PNI among 
staff working with e-LAAS (0.43), followed by materials 
and computer/internet equipment efficiency (0.34), 
the consistency of internet network stability (0.32), 
sufficiency of computer equipment (0.27) and 
processing E-LAAS speed (0.18) respectively.    

  2.3  Regarding procedure manual, the 
clearness and accuracy of manual had the highest 
PNI among staff working with e-LAAS (0.29), followed 
by the continuity and clarity of manual sequence/step 
(0.28), the operator’s requirement on manual (0.21), 
the up-to-date information (0.19) and the applicable 
and practical knowledge (0.18) respectively.    

  2.4  Regarding staff, the knowledge 
and capability of staff to work through the entire 
process had the highest PNI among staff working 
with e-LAAS (0.45), followed by the understanding 
of E-LAAS process (0.29), the understanding of using 
computer and programs (0.22), the sufficiency of 
staff for E-LAAS (0.20) and the understanding of 
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materials, finance and accounting, revenue collecting 
and budget (0.02) respectively.    

  2.5  Regarding software, the simplicity 
of E-LAAS program had the highest PNI among staff 
working with e-LAAS (0.27), followed by the usefulness 
of E-LAAS for the accurate and fast performance 
(0.23), the complete link of E-LAAS for the accurate 
and fast accounting system (0.17), the sufficient 
support to local administrative (0.16) and the 
constant up-to-date program (0.15) respectively.            
                           
ค าส าคัญ  :   การประเมิน,ความต้องการจ าเป็น,  
    สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน, ระบบบัญชี 
    คอมพิวเตอร์  
Keywords : Needs , Assessment, Electronic  
    Local Administrative  
 
บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
เป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ รายจ่าย  
มีงบประมาณเป็นของตนเอง ในด้านการบัญชีก าหนดให้
จัดการการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บันทึกบัญชีเป็นรูปแบบเดียวกัน เหมาะสมและสอดคล้องกบั
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.
2542 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผย
ข้อมูลรายงานทางการเงินให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้ กรมการปกครองจึงก าหนดระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการจัดท าระเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ขึ้นเป็น
รูปแบบเดียวกัน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถ
ที่จะจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถให้ข้อมูลทางด้าน
การเงิน การคลัง ได้ทันตามความต้องการของส่วนกลาง  
ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จึงได้พัฒนาการบริหารการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหาร
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ผู้บริหาร
สามารถติดตามผลการด าเนินการรับและเบิกจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นปัจจุบัน จึงด าเนิน
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงิน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โดยหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2155 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2550 ก าหนดให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการกองคลังหรือ
ส านักการคลัง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่
งบประมาณหรือเจ้าหน้าที่วิ เคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดท า ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS; Electronic Local 
Administrative Accounting Systems) ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อ
รองรับระบบ E-Government  ของภาครัฐ ท าให้องค์กรทั่ว
ประเทศ มีการบริหารงานที่คล่องตัวมากขึ้น สามารถแสดง
ฐานะการคลังเป็นรายวัน  เ ช่ือมโยงข้อมูลทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่ส าคัญ
ท าให้สามารถก าหนดทิศทางในการวางแผนกระจายอ านาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสอดคล้องกับนโยบาย
ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศได้ใช้ระบบดังกล่าวแล้ว จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ท างานได้สะดวก ลดการท างานท่ีซ้ าซ้อน สามารถให้ข้อมูล
ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบันก่อให้เกิดการควบคุม
ภายในที่ดี  อีกทั้งระบบดังกล่าว สามารถรองรับการ
ปฏิบัติ งานส าหรับทุกโครงสร้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น .  2551)  
ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบไปด้วยระบบ งานย่อย 5 ระบบ 
ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย  
ระบบบัญชี และการบริหารจัดการระบบ โดยถือเป็นการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานและสร้างระบบการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงการบริหารงานของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์และเพื่อให้การบริหาร  
งานด้านการเงินการคลังมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  
ในปีงบประมาณ 2551 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
E-LAAS มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากสถิติการเขาใช้งาน
ระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 17 
ตุลาคม 2556 พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถ
บันทึกบัญชีและจัดท ารายงานทางการเงินด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS ได้ส าเร็จ เพียง 1,214 แห่งคิดเป็น
ร้อยละ15 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ
จ านวนทั้ งสิ้น 7,851 แห่ง และยังมีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาในการใช้งานระบบอีกจ านวนมาก 
โดยมีผู้วิจัยหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับกับปัญหาดังกล่าว 
พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบบัญชีการเงินของ
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องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นได้แก่ ระบบบัญชี E-LAAS ยังมี
ความผิดพลาดเมื่อน าไปปฏิบัติงานจริง (ภูชิษา  เรืองขันธ์. 
2554) โปรแกรมที่ใช้ในระบบท่ีเข้าใจยาก (กาญจนา ศรีสุข. 
2554) ขาดการก ากับดูแลอย่างจริงจังจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง (สุรัสวดี  ทีเขียว.  2553) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (นิลเนตร พรมมี. 
2554) และมีทัศนคติในการท างานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 
เกิดความล่าช้าในการท างาน (ธัญลักษณ์  แสงสว่างและลิลี่     
โกศัยยานนท์.  2555) และจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายเร่ือง   
ในด้านปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการพบว่า  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการปฏิบัติงาน  
เช่น ด้านเทคโนโลยี เครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีความเร็วต่ ากว่าที่ก าหนด ท าให้การท างานผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตล่าช้าในการบันทึกข้อมูลและ
บางแห่งไม่มีเครื่องปริ๊นเตอร์ที่สามารถพิมพ์เช็คจ่ายในระบบ
บัญชีได้ ปัจจุบันยังเขียนเช็คสั่งจ่ายด้วยระบบมือ การใช้งาน
ในระบบงบประมาณการเพิ่มโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
ที่ไม่เหมือนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ก าหนด ไม่สามารถ
เพิ่มโครงการได้  และระบบการจ่ายเงินในระบบบัญชี  
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก
เพราะต้องมาพิมพ์รายละเอียดประกอบนอกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม อีกทั้งบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
ลืมขั้นตอนในการด าเนินงานในระบบท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางแห่งไม่สามารถด าเนินงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ได้ และขาดการประเมินมาตรฐานในหัวข้อ 
การด าเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 การประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากมีความขัดแย้งระหว่างความแตกต่าง
ที่พบก็จะช้ีให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยน าความต้องการของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบเป็นตัวตั้ง (สิ่งที่ควรจะเป็น) 
ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้นจริง(สิ่งที่เป็นอยู่)  แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น ซึ่งจะพบสิ่งที่ต้องการแก้ไขปัญหา
ว่าสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณลักษณะตามที่บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานต้องการหรือไม่สิ่งใดที่ขาดไป และควรแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคใดเพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาในครั้งนี้จะ
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถ
บันทึกบัญชีและจัดท ารายงานทางการเงินด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS ซึ่งมีจ านวนมากถึงร้อยละ 85 ของ
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบฯ และ
เป็นแนวทางการพัฒนาระบบฯให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อน า 
ไปสู่ความส าเร็จในการน าระบบฯมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)   
ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 130 อบต.ๆ ละ 5 คน ประกอบด้วย 
1) ผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้รักษาราชการแทน 2) เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน 3) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
4) เจ้าหน้าที่พัสดุ และ 5) เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ รวม
ประชากรทั้งสิ้น 650 คน 
   1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
   การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan.   1970 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  242 คน   
   การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) โดยวิธี
จับสลาก (Lottery) จากรายช่ือต าแหน่งของประชากรทั้ง  
5 ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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materials, finance and accounting, revenue collecting 
and budget (0.02) respectively.    

  2.5  Regarding software, the simplicity 
of E-LAAS program had the highest PNI among staff 
working with e-LAAS (0.27), followed by the usefulness 
of E-LAAS for the accurate and fast performance 
(0.23), the complete link of E-LAAS for the accurate 
and fast accounting system (0.17), the sufficient 
support to local administrative (0.16) and the 
constant up-to-date program (0.15) respectively.            
                           
ค าส าคัญ  :   การประเมิน,ความต้องการจ าเป็น,  
    สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน, ระบบบัญชี 
    คอมพิวเตอร์  
Keywords : Needs , Assessment, Electronic  
    Local Administrative  
 
บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
เป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ รายจ่าย  
มีงบประมาณเป็นของตนเอง ในด้านการบัญชีก าหนดให้
จัดการการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บันทึกบัญชีเป็นรูปแบบเดียวกัน เหมาะสมและสอดคล้องกบั
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.
2542 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผย
ข้อมูลรายงานทางการเงินให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้ กรมการปกครองจึงก าหนดระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการจัดท าระเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ขึ้นเป็น
รูปแบบเดียวกัน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถ
ที่จะจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถให้ข้อมูลทางด้าน
การเงิน การคลัง ได้ทันตามความต้องการของส่วนกลาง  
ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จึงได้พัฒนาการบริหารการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหาร
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ผู้บริหาร
สามารถติดตามผลการด าเนินการรับและเบิกจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นปัจจุบัน จึงด าเนิน
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงิน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โดยหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2155 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2550 ก าหนดให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการกองคลังหรือ
ส านักการคลัง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่
งบประมาณหรือเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดท า ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS; Electronic Local 
Administrative Accounting Systems) ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อ
รองรับระบบ E-Government  ของภาครัฐ ท าให้องค์กรทั่ว
ประเทศ มีการบริหารงานที่คล่องตัวมากขึ้น สามารถแสดง
ฐานะการคลังเป็นรายวัน  เ ช่ือมโยงข้อมูลทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่ส าคัญ
ท าให้สามารถก าหนดทิศทางในการวางแผนกระจายอ านาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสอดคล้องกับนโยบาย
ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศได้ใช้ระบบดังกล่าวแล้ว จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ท างานได้สะดวก ลดการท างานท่ีซ้ าซ้อน สามารถให้ข้อมูล
ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบันก่อให้เกิดการควบคุม
ภายในที่ดี  อีกทั้งระบบดังกล่าว สามารถรองรับการ
ปฏิบัติ งานส าหรับทุกโครงสร้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น .  2551)  
ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบไปด้วยระบบ งานย่อย 5 ระบบ 
ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย  
ระบบบัญชี และการบริหารจัดการระบบ โดยถือเป็นการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานและสร้างระบบการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงการบริหารงานของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์และเพื่อให้การบริหาร  
งานด้านการเงินการคลังมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  
ในปีงบประมาณ 2551 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
E-LAAS มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจากสถิติการเขาใช้งาน
ระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 17 
ตุลาคม 2556 พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถ
บันทึกบัญชีและจัดท ารายงานทางการเงินด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS ได้ส าเร็จ เพียง 1,214 แห่งคิดเป็น
ร้อยละ15 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ
จ านวนทั้ งสิ้น 7,851 แห่ง และยังมีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาในการใช้งานระบบอีกจ านวนมาก 
โดยมีผู้วิจัยหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับกับปัญหาดังกล่าว 
พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบบัญชีการเงินของ
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องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นได้แก่ ระบบบัญชี E-LAAS ยังมี
ความผิดพลาดเมื่อน าไปปฏิบัติงานจริง (ภูชิษา  เรืองขันธ์. 
2554) โปรแกรมที่ใช้ในระบบท่ีเข้าใจยาก (กาญจนา ศรีสุข. 
2554) ขาดการก ากับดูแลอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (สุรัสวดี  ทีเขียว.  2553) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (นิลเนตร พรมมี. 
2554) และมีทัศนคติในการท างานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 
เกิดความล่าช้าในการท างาน (ธัญลักษณ์  แสงสว่างและลิลี่     
โกศัยยานนท์.  2555) และจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายเร่ือง   
ในด้านปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการพบว่า  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการปฏิบัติงาน  
เช่น ด้านเทคโนโลยี เครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีความเร็วต่ ากว่าที่ก าหนด ท าให้การท างานผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตล่าช้าในการบันทึกข้อมูลและ
บางแห่งไม่มีเครื่องปริ๊นเตอร์ที่สามารถพิมพ์เช็คจ่ายในระบบ
บัญชีได้ ปัจจุบันยังเขียนเช็คสั่งจ่ายด้วยระบบมือ การใช้งาน
ในระบบงบประมาณการเพิ่มโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ
ที่ไม่เหมือนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ก าหนด ไม่สามารถ
เพิ่มโครงการได้  และระบบการจ่ายเงินในระบบบัญชี  
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก
เพราะต้องมาพิมพ์รายละเอียดประกอบนอกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม อีกทั้งบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
ลืมขั้นตอนในการด าเนินงานในระบบท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางแห่งไม่สามารถด าเนินงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ได้ และขาดการประเมินมาตรฐานในหัวข้อ 
การด าเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 การประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากมีความขัดแย้งระหว่างความแตกต่าง
ที่พบก็จะช้ีให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยน าความต้องการของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบเป็นตัวตั้ง (สิ่งที่ควรจะเป็น) 
ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้นจริง(สิ่งที่เป็นอยู่)  แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น ซึ่งจะพบสิ่งที่ต้องการแก้ไขปัญหา
ว่าสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณลักษณะตามที่บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานต้องการหรือไม่สิ่งใดที่ขาดไป และควรแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคใดเพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาในครั้งนี้จะ
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถ
บันทึกบัญชีและจัดท ารายงานทางการเงินด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS ซึ่งมีจ านวนมากถึงร้อยละ 85 ของ
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบฯ และ
เป็นแนวทางการพัฒนาระบบฯให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อน า 
ไปสู่ความส าเร็จในการน าระบบฯมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)   
ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 130 อบต.ๆ ละ 5 คน ประกอบด้วย 
1) ผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้รักษาราชการแทน 2) เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน 3) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
4) เจ้าหน้าที่พัสดุ และ 5) เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ รวม
ประชากรทั้งสิ้น 650 คน 
   1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
   การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan.   1970 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  242 คน   
   การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) โดยวิธี
จับสลาก (Lottery) จากรายช่ือต าแหน่งของประชากรทั้ง  
5 ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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130 แห่ง โดยแยกสุ่มจากแต่ละต าแหน่งๆ ละ 50 คน  
รวม 250 คนและสุ่มจับออก 8 ตัวอย่าง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี
ส าหรับสอบถามความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งเป็น  2  
ตอน  ดังนี ้
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา หน้าท่ีรับผิดชอบ 
   ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  
ทั้ง  5  ด้าน  คือ  ด้านบุคลากร  ด้านเทคโนโลยี  ด้าน
ซอฟต์แวร์  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน  และด้านนโยบายของ
ผู้บริหาร  โดยมีลักษณะของข้อค าถามเป็นค าถามปลายปิด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับใช้ทฤษฎีของลิเคิร์ท(Likert) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้    
  5 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัย
ด าเนินขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  
ดังต่อไปนี้ 
   3.1  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ทั้ง  130  แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดย
ส่งหนังสือพร้อมกับแบบสอบถาม  
  3.2  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
โดยส่งไปรษณีย์ถึงนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ไปรษณีย์

ขอความอนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูลแล้วส่งกลับคืน ส าหรับแบบสอบถาม
ที่ไม่ได้มีการส่งกลับ ได้มีการติดตามด้วยตนเอง   
   3.3  น าข้อมูลที่ได้ไปวเิคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสถติิส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร ์
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยแบบสอบถามตอนที่ 1 ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์โดย
น าเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency)  
และร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 วิเคราะห์ด้วยสถิติ
บรรยาย โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) การค านวณหาค่าความ
ต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ดัชนีความส าคัญของล าดับความ
ต้องการจ าเป็น หรือ Modify Priority Needs Index : 
Pnimodified   ที่ปรับปรุงโดยนงลักษณ์  วิรัชชัย และสุวิมล  
ว่องวาณิช (สุวิมล  ว่องวาณิช.  2548 : 18) ซึ่งเป็นวิธีหาค่า
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่และสภาพที่ควรจะ
เป็นแล้วหารด้วยสภาพที่เป็นอยู่  
     โดยน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์โดยจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของความต้องการ ( PNI Modify) โดยน าความ
ต้องการของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบเป็นตัวตั้ง (สิ่งที่
ควรจะเป็น)ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริง(สิ่งท่ีเป็นอยู่) 
 
สรุปผล 
 1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมทุกด้านพบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น มีค่าเท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านนโยบายผู้บริหาร มีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก 
(0.31) ล าดับที่2 คือด้านเทคโนโลยี (0.30) ล าดับที่ 3 คือ
ด้านคู่มือปฏิบัติงาน (0.23) ล าดับที่4 คือด้านบุคลากร 
(0.23) และล าดับที่5 คือด้านซอฟต์แวร์ (0.19)   
 2.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 
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  2.1  ด้านนโยบายผู้บริหาร พบว่า ค่าดัชนี
ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ดา้นนโยบายผู้บริหาร 
ล าดับที่ 1 คือการติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS(0.40) ล าดับที่ 2 คือการสนับ 
สนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิ 
ภาพมาใช้ในการปฏิบัติ งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์         
E-LAAS(0.35)  ล าดับที่ 3 คือการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS(0.31) ล าดับที่  4 การจัดสรรงบ 
ประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
E-LAAS(0.28) และล าดับที่ 5 คือการจัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   
E-LAAS(0.24) 
  2.2  ด้านเทคโนโลยี พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติ 
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยี ล าดับท่ี 1 คือ
ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในหน่วยงาน (0.43) ล าดับที่ 2 
คือวัสดุและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (0.34) ล าดับที่ 3 คือความมี
เสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง (0.32) ล าดับที่ 4 คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (0.27) และล าดับที่ 5 ความเร็ว
ในการประมวลผลของโปรแกรมระบบบัญชี (0.18) 
  2.3  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติ 
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านคู่มือปฏิบัติงาน ล าดับที่ 1 
คือคู่มือการปฏิบัติงานมีการแนะน าการปฏิบัติงานชัดเจน 
ถูกต้อง (0.29) ล าดับที่ 2 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีการจัด 
เรียงเนื้อหาตามล าดับ/ขั้นตอน มีความต่อเนื่องและชัดเจน
(0.28) ล าดับที่ 3 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีเนื้อหาครอบคลุม
ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน (0.21) ล าดับที่ 4 คือ
คู่มือการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
(0.19) และล าดับท่ี 5 คือความรู้จากคู่มือปฏิบัติงานสามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง (0.18) ด้านบุคลากร 
พบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ล าดับที่ 1 
คือบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานตั้งแตต่น้
จนจบกระบวนการ (0.45) ล าดับท่ี 2 คือมีความรู้ความเข้าใจ
ในข้ันตอนการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
(0.29) ล าดับที่ 3 คือมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์/
โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ (0.22) ล าดับที่ 4 คือมีบุคลากร

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
(0.20) ล าดับที่ 5 คือมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ การเงินและบัญชี การจัดเก็บรายได้ และงบประมาณ 
(0.02) ด้านซอฟต์แวร์ พบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ด้านซอฟต์แวร์ ล าดับที่ 1 คือโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS สามารถใช้การได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน (0.27) ล าดับที่ 2 คือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์      
E-LAAS สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็วถูกต้อง
(0.23) ล าดับที่ 3 คือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS  
มีความเช่ือมโยงสมบูรณ์ ท าให้การบันทึกข้อมูลระบบบัญชี 
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง(0.17) ล าดับที่ 4 คือระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS สามารถสนับสนุนการบริหารการคลัง
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ(0.16) และล าดับที่ 5 โปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
อยู่เสมอ(0.15) 
 
อภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบของการวิจัย สามารถน ามาอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแยกเป็นประเด็นต่างๆ
ได้ดังต่อไปนี้  
  1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ 
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี  
ด้านซอฟต์แวร์ ด้านคู่มือปฏิบัติงาน และด้านนโยบาย
ผู้บริหาร ในภาพรวมพิจารณาจัดเรียงล าดับความส าคัญ 
ของความต้องการจ าเป็นตามค่าดัชนีล าดับความส าคัญ  
ผลการศึกษาพบว่า ด้านนโยบายผู้บริหาร มีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก
(0.31) ล าดับที่2 คือด้านเทคโนโลยี (0.30) ล าดับท่ี 3 คือ
ด้านคู่มือปฏิบัติงาน (0.23) ล าดับที่4 คือด้านบุคลากร 
(0.23) และล าดับที่5 คือด้านซอฟต์แวร์ (0.19) บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาจมีความคิดเห็นว่านโยบายผู้บริหารมี
ความส าคัญที่สุดในการผลักดันให้การปฏิบัติงานในระบบ
บรรลุผลส าเร็จ การติดตามประเมนิผลการวางนโยบายต่างๆ
สนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ระบบเครือข่าย  
ถ้าขาดการสนับสนุนและการติดตามประเมินผลจากผู้บริหาร 
การด าเนินงานตามโครงการก็อาจประสบผลส าเร็จได้ยาก 
ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของอรพรรณ  อินทรแหยม  (2556)  
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130 แห่ง โดยแยกสุ่มจากแต่ละต าแหน่งๆ ละ 50 คน  
รวม 250 คนและสุ่มจับออก 8 ตัวอย่าง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี
ส าหรับสอบถามความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งเป็น  2  
ตอน  ดังนี ้
    ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา หน้าท่ีรับผิดชอบ 
   ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  
ทั้ง  5  ด้าน  คือ  ด้านบุคลากร  ด้านเทคโนโลยี  ด้าน
ซอฟต์แวร์  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน  และด้านนโยบายของ
ผู้บริหาร  โดยมีลักษณะของข้อค าถามเป็นค าถามปลายปิด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับใช้ทฤษฎีของลิเคิร์ท(Likert) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้    
  5 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัย
ด าเนินขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  
ดังต่อไปนี้ 
   3.1  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ทั้ง  130  แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดย
ส่งหนังสือพร้อมกับแบบสอบถาม  
  3.2  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
โดยส่งไปรษณีย์ถึงนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ไปรษณีย์

ขอความอนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูลแล้วส่งกลับคืน ส าหรับแบบสอบถาม
ที่ไม่ได้มีการส่งกลับ ได้มีการติดตามด้วยตนเอง   
   3.3  น าข้อมูลที่ได้ไปวเิคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสถติิส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร ์
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยแบบสอบถามตอนที่ 1 ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์โดย
น าเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency)  
และร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 วิเคราะห์ด้วยสถิติ
บรรยาย โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) การค านวณหาค่าความ
ต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ดัชนีความส าคัญของล าดับความ
ต้องการจ าเป็น หรือ Modify Priority Needs Index : 
Pnimodified   ที่ปรับปรุงโดยนงลักษณ์  วิรัชชัย และสุวิมล  
ว่องวาณิช (สุวิมล  ว่องวาณิช.  2548 : 18) ซึ่งเป็นวิธีหาค่า
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่และสภาพที่ควรจะ
เป็นแล้วหารด้วยสภาพที่เป็นอยู่  
     โดยน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์โดยจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของความต้องการ ( PNI Modify) โดยน าความ
ต้องการของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบเป็นตัวตั้ง (สิ่งที่
ควรจะเป็น)ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริง(สิ่งท่ีเป็นอยู่) 
 
สรุปผล 
 1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมทุกด้านพบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น มีค่าเท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านนโยบายผู้บริหาร มีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก 
(0.31) ล าดับที่2 คือด้านเทคโนโลยี (0.30) ล าดับที่ 3 คือ
ด้านคู่มือปฏิบัติงาน (0.23) ล าดับที่4 คือด้านบุคลากร 
(0.23) และล าดับที่5 คือด้านซอฟต์แวร์ (0.19)   
 2.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 
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  2.1  ด้านนโยบายผู้บริหาร พบว่า ค่าดัชนี
ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ดา้นนโยบายผู้บริหาร 
ล าดับที่ 1 คือการติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS(0.40) ล าดับที่ 2 คือการสนับ 
สนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิ 
ภาพมาใช้ในการปฏิบัติ งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์         
E-LAAS(0.35)  ล าดับที่ 3 คือการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS(0.31) ล าดับที่  4 การจัดสรรงบ 
ประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
E-LAAS(0.28) และล าดับที่ 5 คือการจัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   
E-LAAS(0.24) 
  2.2  ด้านเทคโนโลยี พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติ 
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยี ล าดับท่ี 1 คือ
ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในหน่วยงาน (0.43) ล าดับที่ 2 
คือวัสดุและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (0.34) ล าดับท่ี 3 คือความมี
เสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง (0.32) ล าดับที่ 4 คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (0.27) และล าดับท่ี 5 ความเร็ว
ในการประมวลผลของโปรแกรมระบบบัญชี (0.18) 
  2.3  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติ 
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านคู่มือปฏิบัติงาน ล าดับที่ 1 
คือคู่มือการปฏิบัติงานมีการแนะน าการปฏิบัติงานชัดเจน 
ถูกต้อง (0.29) ล าดับที่ 2 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีการจัด 
เรียงเนื้อหาตามล าดับ/ขั้นตอน มีความต่อเนื่องและชัดเจน
(0.28) ล าดับที่ 3 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีเนื้อหาครอบคลุม
ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน (0.21) ล าดับท่ี 4 คือ
คู่มือการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
(0.19) และล าดับท่ี 5 คือความรู้จากคู่มือปฏิบัติงานสามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง (0.18) ด้านบุคลากร 
พบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ล าดับที่ 1 
คือบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานตั้งแตต่น้
จนจบกระบวนการ (0.45) ล าดับท่ี 2 คือมีความรู้ความเข้าใจ
ในข้ันตอนการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
(0.29) ล าดับที่ 3 คือมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์/
โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ (0.22) ล าดับที่ 4 คือมีบุคลากร

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
(0.20) ล าดับที่ 5 คือมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ การเงินและบัญชี การจัดเก็บรายได้ และงบประมาณ 
(0.02) ด้านซอฟต์แวร์ พบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ด้านซอฟต์แวร์ ล าดับที่ 1 คือโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS สามารถใช้การได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน (0.27) ล าดับที่ 2 คือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์      
E-LAAS สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็วถูกต้อง
(0.23) ล าดับที่ 3 คือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS  
มีความเช่ือมโยงสมบูรณ์ ท าให้การบันทึกข้อมูลระบบบัญชี 
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง(0.17) ล าดับที่ 4 คือระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS สามารถสนับสนุนการบริหารการคลัง
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ(0.16) และล าดับที่ 5 โปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
อยู่เสมอ(0.15) 
 
อภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบของการวิจัย สามารถน ามาอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแยกเป็นประเด็นต่างๆ
ได้ดังต่อไปนี้  
  1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ 
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี  
ด้านซอฟต์แวร์ ด้านคู่มือปฏิบัติงาน และด้านนโยบาย
ผู้บริหาร ในภาพรวมพิจารณาจัดเรียงล าดับความส าคัญ 
ของความต้องการจ าเป็นตามค่าดัชนีล าดับความส าคัญ  
ผลการศึกษาพบว่า ด้านนโยบายผู้บริหาร มีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก
(0.31) ล าดับที่2 คือด้านเทคโนโลยี (0.30) ล าดับท่ี 3 คือ
ด้านคู่มือปฏิบัติงาน (0.23) ล าดับที่4 คือด้านบุคลากร 
(0.23) และล าดับที่5 คือด้านซอฟต์แวร์ (0.19) บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาจมีความคิดเห็นว่านโยบายผู้บริหารมี
ความส าคัญที่สุดในการผลักดันให้การปฏิบัติงานในระบบ
บรรลุผลส าเร็จ การติดตามประเมนิผลการวางนโยบายต่างๆ
สนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ระบบเครือข่าย  
ถ้าขาดการสนับสนุนและการติดตามประเมินผลจากผู้บริหาร 
การด าเนินงานตามโครงการก็อาจประสบผลส าเร็จได้ยาก 
ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของอรพรรณ  อินทรแหยม  (2556)  
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ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
E-LAAS ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านบุคลากร   
ซึ่งขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะ รองลง มาคือด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เรื่อง
ความเร็วของอินเตอร์ เน็ตในการ Download/Upload 
ข้อมูล ด้านการให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และด้านความเหมาะสมของระบบ
ตามล าดับ 
  2.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ 
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
    2.1  ด้านนโยบายผู้บริหาร มีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก
(0.31) เมื่อพิจารณาจากรายการประเมินที่มีค่าดัชนีความ
ต้องการจ าเป็นสูงสุดในด้านนโยบายผู้บริหารได้แก่ “การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์
E-LAAS” (0.40) รองลงมาคือ “การสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ใน
การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS” (0.35) 
“การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS” (0.31) 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS (0.28) และการจัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
(0.24) ตามล าดับ ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS อาจมีความคิดเห็นว่า 
ผู้บริหารควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จ และจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลให้ส าฤทธิ์ผล เช่น บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน การขาดงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีที่ใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ผู้บริหารไม่สนับสนุนงบประมาณ
ในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนหรือเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรจึงขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นิกร  อินทะจักร์ (2553) ศึกษาเรื่องการ
วิเคราะห์ปัญหาการน าระบบ E-LAAS ไปใช้ในการจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
เทศบาลต าบล จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
บริหารงาน การสนับสนุนการด าเนินงานจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 34 แห่งไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระบบ E-LAAS เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 
บางส่วนให้ความส าคัญและความเข้าใจในระบบน้อย ไม่มี
การก าหนดนโยบายและขาดการวางแผนงาน/โครงการท่ี
ชัดเจนเพื่อเตรียมการรองรับ ขาดความพร้อมและความไม่
เพียงพอในการสนับสนุนการบริหารงาน ทั้งในด้านงบประมาณ
และทรัพยากรที่จ าเป็น อาทิ การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานเฉพาะ 
ความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรและไมม่ีระบบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสริมสร้างก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
    2.2  ด้านเทคโนโลยี มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญ
สูงเป็นล าดับที่สอง (0.30) และเม่ือพิจารณาจากรายการ
ประเมินท่ีมีค่าดัชนีล าดับความส าคญัสงูสุดในด้านเทคโนโลยี
ได้แก่ “ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในหน่วยงาน” (0.43) 
รองลงมาคือ “วัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (0.34) “ความมีเสถียรภาพของ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง”
(0.32) “อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน”
(0.27) และ “ความเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม
ระบบบัญชี”(0.18) ตามล าดับจากการเรียงล าดับความส าคัญ
ดังกล่าว บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS อาจมีความคิดเห็นว่า อินเตอร์เน็ตที่ใช้ในหน่วยงาน
ควรมีระดับความเร็วที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควรมีคุณลักษณะเฉพาะที่สามารถ 
ท าให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลได้ดี ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตควรมีความเสถียรระบบอินเตอร์เน็ตไม่ขาดตอน
เพื่อการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว ต่อเนื่อง มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพยีงพอ และระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์มีความสามารถ
ในการประมวล ผลได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดารารัตน์ ละว้า (2553) ศึกษาเรื่องปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมในการด าเนินงาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ด้านเทคโนโลยี เป็นส่วนที่
ส าคัญเพราะการท างานในระบบเป็นการท างานแบบ Online
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ต้องใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกาญจนา ศรีสุข (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิผล
ของการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ของ
เทศบาลในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการใช้
งานในส่วนต่างๆของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  E-LAAS  
ด้านระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูล (Network) มีปัญหา
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ 1) ระบบ
เครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูลมักเกิดการล้มเหลว 2) การ
แก้ไขระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลที่ล้มเหลวล่าช้าและ 3) 
ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลล่าช้า 
    2.3  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน มีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญสูงเป็นล าดับท่ีสาม(0.23) เม่ือพิจารณาจาก
รายการประเมินที่มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญสูงสุดในด้าน
คู่มือปฏิบัติงานได้แก่  “คู่มือการปฏิบัติงานมีการแนะน า 
การปฏิบัติงาน ชัดเจน ถูกต้อง”(0.29) รองลงมาคือ”คู่มือ
การปฏิบัติงานมีการจัดเรียงเนื้อหาตามล าดับ/ขั้นตอน  
มีความต่อเนื่องและชัดเจน”(0.28) “คู่มือการปฏิบัติงาน 
มีเนื้อหาครอบคลุมตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน”
(0.21) “คู่มือการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน”(0.19) และ”ความรู้จากคู่มือปฏิบัติงานสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง” (0.18) ตามล าดับ 
จากการเรียงล าดับความส าคัญดังกล่าว บุคลากรผู้ปฏิบัติ 
งานในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS อาจมีความ
คิดเห็นว่าคู่มือปฏิบัติงานควรมีการแนะน าการปฏิบัติงาน   
ที่ชัดเจนมากที่สุดจัดเรียงเนื้อหาตามล าดับขั้นตอนการ
ท างานอย่างชัดเจนและมีการปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัยและ
สามารถตอบข้อสงสัยหรือแนะน าการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่ เกิดจากการ
ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละระบบมีปัญหาไม่
เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ศรีสุข 
(2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ผลของการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีคอม  พิวเตอร์ E-LAAS ของเทศบาล
ในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการใช้งานในส่วน
ต่างๆของระบบบัญชีคอม พิวเตอร์ E-LAAS ด้านการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาการใช้ระบบปัญหาที่พบมากที่สุด
คือไม่มีการช่วยเหลือในตัวระบบ ไม่มีคู่มือการใช้งานในตัว
ระบบและมีคู่มือการใช้งาน แต่อ่านเข้าใจยาก 
    2.4  ด้านบุคลากร มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญ
สูงเป็นล าดับที่สี่ (0.23) และเมื่อพิจารณาจากรายการประเมิน
ที่มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญสูงสุด คือ “มีความ สามารถใน
การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ”(0.45) รองลงมา 
คือ “มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS”(0.28) “มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้คอมพิวเตอร์/โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ” (0.22)  
“มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS”(0.20) และ “มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้ านพัสดุ  การเงินและบัญชี  การจั ดเก็บ รายได้  และ
งบประมาณ”(0.02)ตามล าดับ  จากการ เรี ยงล าดับ
ความส าคัญดังกล่าว บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS อาจมีความคิดเห็นว่าบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติและ
สามารถปฏิบัติ งานได้ตั้ งแต่ต้นจนจบกระบวนการมี
ความส าคัญที่สุดเพราะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคือผู้ที่บันทึก
ข้อมูลในระบบ หากไม่มีความรู้ ไม่มีความไม่ เข้าใจใน
กระบวนงานหรือในโปรแกรมท่ีใช้จะท าให้การขับเคลื่อน
และและปฏิบัติงานในระบบไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กาญจนา  ศรีสุข (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
สัมฤทธิ์ผลของการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์    
E-LAAS ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาการใช้งานในส่วนต่างๆของระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์
E-LAAS ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ใช้ระบบ มีปัญหา
มากที่สุดคือผู้ใช้ระบบไม่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
ระบบอย่างเพียงพอ 
    2.5  ด้านซอฟท์แวร์ มีค่าดัชนีล าดับความ 
ส าคัญสูงเป็นล าดับท่ีสี่ (0.19) และเมื่อพิจารณาจากรายการ
ประเมิน ค่าดัชนีล าดับความส าคัญสูงสุดคือ “โปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS สามารถใช้การได้ง่าย 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน”(0.28) รองลงมาคือ “ระบบบัญชีคอม    
พิวเตอร์ E-LAAS สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
ถูกต้อง”(0.23) “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS มีความ
เช่ือมโยงสมบูรณ์ ท าให้การบันทึกข้อมูลระบบบัญชีมีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง”(0.17) “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
สามารถสนับสนุนการบริหารการคลังท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ”(0.16) และ “โปรแกรมระบบบัญชีคอม    
พิวเตอร์ E-LAAS มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ”
(0.15)ตามล าดับ  จากการเรียงล าดับความส าคัญดังกล่าว 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์      
E-LAAS อาจมีความคิดเห็นว่า โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ควรใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
บางคนอาจมีพื้นฐานความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปน้อย อีกทั้งจะต้องมีความเข้าใจในระบบ
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โปรแกรมระบบจึงควร
เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากโปรแกรมระบบบันทึก
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-LAAS



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2560

Vol.11	No.1	January	-	June		2017

185

184 
 

ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
E-LAAS ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านบุคลากร   
ซึ่งขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะ รองลง มาคือด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เรื่อง
ความเร็วของอินเตอร์ เน็ตในการ Download/Upload 
ข้อมูล ด้านการให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และด้านความเหมาะสมของระบบ
ตามล าดับ 
  2.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ 
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
    2.1  ด้านนโยบายผู้บริหาร มีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก
(0.31) เมื่อพิจารณาจากรายการประเมินที่มีค่าดัชนีความ
ต้องการจ าเป็นสูงสุดในด้านนโยบายผู้บริหารได้แก่ “การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์
E-LAAS” (0.40) รองลงมาคือ “การสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ใน
การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS” (0.35) 
“การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS” (0.31) 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS (0.28) และการจัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
(0.24) ตามล าดับ ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS อาจมีความคิดเห็นว่า 
ผู้บริหารควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จ และจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลให้ส าฤทธิ์ผล เช่น บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน การขาดงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีที่ใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ผู้บริหารไม่สนับสนุนงบประมาณ
ในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนหรือเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรจึงขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นิกร  อินทะจักร์ (2553) ศึกษาเรื่องการ
วิเคราะห์ปัญหาการน าระบบ E-LAAS ไปใช้ในการจัดท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
เทศบาลต าบล จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
บริหารงาน การสนับสนุนการด าเนินงานจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 34 แห่งไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระบบ E-LAAS เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 
บางส่วนให้ความส าคัญและความเข้าใจในระบบน้อย ไม่มี
การก าหนดนโยบายและขาดการวางแผนงาน/โครงการท่ี
ชัดเจนเพื่อเตรียมการรองรับ ขาดความพร้อมและความไม่
เพียงพอในการสนับสนุนการบริหารงาน ทั้งในด้านงบประมาณ
และทรัพยากรที่จ าเป็น อาทิ การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานเฉพาะ 
ความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรและไมม่ีระบบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสริมสร้างก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
    2.2  ด้านเทคโนโลยี มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญ
สูงเป็นล าดับที่สอง (0.30) และเมื่อพิจารณาจากรายการ
ประเมินท่ีมีค่าดัชนีล าดับความส าคญัสงูสุดในด้านเทคโนโลยี
ได้แก่ “ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในหน่วยงาน” (0.43) 
รองลงมาคือ “วัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (0.34) “ความมีเสถียรภาพของ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง”
(0.32) “อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน”
(0.27) และ “ความเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม
ระบบบัญชี”(0.18) ตามล าดับจากการเรียงล าดับความส าคัญ
ดังกล่าว บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS อาจมีความคิดเห็นว่า อินเตอร์เน็ตที่ใช้ในหน่วยงาน
ควรมีระดับความเร็วที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควรมีคุณลักษณะเฉพาะที่สามารถ 
ท าให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลได้ดี ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตควรมีความเสถียรระบบอินเตอร์เน็ตไม่ขาดตอน
เพื่อการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว ต่อเนื่อง มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพยีงพอ และระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์มีความสามารถ
ในการประมวล ผลได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดารารัตน์ ละว้า (2553) ศึกษาเรื่องปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมในการด าเนินงาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ด้านเทคโนโลยี เป็นส่วนที่
ส าคัญเพราะการท างานในระบบเป็นการท างานแบบ Online
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ต้องใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกาญจนา ศรีสุข (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิผล
ของการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ของ
เทศบาลในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการใช้
งานในส่วนต่างๆของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  E-LAAS  
ด้านระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูล (Network) มีปัญหา
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ 1) ระบบ
เครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูลมักเกิดการล้มเหลว 2) การ
แก้ไขระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลที่ล้มเหลวล่าช้าและ 3) 
ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลล่าช้า 
    2.3  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน มีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญสูงเป็นล าดับที่สาม(0.23) เมื่อพิจารณาจาก
รายการประเมินที่มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญสูงสุดในด้าน
คู่มือปฏิบัติงานได้แก่  “คู่มือการปฏิบัติงานมีการแนะน า 
การปฏิบัติงาน ชัดเจน ถูกต้อง”(0.29) รองลงมาคือ”คู่มือ
การปฏิบัติงานมีการจัดเรียงเนื้อหาตามล าดับ/ขั้นตอน  
มีความต่อเนื่องและชัดเจน”(0.28) “คู่มือการปฏิบัติงาน 
มีเนื้อหาครอบคลุมตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน”
(0.21) “คู่มือการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน”(0.19) และ”ความรู้จากคู่มือปฏิบัติงานสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง” (0.18) ตามล าดับ 
จากการเรียงล าดับความส าคัญดังกล่าว บุคลากรผู้ปฏิบัติ 
งานในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS อาจมีความ
คิดเห็นว่าคู่มือปฏิบัติงานควรมีการแนะน าการปฏิบัติงาน   
ที่ชัดเจนมากที่สุดจัดเรียงเนื้อหาตามล าดับขั้นตอนการ
ท างานอย่างชัดเจนและมีการปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัยและ
สามารถตอบข้อสงสัยหรือแนะน าการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่ เกิดจากการ
ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละระบบมีปัญหาไม่
เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ศรีสุข 
(2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ผลของการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีคอม  พิวเตอร์ E-LAAS ของเทศบาล
ในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการใช้งานในส่วน
ต่างๆของระบบบัญชีคอม พิวเตอร์ E-LAAS ด้านการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาการใช้ระบบปัญหาที่พบมากที่สุด
คือไม่มีการช่วยเหลือในตัวระบบ ไม่มีคู่มือการใช้งานในตัว
ระบบและมีคู่มือการใช้งาน แต่อ่านเข้าใจยาก 
    2.4  ด้านบุคลากร มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญ
สูงเป็นล าดับที่สี่ (0.23) และเมื่อพิจารณาจากรายการประเมิน
ที่มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญสูงสุด คือ “มีความ สามารถใน
การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ”(0.45) รองลงมา 
คือ “มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS”(0.28) “มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้คอมพิวเตอร์/โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ” (0.22)  
“มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS”(0.20) และ “มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้ านพัสดุ  การเงินและบัญชี  การจั ดเก็บ รายได้  และ
งบประมาณ”(0.02)ตามล าดับ  จากการ เรี ยงล าดับ
ความส าคัญดังกล่าว บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS อาจมีความคิดเห็นว่าบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติและ
สามารถปฏิบัติ งานได้ตั้ งแต่ต้นจนจบกระบวนการมี
ความส าคัญที่สุดเพราะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคือผู้ที่บันทึก
ข้อมูลในระบบ หากไม่มีความรู้ ไม่มีความไม่ เข้าใจใน
กระบวนงานหรือในโปรแกรมที่ใช้จะท าให้การขับเคลื่อน
และและปฏิบัติงานในระบบไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กาญจนา  ศรีสุข (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
สัมฤทธิ์ผลของการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์    
E-LAAS ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาการใช้งานในส่วนต่างๆของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS ด้านความรู้และความเข้าใจของผู้ใช้ระบบ มีปัญหา
มากที่สุดคือผู้ใช้ระบบไม่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
ระบบอย่างเพียงพอ 
    2.5  ด้านซอฟท์แวร์ มีค่าดัชนีล าดับความ 
ส าคัญสูงเป็นล าดับท่ีสี่ (0.19) และเมื่อพิจารณาจากรายการ
ประเมิน ค่าดัชนีล าดับความส าคัญสูงสุดคือ “โปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS สามารถใช้การได้ง่าย 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน”(0.28) รองลงมาคือ “ระบบบัญชีคอม    
พิวเตอร์ E-LAAS สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
ถูกต้อง”(0.23) “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS มีความ
เช่ือมโยงสมบูรณ์ ท าให้การบันทึกข้อมูลระบบบัญชีมีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง”(0.17) “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
สามารถสนับสนุนการบริหารการคลังท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ”(0.16) และ “โปรแกรมระบบบัญชีคอม    
พิวเตอร์ E-LAAS มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ”
(0.15)ตามล าดับ  จากการเรียงล าดับความส าคัญดังกล่าว 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์      
E-LAAS อาจมีความคิดเห็นว่า โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ควรใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
บางคนอาจมีพื้นฐานความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปน้อย อีกทั้งจะต้องมีความเข้าใจในระบบ
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โปรแกรมระบบจึงควร
เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากโปรแกรมระบบบันทึก
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-LAAS
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เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ผู้ใช้งานจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ
ของหน่วยงานเอง ผู้ปฏิบัติงานในโปรแกรมบัญชีคอม      
พิวเตอร์จะต้องปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเอง
ทั้งหมดเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเอง บันทึกข้อมูลตั้ง
ค่าต่างๆ เอง โปรแกรมจึงไม่ควรซับซ้อน การบันทึกค่าตั้งต้น
ของระบบ การบั นทึ กข้ อมู ล ในระบบงบประมาณ  
ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย การปรับปรุงบัญชีในโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ควรท าความเข้าใจได้ง่าย สามารถ
บันทึกและตรวจสอบความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานใน
ระบบได้ง่าย เพราะผู้ปฏิบัติงานจะคุ้นเคยกับการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบมือมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัสวดี     
ทีเขียว (2553) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการน า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือ  Local Administrative Accounting System (LAAS) 
มาใช้ในการบริหารงานการเงินการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนนทบุรี พบว่าปัญหาในการบันทึกข้อมูล 
โดยส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนที่เกิดปัญหามากที่สุดคือขั้นตอน
การบันทึกข้อมูลในระบบ ระบบเกิดความผิดพลาดบ่อย
(Error)และระบบมีความซับซ้อนยากต่อการปฏิบัติงานจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี ้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   1.1  จากผลการวิจัย พบว่า สภาพที่ควรจะ
เป็น ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ให้เพิ่มมากขึ้น 
โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 
เนื่องจากเทคโนโลยีและโปรแกรม มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับ
การเรียนรู้การใช้งานในระบบต่างๆอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่อง
เช่นกัน 
   1.2  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ควรมีการติดตามประเมินผล
ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อให้สอดคล้อง
กับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการของทางราชการ  
   1.3  ความเร็วของอินเตอร์เน็ต มีความส าคัญ
ที่สุด เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในระบบต้องท างานผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต หากระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงานใช้อยู่
ความเร็วช้า ไม่เสถียร หรืออินเตอร์เน็ตล่มจะท าให้ระบบ  
ไม่สามารถท างานได้ เกิดความล่าช้าเสียหาย หน่วยงาน 
ควรใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและแยกการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตส าหรับการปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชี 
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกจากการใช้
งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้อื่นทั่วไป และควรมีระบบอินเตอร์เน็ต
ส ารองจากผู้ให้บริการอีกอย่างน้อย 1 ราย 
   1.4  ควรมีการปรับปรุงข้อมลูของคู่มือปฏิบัติงาน
ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน คู่มือใช้งานออนไลน์ ควรมีเมนูการค้นหา
ทีเ่ข้าใจง่าย การสืบค้นหาปัญหาข้อมูลได้ง่าย การตอบค าถาม
การใช้งานในระบบประจ าวันควรมีความรวดเร็ว หรือระบบ 
Call Center ควรมีเจ้าหน้าที่และระบบคู่สายที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งาน 
   1.5  โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
ควรใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการใช้งานที่เข้าใจง่าย 
และเช่ือมโยงสอดคล้องกับระบบบัญชีแบบ Manual 
เนื่องจากการตรวจสอบความผิดพลาดของด้านระบบบัญชี
ของโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ยุ่งยากกว่า 
และผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชียังขาดประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชีในระบบ 
  2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์  
E-LAAS เพราะเนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นจ านวนมากที่เพิ่งเริ่มด าเนินงานในระบบและแต่ละแห่ง
สามารถแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดจากการท างานที่
เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด เพื่อการน าปัญหาและความ
ต้องการที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบโดยแท้จริง 
 

 
 
 
 

 187 
 

 

รายการอ้างอิง 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น.  (2551).  คู่มือแนะน าการใช้งานโครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ :  
กาญจนา  ศรสีุข.  (2554).  ปัจจัยที่มีผลต่อสมัฤทธิผลของการใช้โปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ของเทศบาล 

ในจังหวัดสงขลา.  รายงานการศึกษาอิสระปริญญา รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ดารารัตน์  ละว้า.  (2553).  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบัวทอง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์.  การค้นคว้าอิสระ รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น).  ขอนแก่น : 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ธัญลักษณ์  แสงสว่างและลลิี่ โกศยัยานนท์.  (2555).  ปัญหาการจัดท าบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์(E-LAAS) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไร่ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น).  ขอนแก่น :
มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

นิกร  อินทะจักร.  (2553). การวิเคราะห์ปญัหาการน าระบบ E-LAAS ไปใช้ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเจ้าหน้าที่งบประมาณเทศบาลต าบล จังหวัดล าพูน.วิทยานิพนธ ์รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น).  ขอนแก่น : 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

นิลเนตร พรมม.ี  (2554).  ปัญหาในการปฏิบัติงานบัญชีในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
            ในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์.  รายงานการศึกษาอิสระ รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น).  ขอนแก่น : 

มหาวิทยาลยั ขอนแก่น.  
ภูชิษา  เรืองขันธ์.  (2554).  ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ระบบบญัชีการเงิน (E-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรณีองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ รายงานการศึกษาอิสระ รป.ม. (การปกครอง
ท้องถิ่น).  ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

สุรสัวดี  ทีเขียว.  (2553).  ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ Local 
Administrativeaccounting System (LAAS) มาใช้ในการ บริหารงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจังหวัดนนทบุรี.  วิทยานิพนธ ์รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น).  ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

สุวิมล  ว่องวาณิช.  (2550).  การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

อรพรรณ  อินทรแหยม.  (2556).  ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอร ์E-LAAS ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (การบัญชี).  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี. 

 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2560

Vol.11	No.1	January	-	June		2017

187

186 
 

เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ผู้ใช้งานจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ
ของหน่วยงานเอง ผู้ปฏิบัติงานในโปรแกรมบัญชีคอม      
พิวเตอร์จะต้องปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเอง
ทั้งหมดเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเอง บันทึกข้อมูลตั้ง
ค่าต่างๆ เอง โปรแกรมจึงไม่ควรซับซ้อน การบันทึกค่าตั้งต้น
ของระบบ การบั นทึ กข้ อมู ล ในระบบงบประมาณ  
ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย การปรับปรุงบัญชีในโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ควรท าความเข้าใจได้ง่าย สามารถ
บันทึกและตรวจสอบความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานใน
ระบบได้ง่าย เพราะผู้ปฏิบัติงานจะคุ้นเคยกับการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบมือมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัสวดี     
ทีเขียว (2553) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการน า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือ  Local Administrative Accounting System (LAAS) 
มาใช้ในการบริหารงานการเงินการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนนทบุรี พบว่าปัญหาในการบันทึกข้อมูล 
โดยส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนที่เกิดปัญหามากที่สุดคือขั้นตอน
การบันทึกข้อมูลในระบบ ระบบเกิดความผิดพลาดบ่อย
(Error)และระบบมีความซับซ้อนยากต่อการปฏิบัติงานจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี ้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   1.1  จากผลการวิจัย พบว่า สภาพที่ควรจะ
เป็น ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ให้เพิ่มมากขึ้น 
โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 
เนื่องจากเทคโนโลยีและโปรแกรม มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับ
การเรียนรู้การใช้งานในระบบต่างๆอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่อง
เช่นกัน 
   1.2  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ควรมีการติดตามประเมินผล
ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อให้สอดคล้อง
กับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการของทางราชการ  
   1.3  ความเร็วของอินเตอร์เน็ต มีความส าคัญ
ที่สุด เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในระบบต้องท างานผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต หากระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงานใช้อยู่
ความเร็วช้า ไม่เสถียร หรืออินเตอร์เน็ตล่มจะท าให้ระบบ  
ไม่สามารถท างานได้ เกิดความล่าช้าเสียหาย หน่วยงาน 
ควรใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและแยกการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตส าหรับการปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชี 
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกจากการใช้
งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้อื่นทั่วไป และควรมีระบบอินเตอร์เน็ต
ส ารองจากผู้ให้บริการอีกอย่างน้อย 1 ราย 
   1.4  ควรมีการปรับปรุงข้อมลูของคู่มือปฏิบัติงาน
ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน คู่มือใช้งานออนไลน์ ควรมีเมนูการค้นหา
ทีเ่ข้าใจง่าย การสืบค้นหาปัญหาข้อมูลได้ง่าย การตอบค าถาม
การใช้งานในระบบประจ าวันควรมีความรวดเร็ว หรือระบบ 
Call Center ควรมีเจ้าหน้าที่และระบบคู่สายที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งาน 
   1.5  โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
ควรใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการใช้งานที่เข้าใจง่าย 
และเช่ือมโยงสอดคล้องกับระบบบัญชีแบบ Manual 
เน่ืองจากการตรวจสอบความผิดพลาดของด้านระบบบัญชี
ของโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ยุ่งยากกว่า 
และผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชียังขาดประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชีในระบบ 
  2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์  
E-LAAS เพราะเนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นจ านวนมากที่เพิ่งเริ่มด าเนินงานในระบบและแต่ละแห่ง
สามารถแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดจากการท างานที่
เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด เพื่อการน าปัญหาและความ
ต้องการที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบโดยแท้จริง 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมของต ารวจใน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามช้ันยศ 
เงินเดือนประจ า และวุฒิการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 327 คน เลือกโดย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมั่น 
0.88 ผู้วิจัยเป็นรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ค านวณหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยใช้วิธีการของแอลเอสดี  
 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการต ารวจมีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรม จ าแนกตามช้ันยศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการเปรียบเทียบ
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ข้าราชการต ารวจมีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรม จ าแนกตามเงินเดือนประจ า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่ อยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น ด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา 
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และด้านที่ 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และผลการเปรียบเทียบโดยรวมแตกต่างกัน
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 
 
 
 

1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้านที่ 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่น
โดยเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้านท่ี 3 ข้าราชการต ารวจ
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
ประชาชน ชุมชน  และประเทศชาติเป็นส าคัญ และด้านที่ 8 
การปฏิบัติตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
แตกต่างกัน และข้าราชการต ารวจมีการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรม จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และด้านที่ 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่ 5 ข้าราชการต ารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและ 
ยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์
ส่วนตน แตกต่างกัน  
 
ABSTRACT  

The purposes of this research were to study 
and compare the ethical practice of police officers 
in Kalasin Provincial Police.  Region classified by rank, 
salary and educational background. 
            The sample of this research are included 
327 police officers in KalasinProvincialstations which 
are selected by stratified random sampling 
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The research instrument used was a rating scale 
questionnaire. The reliability coefficient of the 
questionnaire was 0.88, the data was collected  
via post. The statistics used in this study were 
percentage, mean, standard deviation. One-Way  
Anova and LSD by using the Statistical Package for 
the Social Sciences. 
           The finding indicated as follows : The results 
revealed that the ethical practice of police officers 
administrative region classifled by rank are on the 
high level proficiency, When considering eachside 
it was found that the majority are in high level. 
They are except two thing, first the police must 
respect, believe and adherence to the democratic 
of government with the King as Head of State in 
the most and the comparsion of different. The duty 
ethice of police officers classify of salary overall 
high when considering each side majority in high 
level the first except the police must respect,  
believe and adherence to the democratic of 
government with the King as Head of State and 
second, the police must respect the rights and 
freedoms of citizensanact of constitution and 
according to law strictly in the most. The result of 
twothing there are not difference when considering 
each side was found the first the police officer 
respect,believe and adherence to the democratic 
of government with the King as Head of State.  
The second, the police must respect the rights 
and freedoms of citizen an act of constitution and 
other laws strictly without discrimination.  The third 
police officiate must efficiently effectiveness and 
to achieve maximum benefit consider the interests 
of the government. The community and the Nationally 
are important and the Eighth the practice as a 
subordinate and different colleagues and the duty 
ethics of police officers classify by education background 
overall high when consider the majority of revenue 
at a high level. The first except the police must 
respect, believe and adherence to the democratic 
from of government with the King as Head of State 
and the second the police must the rights and 

freedom of citizens act of constitution and other 
laws strictly without discrimination in the most 
and compare the difference and when considering 
each side was found the fifth the police must be 
honesty and adherence to the morals. Based on 
the common good above personal interests are 
different. 
 
ค าส าคัญ  : จริยธรรม, ต ารวจ, การปฏิบัติ  
Keywords : ethics, police, action 
 
บทน า 
 จริยธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน  
สืบเนื่องจากสังคมเกิดความเสื่อมถอยลง โดยการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปิดกว้าง การเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมไร้พรมแดนที่เข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อระบบคุณค่า ความเช่ือ พฤติกรรมการด ารงชีวิต  
และการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
ดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่มีค่านิยมและ
พฤติกรรมโดยเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น  
ขาดจิตส านึกสาธารณะ ให้ความส าคัญส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
เหยียดหยามคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และไม่
ยึดหลักธรรมในการด ารงชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ท าให้คนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกันเพื่อให้ความอยู่รอด  
เกิดการเอารัดเอาเปรียบเพราะผลประโยชน์ ดังนั้นคนที่
อ่อนแอกว่าจึงต้องแสวงหาแหล่งพึ่งพิง โดยอิงเข้าสู่ระบบ
อุปถัมภ์แบบเล่นพรรคเล่นพวก หากขาดที่พึ่งพิงแล้วย่อมจะ
ท าให้เกิดการตัดสินใจกระท าผิดต่อสังคมได้ ดังเช่น การลัก
ขโมย การค้ายาเสพติด ผลของพฤติกรรมที่กระทบต่อสิทธิ  
เสรีภาพของผู้อื่น ท าให้ประชาชนจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
แสวงหาความยุติธรรมโดยการพึ่งพาองค์กรต ารวจ (ปิยะรัตน์  
ทรัพย์มามูล.  2555 : 1) 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่
ในกระบวนการยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ปฏิบัติ
และบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการให้บริการประชาชนซึ่งถือ
เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ต้องอยู่ในกฎ ระเบียบ  
วินัยแบบราชการ โดยยึดหลักการปฏิบัติงานแบบปรับตัว
และแบบเครือญาติ เพื่อสร้างความไว้วางใจในการท างาน  
ท าให้ต ารวจมีบทบาทส าคัญที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชน
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และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และผลการเปรียบเทียบโดยรวมแตกต่างกัน
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 
 
 
 

1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้านที่ 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่น
โดยเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้านท่ี 3 ข้าราชการต ารวจ
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
ประชาชน ชุมชน  และประเทศชาติเป็นส าคัญ และด้านที่ 8 
การปฏิบัติตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
แตกต่างกัน และข้าราชการต ารวจมีการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรม จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และด้านที่ 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่ 5 ข้าราชการต ารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและ 
ยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์
ส่วนตน แตกต่างกัน  
 
ABSTRACT  

The purposes of this research were to study 
and compare the ethical practice of police officers 
in Kalasin Provincial Police.  Region classified by rank, 
salary and educational background. 
            The sample of this research are included 
327 police officers in KalasinProvincialstations which 
are selected by stratified random sampling 
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The research instrument used was a rating scale 
questionnaire. The reliability coefficient of the 
questionnaire was 0.88, the data was collected  
via post. The statistics used in this study were 
percentage, mean, standard deviation. One-Way  
Anova and LSD by using the Statistical Package for 
the Social Sciences. 
           The finding indicated as follows : The results 
revealed that the ethical practice of police officers 
administrative region classifled by rank are on the 
high level proficiency, When considering eachside 
it was found that the majority are in high level. 
They are except two thing, first the police must 
respect, believe and adherence to the democratic 
of government with the King as Head of State in 
the most and the comparsion of different. The duty 
ethice of police officers classify of salary overall 
high when considering each side majority in high 
level the first except the police must respect,  
believe and adherence to the democratic of 
government with the King as Head of State and 
second, the police must respect the rights and 
freedoms of citizensanact of constitution and 
according to law strictly in the most. The result of 
twothing there are not difference when considering 
each side was found the first the police officer 
respect,believe and adherence to the democratic 
of government with the King as Head of State.  
The second, the police must respect the rights 
and freedoms of citizen an act of constitution and 
other laws strictly without discrimination.  The third 
police officiate must efficiently effectiveness and 
to achieve maximum benefit consider the interests 
of the government. The community and the Nationally 
are important and the Eighth the practice as a 
subordinate and different colleagues and the duty 
ethics of police officers classify by education background 
overall high when consider the majority of revenue 
at a high level. The first except the police must 
respect, believe and adherence to the democratic 
from of government with the King as Head of State 
and the second the police must the rights and 

freedom of citizens act of constitution and other 
laws strictly without discrimination in the most 
and compare the difference and when considering 
each side was found the fifth the police must be 
honesty and adherence to the morals. Based on 
the common good above personal interests are 
different. 
 
ค าส าคัญ  : จริยธรรม, ต ารวจ, การปฏิบัติ  
Keywords : ethics, police, action 
 
บทน า 
 จริยธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน  
สืบเน่ืองจากสังคมเกิดความเสื่อมถอยลง โดยการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปิดกว้าง การเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมไร้พรมแดนที่เข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อระบบคุณค่า ความเช่ือ พฤติกรรมการด ารงชีวิต  
และการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
ดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่มีค่านิยมและ
พฤติกรรมโดยเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น  
ขาดจิตส านึกสาธารณะ ให้ความส าคัญส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
เหยียดหยามคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และไม่
ยึดหลักธรรมในการด ารงชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ท าให้คนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกันเพื่อให้ความอยู่รอด  
เกิดการเอารัดเอาเปรียบเพราะผลประโยชน์ ดังนั้นคนที่
อ่อนแอกว่าจึงต้องแสวงหาแหล่งพึ่งพิง โดยอิงเข้าสู่ระบบ
อุปถัมภ์แบบเล่นพรรคเล่นพวก หากขาดที่พึ่งพิงแล้วย่อมจะ
ท าให้เกิดการตัดสินใจกระท าผิดต่อสังคมได้ ดังเช่น การลัก
ขโมย การค้ายาเสพติด ผลของพฤติกรรมที่กระทบต่อสิทธิ  
เสรีภาพของผู้อื่น ท าให้ประชาชนจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
แสวงหาความยุติธรรมโดยการพึ่งพาองค์กรต ารวจ (ปิยะรัตน์  
ทรัพย์มามูล.  2555 : 1) 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่
ในกระบวนการยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ปฏิบัติ
และบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการให้บริการประชาชนซึ่งถือ
เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ต้องอยู่ในกฎ ระเบียบ  
วินัยแบบราชการ โดยยึดหลักการปฏิบัติงานแบบปรับตัว
และแบบเครือญาติ เพื่อสร้างความไว้วางใจในการท างาน  
ท าให้ต ารวจมีบทบาทส าคัญที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชน
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อยู่ตลอดเวลา จากผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่ามีข้าราชการ
ต ารวจจ านวนไม่น้อยท่ียอมเสียสละก าลังกาย ก าลังใจทุ่มเท
ก าลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังเช่น ข้าราชการ
ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี 
การต่อสู้รบกับผู้ก่อการร้ายจนเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่  
นอกจากนี้ยังมีข้าราชการต ารวจอีกจ านวนมากที่ยอมทุ่มเท
กายและใจ ใช้ความรู้ความสามารถเข้าเสี่ยงอันตรายในการ
ปฏิบัติหน้าที่จับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมา
ด าเนินคดีตามกฎหมาย แต่ในทางตรงข้ามพบว่ามีข้าราชการ
ต ารวจจ านวนไม่น้อยเช่นกันที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่อยู่ใน
กรอบอันดี ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ท าให้ประชาชนมองภาพลักษณ์ต ารวจในแง่ลบ  
ดังปรากฏข่าวตามสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต  
ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับข้าราชการต ารวจที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีพฤติกรรมใช้อ านาจเกินขอบเขต
ในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่
โดยทุจริต การจับกุมผู้กระท าผิด หน่วงเหนี่ยว กักขัง ขู่กรรโชก
เอาทรัพย์สินจากผู้ถูกจับกุม หรือพฤติกรรมที่มีเจตนาใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น อาทิ การซ้อม  
ทรมานผู้ต้องหาเพื่อให้รับสารภาพ และยังปรากฏกรณีที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
จ านวนมาก อันมีพฤติกรรมการเรียกเก็บส่วยรีดไถประชาชน
พร้อมส่งหลักฐานเทปวีดีโอมาให้เป็นพยานหลักฐาน จากผล
การสืบสวนสอบสวนพบว่า  ส่วนมากเป็นความจริงตามที่ถูก
ร้องเรียน (ผู้จัดการออนไลน์  2553) แม้ว่างานต ารวจจะเปน็
งานที่มีความยากล าบาก ต ารวจทุกนายต้องทุ่มเทแรงกาย
และแรงใจในการปฏิบัตงิานที่เสีย่งอันตรายมาก แต่อาชีพต ารวจ
ก็ตกเป็นเป้าของการถูกโจมตี วิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้
เนื่องจากสาเหตุของการประพฤติ ปฏิบัติที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง
ของข้าราชการต ารวจเอง และทั้งจากปัญหาความขัดแย้งกับ
บุคคลที่สูญเสียผลประโยชน์จากการท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมถึง
ความเข้มงวดตามกฎหมายของข้าราชการต ารวจเอง ซึ่งจาก
ข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2552-
2555 พบว่าข้าราชการต ารวจกระท าผิดวินัยและถูกลงโทษ
ใน 10 เรื่องคือ ทุจริตหรือผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี ละทิ้งหน้าที่  
บกพร่องหน้าที่ (อบายมุข) บกพร่องหน้าที่ (พนักงานสอบสวน)  
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ยาเสพติด การพนัน ชู้สาว อาวุธปืน  
และทรัพย์ราชการเสยีหาย ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ของต ารวจทั้งสิ้น โดยระหว่างปี พ.ศ. 2552–2555 มีข้าราชการ
ต ารวจตั้งแต่ระดับพลต ารวจตรี ลงมาถึงระดับพลต ารวจ

กระท าผิดวินัย ใน 10 เรื่องที่ได้กล่าวถึงนี้ รวมทั้งสิ้น 13,225 คดี  
(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ.  2556 : 7-8) 
 สภาพปัญหาด้านวินัยดังกล่าวสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสังศิต  พิริยะรังสรรค์ และผาสุก  พงษ์ไพจิตร 
(2539 อ้างถึงใน กาญจนาวดี  ภูสีฤทธิ์.  2553 : 5)  เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจนอกระบบกับนโยบายสาธารณะและได้ข้อสรุปที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไว้ว่าพฤติกรรม
การท าผิดวินัยของต ารวจส่วนใหญ่ในสังคม มักเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ มีพฤติกรรมคอร์รัปช่ันท้ังเปิดเผยและแอบแฝง  
โดยเฉพาะแหล่งอบายมุขต่างๆ เกิดขึ้นและคงมีได้เพราะ
ได้รับการสนับสนุนจากต ารวจ โดยที่ต ารวจมีส่วนได้ส่วนเสีย
เพราะต้องการเงินไปเป็นงบประมาณในการปฏิบัติงานท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ้น ส่วนงานวิจัยของสุพจน์  
จุนอนันตธรรม (2547 อ้างถึงใน กาญจนาวดี  ภูสีฤทธิ์.  2553: 
5-6) ศึกษาเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยราชการ
ไทย กรณีศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า รูปแบบ
การทุจริตคอร์รัปช่ัน และประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจเริ่มต้นจากการเรียกเก็บค่าตอบแทนจาก ตู้แดงสถาน
บริการ ม่านรูด ร้านทอง ร้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โรงงาน  
ยักยอกของกลางและงดเว้นการจับกุม มีการเรียกรับเงินจาก
บ่อน ซ่อง รับจ้างจับตัวผู้ต้องหา รับจ้างสืบสวนส่วนตัว  
โต๊ะรับพนันบอล รับของก านัลจากร้านค้าหนีภาษี สมคบกับ
แรงงานต่างด้าว งดเว้นการจับกุมและการสร้างผู้สนับสนุน
ปลอมเพื่อรับส่วนแบ่ง หากพิจารณางานด้านสอบสวนจะพบว่า  
ข้าราชการต ารวจบางส่วนไม่สอบพยาน บิดเบือนส านวน  
สั่งฟ้องทั้งที่หลักฐานอ่อน ไกล่เกลี่ยคดีโดยรับส่วนแบ่ง 
จากคู่กรณี และการเรียกรับเงินจากการประกันตัว รวมทั้ง
เรียกเก็บเงินจากวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง วินรถตู้ รถสองแถว   
รถบรรทุกน้ าหนักเกิน เพ่ือสนับสนุนงานด้านการจราจรและ
รวมไปถึงการเรียกร้องค่าคอมมิชช่ันในการประมูลค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตสถานบริการ การอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ การใช้น้ ามันราชการและการเบิกเงินล่วงเวลาส าหรับ
ข้าราชการต ารวจในสายงานอ านวยการ เป็นต้น (กาญจนาวดี  
ภูสีฤทธิ์.  2553 : 5-6) 
 จากพฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ต ารวจ
ส่วนใหญ่ถูกสังคมมองว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
และมีการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างกว้างขวาง ต ารวจเริ่มขาด
คุณธรรม จริยธรรม และไม่ได้ท าหน้าที่ของผู้พิทักษ์สนัติราษฎร”์  
ที่เป็นมิตรของประชาชนอย่างแท้จรงิ สังคมขาดซึ่งความไว้วางใจ
และความศรัทธาในต ารวจ จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต ารวจ
จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ทั้งนี้ เพราะต ารวจมีหน้าที่รักษากฎหมายและใช้กฎหมาย
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เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  
ถือเป็นอาชีพที่สามารถให้คุณหรือให้โทษแก่ประชาชนได้
ตลอดเวลา หากต ารวจขาดจริยธรรมแล้ว ย่อมเกิดปัญหาต่างๆ  
ตามมามากมาย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับ
ประชาชน และการยอมรับของสังคม ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยควบคุม
ทัศนคติและพฤติกรรมของต ารวจทั้งในและนอกหน้าที่ราชการ  
ทั้งในและนอกเครื่องแบบก็คือ จริยธรรมต ารวจ (ปุระชัย  
เปี่ยมสมบูรณ์.  2533 : 18  อ้างถึงใน กาญจนาวดี  ภูสีฤทธิ์.  
2553 : 6) 
 ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีอ านาจหน้าที่จับกุมผู้ที่
กระท าผิดมาด าเนินคดี อีกทั้งยังต้องท าการสืบสวน  แสวงหา
ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานการกระท าผดิ เพื่อให้ทราบรายละเอียด
แห่งความผิดนั้น และน าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น
การปฏิบัติงานของต ารวจมีโอกาสที่จะไปกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนได้ง่าย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งาน
ด้านอ านวยความยุติธรรมในการปราบปรามอาชญากรรม 
มีประสิทธิผล ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและสังคม  
เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเช่ือมั่นและ
ความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตนเอง รวมทั้งสร้างกระบวนการ
ท างานให้เป็นแบบอย่างท่ีดี   
 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิด
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อต้องการทราบว่าการปฏิบัติงานตาม
จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามช้ันยศ เงินเดือนประจ า  และ
วุฒิการศึกษา มีมากน้อยเพียงใดและเปรยีบเทียบการปฏิบัติงาน
ตามจริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามชั้นยศ เงินเดือนประจ า  
และวุฒิการศึกษา มีความแตกต่างกันหรือไม่  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ าแนกตามชั้นยศ เงินเดือนประจ า และวุฒิการศึกษา  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีช้ันยศ 
เงินเดือนประจ า และวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน มีจริยธรรม
แตกต่างกัน    
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 2,186 คน โดยแบ่งเป็นระดับช้ันยศได้ ช้ันสัญญา
บัตร 874 คน  และชั้นประทวน 1,312 คน   
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   1.2.1 การก าหนดขนาดกลุม่ตัวอยา่งจาก
ประชากรจ านวน  2,186 คน โดยใช้วิธีเปิดตารางส าเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  327 คน   

  1.2.2 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยกระจาย
ไปตามสัดส่วนตามต าแหน่ง และสุ่มด้วยการแบ่งช้ันโดยใช้
ต าแหน่งเป็นเกณฑ์การจัดช้ัน สุ่มทีละช้ันโดยการสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยวิธีจับฉลาก ได้เป็น ต ารวจช้ันสัญญาบัตร จ านวน  
130 คนต ารวจช้ันประทวน จ านวน  197  คน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  2.1  แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง
ข้อค าถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

       ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ข้อมูล ช้ันยศ เงินเดือนประจ า และ วุฒิการศึกษา 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบแบบตรวจสอบรายการ 
(Check - List)  
   ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมของต ารวจ  จ านวน  8  ด้าน   คือ 
   1)  ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ  ศรัทธา  
และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
   2)  ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และ
ตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   3)  ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบตัิหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกดิประโยชน์สูงสดุ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ  ประชาชน ชุมชน  
และประเทศชาตเิป็นส าคญั 
   4)  ข้าราชการต ารวจต้องมีจติส านึกของ
ความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพือ่ให้ประชาชนศรัทธาและ
เชื่อมั่น 
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อยู่ตลอดเวลา จากผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่ามีข้าราชการ
ต ารวจจ านวนไม่น้อยท่ียอมเสียสละก าลังกาย ก าลังใจทุ่มเท
ก าลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังเช่น ข้าราชการ
ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี 
การต่อสู้รบกับผู้ก่อการร้ายจนเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่  
นอกจากนี้ยังมีข้าราชการต ารวจอีกจ านวนมากที่ยอมทุ่มเท
กายและใจ ใช้ความรู้ความสามารถเข้าเสี่ยงอันตรายในการ
ปฏิบัติหน้าที่จับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมา
ด าเนินคดีตามกฎหมาย แต่ในทางตรงข้ามพบว่ามีข้าราชการ
ต ารวจจ านวนไม่น้อยเช่นกันที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่อยู่ใน
กรอบอันดี ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ท าให้ประชาชนมองภาพลักษณ์ต ารวจในแง่ลบ  
ดังปรากฏข่าวตามสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต  
ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับข้าราชการต ารวจที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีพฤติกรรมใช้อ านาจเกินขอบเขต
ในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่
โดยทุจริต การจับกุมผู้กระท าผิด หน่วงเหนี่ยว กักขัง ขู่กรรโชก
เอาทรัพย์สินจากผู้ถูกจับกุม หรือพฤติกรรมที่มีเจตนาใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น อาทิ การซ้อม  
ทรมานผู้ต้องหาเพื่อให้รับสารภาพ และยังปรากฏกรณีที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
จ านวนมาก อันมีพฤติกรรมการเรียกเก็บส่วยรีดไถประชาชน
พร้อมส่งหลักฐานเทปวีดีโอมาให้เป็นพยานหลักฐาน จากผล
การสืบสวนสอบสวนพบว่า  ส่วนมากเป็นความจริงตามที่ถูก
ร้องเรียน (ผู้จัดการออนไลน์  2553) แม้ว่างานต ารวจจะเปน็
งานที่มีความยากล าบาก ต ารวจทุกนายต้องทุ่มเทแรงกาย
และแรงใจในการปฏิบัตงิานที่เสีย่งอันตรายมาก แต่อาชีพต ารวจ
ก็ตกเป็นเป้าของการถูกโจมตี วิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้
เนื่องจากสาเหตุของการประพฤติ ปฏิบัติที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง
ของข้าราชการต ารวจเอง และทั้งจากปัญหาความขัดแย้งกับ
บุคคลที่สูญเสียผลประโยชน์จากการท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมถึง
ความเข้มงวดตามกฎหมายของข้าราชการต ารวจเอง ซึ่งจาก
ข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2552-
2555 พบว่าข้าราชการต ารวจกระท าผิดวินัยและถูกลงโทษ
ใน 10 เรื่องคือ ทุจริตหรือผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี ละทิ้งหน้าที่  
บกพร่องหน้าที่ (อบายมุข) บกพร่องหน้าที่ (พนักงานสอบสวน)  
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ยาเสพติด การพนัน ชู้สาว อาวุธปืน  
และทรัพย์ราชการเสยีหาย ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ของต ารวจทั้งสิ้น โดยระหว่างปี พ.ศ. 2552–2555 มีข้าราชการ
ต ารวจตั้งแต่ระดับพลต ารวจตรี ลงมาถึงระดับพลต ารวจ

กระท าผิดวินัย ใน 10 เรื่องที่ได้กล่าวถึงนี้ รวมทั้งสิ้น 13,225 คดี  
(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ.  2556 : 7-8) 
 สภาพปัญหาด้านวินัยดังกล่าวสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสังศิต  พิริยะรังสรรค์ และผาสุก  พงษ์ไพจิตร 
(2539 อ้างถึงใน กาญจนาวดี  ภูสีฤทธิ์.  2553 : 5)  เก่ียวกับ
เศรษฐกิจนอกระบบกับนโยบายสาธารณะและได้ข้อสรุปที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไว้ว่าพฤติกรรม
การท าผิดวินัยของต ารวจส่วนใหญ่ในสังคม มักเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ มีพฤติกรรมคอร์รัปช่ันท้ังเปิดเผยและแอบแฝง  
โดยเฉพาะแหล่งอบายมุขต่างๆ เกิดขึ้นและคงมีได้เพราะ
ได้รับการสนับสนุนจากต ารวจ โดยที่ต ารวจมีส่วนได้ส่วนเสีย
เพราะต้องการเงินไปเป็นงบประมาณในการปฏิบัติงานท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ้น ส่วนงานวิจัยของสุพจน์  
จุนอนันตธรรม (2547 อ้างถึงใน กาญจนาวดี  ภูสีฤทธิ์.  2553: 
5-6) ศึกษาเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยราชการ
ไทย กรณีศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า รูปแบบ
การทุจริตคอร์รัปช่ัน และประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจเริ่มต้นจากการเรียกเก็บค่าตอบแทนจาก ตู้แดงสถาน
บริการ ม่านรูด ร้านทอง ร้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โรงงาน  
ยักยอกของกลางและงดเว้นการจับกุม มีการเรียกรับเงินจาก
บ่อน ซ่อง รับจ้างจับตัวผู้ต้องหา รับจ้างสืบสวนส่วนตัว  
โต๊ะรับพนันบอล รับของก านัลจากร้านค้าหนีภาษี สมคบกับ
แรงงานต่างด้าว งดเว้นการจับกุมและการสร้างผู้สนับสนุน
ปลอมเพื่อรับส่วนแบ่ง หากพิจารณางานด้านสอบสวนจะพบว่า  
ข้าราชการต ารวจบางส่วนไม่สอบพยาน บิดเบือนส านวน  
สั่งฟ้องทั้งที่หลักฐานอ่อน ไกล่เกลี่ยคดีโดยรับส่วนแบ่ง 
จากคู่กรณี และการเรียกรับเงินจากการประกันตัว รวมทั้ง
เรียกเก็บเงินจากวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง วินรถตู้ รถสองแถว   
รถบรรทุกน้ าหนักเกิน เพ่ือสนับสนุนงานด้านการจราจรและ
รวมไปถึงการเรียกร้องค่าคอมมิชช่ันในการประมูลค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตสถานบริการ การอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ การใช้น้ ามันราชการและการเบิกเงินล่วงเวลาส าหรับ
ข้าราชการต ารวจในสายงานอ านวยการ เป็นต้น (กาญจนาวดี  
ภูสีฤทธิ์.  2553 : 5-6) 
 จากพฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ต ารวจ
ส่วนใหญ่ถูกสังคมมองว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
และมีการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างกว้างขวาง ต ารวจเริ่มขาด
คุณธรรม จริยธรรม และไม่ได้ท าหน้าที่ของผู้พิทักษ์สนัติราษฎร”์  
ที่เป็นมิตรของประชาชนอย่างแท้จรงิ สังคมขาดซึ่งความไว้วางใจ
และความศรัทธาในต ารวจ จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต ารวจ
จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ทั้งนี้ เพราะต ารวจมีหน้าที่รักษากฎหมายและใช้กฎหมาย
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เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  
ถือเป็นอาชีพที่สามารถให้คุณหรือให้โทษแก่ประชาชนได้
ตลอดเวลา หากต ารวจขาดจริยธรรมแล้ว ย่อมเกิดปัญหาต่างๆ  
ตามมามากมาย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับ
ประชาชน และการยอมรับของสังคม ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยควบคุม
ทัศนคติและพฤติกรรมของต ารวจทั้งในและนอกหน้าที่ราชการ  
ทั้งในและนอกเครื่องแบบก็คือ จริยธรรมต ารวจ (ปุระชัย  
เปี่ยมสมบูรณ์.  2533 : 18  อ้างถึงใน กาญจนาวดี  ภูสีฤทธิ์.  
2553 : 6) 
 ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีอ านาจหน้าที่จับกุมผู้ที่
กระท าผิดมาด าเนินคดี อีกทั้งยังต้องท าการสืบสวน  แสวงหา
ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานการกระท าผดิ เพื่อให้ทราบรายละเอียด
แห่งความผิดนั้น และน าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น
การปฏิบัติงานของต ารวจมีโอกาสที่จะไปกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนได้ง่าย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งาน
ด้านอ านวยความยุติธรรมในการปราบปรามอาชญากรรม 
มีประสิทธิผล ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและสังคม  
เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเช่ือมั่นและ
ความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตนเอง รวมทั้งสร้างกระบวนการ
ท างานให้เป็นแบบอย่างท่ีดี   
 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิด
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อต้องการทราบว่าการปฏิบัติงานตาม
จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามช้ันยศ เงินเดือนประจ า  และ
วุฒิการศึกษา มีมากน้อยเพียงใดและเปรยีบเทียบการปฏิบัติงาน
ตามจริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามชั้นยศ เงินเดือนประจ า  
และวุฒิการศึกษา มีความแตกต่างกันหรือไม่  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ าแนกตามชั้นยศ เงินเดือนประจ า และวุฒิการศึกษา  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีช้ันยศ 
เงินเดือนประจ า และวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน มีจริยธรรม
แตกต่างกัน    
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 2,186 คน โดยแบ่งเป็นระดับช้ันยศได้ ช้ันสัญญา
บัตร 874 คน  และชั้นประทวน 1,312 คน   
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   1.2.1 การก าหนดขนาดกลุม่ตัวอยา่งจาก
ประชากรจ านวน  2,186 คน โดยใช้วิธีเปิดตารางส าเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  327 คน   

  1.2.2 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยกระจาย
ไปตามสัดส่วนตามต าแหน่ง และสุ่มด้วยการแบ่งช้ันโดยใช้
ต าแหน่งเป็นเกณฑ์การจัดช้ัน สุ่มทีละช้ันโดยการสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยวิธีจับฉลาก ได้เป็น ต ารวจช้ันสัญญาบัตร จ านวน  
130 คนต ารวจช้ันประทวน จ านวน  197  คน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  2.1  แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง
ข้อค าถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

       ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ข้อมูล ช้ันยศ เงินเดือนประจ า และ วุฒิการศึกษา 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบแบบตรวจสอบรายการ 
(Check - List)  
   ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมของต ารวจ  จ านวน  8  ด้าน   คือ 
   1)  ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ  ศรัทธา  
และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
   2)  ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และ
ตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   3)  ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบตัิหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกดิประโยชน์สูงสดุ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ  ประชาชน ชุมชน  
และประเทศชาตเิป็นส าคญั 
   4)  ข้าราชการต ารวจต้องมีจติส านึกของ
ความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพือ่ให้ประชาชนศรัทธาและ
เชื่อมั่น 
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   5)  ข้าราชการต ารวจต้องมีความซือ่สัตย์
สุจรติและยึดมั่นในศลีธรรม โดยยดึประโยชน์ส่วนรวมเหนือ
ประโยชน์ส่วนตน 
   6)  ข้าราชการต ารวจต้องภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ กล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อเกียรติ
ศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นต ารวจ 
   7)  การปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชา 
   8)  การปฏิบัติตนในฐานะผู้ใต้บังคบับัญชา
และเพื่อนร่วมงาน 
 เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(Rating Scales) โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก 
  3 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย 
  1 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  2.2  วิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู   

  2.2.1  ศึกษาทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรยิธรรมต ารวจ เพือ่ก าหนดกรอบการวิจยั
และนิยามศัพท์เฉพาะ 

  2.2.2  สร้างแบบสอบถามโดยก าหนด 
ข้อค าถามตามนิยามศัพท์เฉพาะ 

  2.2.3  น าแบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อย
แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแนะน า และ
ปรับปรุงแก้ไข 

  2.2.4  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) โดยคณุสมบตัิของผู้เชี่ยวชาญต้อง
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญดา้นเนื้อหา เป็นนักวิจัย เป็นนัก
วัดผล และเช่ียวชาญด้านภาษาไทย จ านวน 5 ท่าน  

  2.2.5  น าแบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญให้
ข้อเสนอแนะ ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้ 

  2.2.6  หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  
โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับข้าราชการต ารวจที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน แล้วน าผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือมั่น
ของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 

  2.2.7  จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับจริง  
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ตัวอย่างต่อไป 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 3.1  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหารของสถานีต ารวจใน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 3.2  ผู้วิจัยใช้วิธีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
โดยขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแนบ
แบบสอบถามพร้อมซองเปล่าติดช่ือที่อยู่ผู้รับ พร้อมติดแสตมป์  
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้วส่งกลับคืนมายัง
ผู้วิจัย 

 3.3  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ทุกหน่วยงานด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลจนครบถ้วนสมบูรณ์
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 3.4  น าแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้อง
และน าข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป ในการหาค่าทางสถิติต่อไป 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  4.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของ
แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  4.2  ปรับข้อค าถามในข้อท่ีเป็นค าถามด้านลบ
ให้เป็นด้านบวก ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล  

 4.3  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูป (SPSS) ทางสังคมศาสตร ์ดังนี ้

  4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
วิ เ คร าะห์ข้ อมู ล โดยการหาค่ าความถี่  (Frequency)        
ค่าร้อยละ (Percentage)  
   4.3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลตามจริยธรรม
ของต ารวจ  ซึ่งเป็นข้อมูลมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(Rating Scale)  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามหลักเกณฑ์
ของ บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 77)  
  4.4  การเปรียบเทียบการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามช้ันยศ วิเคราะหโ์ดยใช้การ
ค านวณค่าทีท่ีเป็นอสิระต่อกัน (Independent t-test) 
  4.5  การเปรียบเทียบการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามเงินเดือนประจ า และวุฒิ
การศึกษา วิเคราะห์โดยใช้การค านวณหาค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่าง
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ โดยวิธีของ แอล เอส ดี (LSD:Least Significant 
Difference)  
 
สรุปผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมของต ารวจในสงักัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามชั้นยศ ปรากฏผลดังนี้  
  1.1  โดยรวมข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร
มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านปรากฏว่าด้านท่ี 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม
อยู่ระดับมากทุกด้าน โดยพบว่า ด้านที่ 8 การปฏิบัติตนใน
ฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมน้อยกว่าทุกด้าน   
  ส่วนข้าราชการต ารวจช้ันประทวนมีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านปรากฏว่าด้านท่ี 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ 
ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ระดับมากทุกด้าน โดยมีด้านที่ 5 
ข้าราชการต ารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นใน
ศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว  
มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามจริยธรรมน้อยกว่าทุกด้าน  
  1.2  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวน 
โดยรวมมีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมแตกต่างกันโดยข้าราชการ
ต ารวจช้ันสัญญาบัตรมีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมมากกว่า
ข้าราชการต ารวจช้ันประทวน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.
05   
 2.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามเงินเดือนประจ าปรากฏผล
ดังนี้  

  2.1  ข้าราชการต ารวจที่มีเงินเดือนประจ าต่ ากว่า 
15,000 บาท 15,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท  
และ 30,001 บาทขึ้นไป มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
เงินเดือนประจ าต่ ากว่า 15,000 บาท มีการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุดมี 3 ด้าน คือ ด้านที่ 3 
ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ  
ด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และด้านที่ 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติตามล าดับ 
ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เงินเดือน 15,001–20,000 บาท เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เงินเดือน 20,001–30,000 บาท เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้อง
เคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และข้าราชการต ารวจ
ที่มีเงินเดือนประจ า 30,001 บาทขึ้นไปพบว่ามีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรมระดับมากที่สุดอยู่ 2 ด้าน คือด้านที่ 2 
ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดย
เคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัต ิและด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจ
ต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามล าดับ ส่วนด้านอื่นๆ 
มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
  2.2  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมของต ารวจ พบว่าข้าราชการต ารวจ ทุกช่วงเงินเดือน 
มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมแตกต่างกัน โดยผู้ที่มี
เงินเดือนประจ า 30,001 บาทขึ้นไป มีการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามจริยธรรมมากที่สุด รองลงมาคือผู้ที่มีเงินเดือนประจ า 
ต่ ากว่า 15,000 บาท ผู้ที่มีเงินเดือนประจ า 20,001-30,000 
และ 15,001-20,000 บาท ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.05    
 3.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาปรากฏผล
ดังนี้ 
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   5)  ข้าราชการต ารวจต้องมีความซือ่สัตย์
สุจรติและยึดมั่นในศลีธรรม โดยยดึประโยชน์ส่วนรวมเหนือ
ประโยชน์ส่วนตน 
   6)  ข้าราชการต ารวจต้องภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ กล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อเกียรติ
ศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นต ารวจ 
   7)  การปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชา 
   8)  การปฏิบัติตนในฐานะผู้ใต้บังคบับัญชา
และเพื่อนร่วมงาน 
 เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(Rating Scales) โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก 
  3 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย 
  1 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  2.2  วิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู   

  2.2.1  ศึกษาทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรยิธรรมต ารวจ เพือ่ก าหนดกรอบการวิจยั
และนิยามศัพท์เฉพาะ 

  2.2.2  สร้างแบบสอบถามโดยก าหนด 
ข้อค าถามตามนิยามศัพท์เฉพาะ 

  2.2.3  น าแบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อย
แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแนะน า และ
ปรับปรุงแก้ไข 

  2.2.4  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) โดยคณุสมบตัิของผู้เชี่ยวชาญต้อง
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญดา้นเนื้อหา เป็นนักวิจัย เป็นนัก
วัดผล และเช่ียวชาญด้านภาษาไทย จ านวน 5 ท่าน  

  2.2.5  น าแบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญให้
ข้อเสนอแนะ ปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้ 

  2.2.6  หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  
โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับข้าราชการต ารวจที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน แล้วน าผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือม่ัน
ของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 

  2.2.7  จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับจริง  
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ตัวอย่างต่อไป 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 3.1  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหารของสถานีต ารวจใน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 3.2  ผู้วิจัยใช้วิธีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
โดยขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแนบ
แบบสอบถามพร้อมซองเปล่าติดช่ือที่อยู่ผู้รับ พร้อมติดแสตมป์  
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้วส่งกลับคืนมายัง
ผู้วิจัย 

 3.3  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ทุกหน่วยงานด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลจนครบถ้วนสมบูรณ์
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 3.4  น าแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้อง
และน าข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป ในการหาค่าทางสถิติต่อไป 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  4.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของ
แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  4.2  ปรับข้อค าถามในข้อท่ีเป็นค าถามด้านลบ
ให้เป็นด้านบวก ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล  

 4.3  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูป (SPSS) ทางสังคมศาสตร ์ดังนี ้

  4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
วิ เ คร าะห์ข้ อมู ล โดยการหาค่ าความถี่  (Frequency)        
ค่าร้อยละ (Percentage)  
   4.3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลตามจริยธรรม
ของต ารวจ  ซึ่งเป็นข้อมูลมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(Rating Scale)  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามหลักเกณฑ์
ของ บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 77)  
  4.4  การเปรียบเทียบการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามช้ันยศ วิเคราะหโ์ดยใช้การ
ค านวณค่าทีท่ีเป็นอสิระต่อกัน (Independent t-test) 
  4.5  การเปรียบเทียบการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามเงินเดือนประจ า และวุฒิ
การศึกษา วิเคราะห์โดยใช้การค านวณหาค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่าง
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ โดยวิธีของ แอล เอส ดี (LSD:Least Significant 
Difference)  
 
สรุปผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมของต ารวจในสงักัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามชั้นยศ ปรากฏผลดังนี้  
  1.1  โดยรวมข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร
มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านปรากฏว่าด้านท่ี 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม
อยู่ระดับมากทุกด้าน โดยพบว่า ด้านที่ 8 การปฏิบัติตนใน
ฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมน้อยกว่าทุกด้าน   
  ส่วนข้าราชการต ารวจช้ันประทวนมีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านปรากฏว่าด้านท่ี 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ 
ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ระดับมากทุกด้าน โดยมีด้านที่ 5 
ข้าราชการต ารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นใน
ศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว  
มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามจริยธรรมน้อยกว่าทุกด้าน  
  1.2  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวน 
โดยรวมมีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมแตกต่างกันโดยข้าราชการ
ต ารวจช้ันสัญญาบัตรมีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมมากกว่า
ข้าราชการต ารวจช้ันประทวน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.
05   
 2.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามเงินเดือนประจ าปรากฏผล
ดังนี้  

  2.1  ข้าราชการต ารวจที่มีเงินเดือนประจ าต่ ากว่า 
15,000 บาท 15,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท  
และ 30,001 บาทขึ้นไป มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
เงินเดือนประจ าต่ ากว่า 15,000 บาท มีการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุดมี 3 ด้าน คือ ด้านที่ 3 
ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ  
ด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และด้านที่ 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติตามล าดับ 
ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เงินเดือน 15,001–20,000 บาท เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เงินเดือน 20,001–30,000 บาท เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้อง
เคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และข้าราชการต ารวจ
ที่มีเงินเดือนประจ า 30,001 บาทขึ้นไปพบว่ามีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรมระดับมากที่สุดอยู่ 2 ด้าน คือด้านที่ 2 
ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดย
เคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัต ิและด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจ
ต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามล าดับ ส่วนด้านอื่นๆ 
มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
  2.2  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมของต ารวจ พบว่าข้าราชการต ารวจ ทุกช่วงเงินเดือน 
มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมแตกต่างกัน โดยผู้ที่มี
เงินเดือนประจ า 30,001 บาทขึ้นไป มีการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามจริยธรรมมากที่สุด รองลงมาคือผู้ที่มีเงินเดือนประจ า 
ต่ ากว่า 15,000 บาท ผู้ที่มีเงินเดือนประจ า 20,001-30,000 
และ 15,001-20,000 บาท ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.05    
 3.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาปรากฏผล
ดังนี้ 
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     3.1  ข้าราชการต ารวจท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 1 ด้าน คือด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา 
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ี 1 
ข้าราชการต ารวจต้องเคารพศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
อื่นๆ อยู่ระดับมากทุกด้าน และวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี มีการปฏิบัติ หน้าที่ตามจริยธรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุดมี 2 ด้าน คือด้านที่ 1 
ข้าราชการต ารวจต้องเคารพศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และด้านที่ 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
อื่นโดยเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน    
  3.2  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมของต ารวจ ทุกกลุ่มการศึกษา มีการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.05    
 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและอภิปรายผล
จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้  
 1.  การปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเนื่องจาก
ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความ
เข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง เคารพ ศรัทธา และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
สูงสุด มีจิตส านักของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัด
กระท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน
ในฐานะผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา 
สอดคล้องกับสุรศักดิ์  มีเสาเรือน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง จริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ตามโครงสร้าง

จริยธรรมต ารวจและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรม ผลการศึกษา
พบว่าจริยธรรมของข้าราชการต ารวจในพื้นที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับนครา  รุ่งวรรณ
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ
ต ารวจมีระดับจริยธรรมในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้านพบว่า  
ด้านข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากข้าราชการ
ต ารวจ มีความเข้าใจในอ านาจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยึดมั่น
ในสถาบันชาติ เชิดชูศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
สนับสนุนให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยศรัทธา  
มีความเป็นกลางทางการเมืองไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการ
พรรคการเมือง และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นคุณหรือโทษ
แก่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตัง้ทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่น ไม่นอนหลับทับสิทธิการเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใด
ก็ออกไปใช้สิทธิทุกครั้ง  
 2.  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม 
ของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์ุ จ าแนกตาม
ช้ันยศ พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมทั้งโดยรวมและ
รายด้านของข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวน
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ โดยจะเห็นว่า
ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรมีการปฏิบัติสูงกว่าข้าราชการ
ต ารวจช้ันประทวน ทั้งนี้เนื่องจากภาระหน้าที่ของความ
รับผิดชอบที่สูงกว่า มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิสูงกว่าเป็นทั้งฝ่าย
ผู้บริหารคือผู้บังคับบัญชา และฝ่ายปฏิบัติการคือผู้ใต้บังคับบัญชา
ในคราวเดียวกัน ท าให้ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ของตัวเองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งหากไม่มีจริยธรรมหรือมีน้อยย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อองค์กร สังคม และประชาชนได้ผล 
การวิจัยนี้สอดคล้องกับ นครา  รุ่งวรรณ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจ พบว่าผลการเปรียบเทียบจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการต ารวจระหว่างชันประทวนกับสัญญาบัตรพบว่า 
ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรมีจริยธรรมในการท างานสูงกว่า
ข้าราชการต ารวจช้ันประทวนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
  3.  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามเงินเดือนประจ า พบว่ามี
การปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมแตกต่างกันทั้งโดยรวมและ
รายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยข้าราชการ
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ต ารวจท่ีมีเงินเดือนประจ า 30,001 บาทขึ้นไป มีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรมสูงกว่าข้าราชการต ารวจที่มีเงินเดือน 
ต่ ากว่า 15,000 บาท และผู้มีเงินเดือนประจ า ต่ ากว่า 15,000 
บาท  มีการปฏิบัติตามจริยธรรมสูงกว่าผู้มี เงินเดือนประจ า 
20,001-30,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท ตามล าดับ  
ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนาวดี   
ภูสีฤทธิ์ (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวง สังกัดกองก ากับการ 4 กองบังคับการ
ต ารวจทางหลวง (จ.ขอนแก่น) ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐาน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการต ารวจทางหลวง 
สังกัดกองก ากับการ 4 กองบังคับการต ารวจทางหลวง  
(จ.ขอนแก่น) กองบังคับการต ารวจสอบสวนกลาง   
 4.  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม
ของต ารวจจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าข้าราชการต ารวจ 
ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
อาชีพข้าราชการต ารวจเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ 
มีการบังคับบัญชาตามล าลับช้ัน ยศ ต าแหน่ง และสายงาน 
อีกทั้งข้าราชการต ารวจมีวินัยต ารวจเป็นกรอบบังคับให้
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ แบบอย่าง
ธรรมเนียม ให้เป็นผู้มีความประพฤติดีละเว้นการปฏิบัติตน
ในทางที่ไม่ชอบไม่ควร ซึ่งไม่ว่าข้าราชการต ารวจจะมีวุฒิ
การศึกษาใดย่อมต้องปฏิบัติตาม และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านข้าราชการต ารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์
ส่วนตัว ข้าราชการต ารวจผู้มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
มีเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน สอดคล้องกับ อัมพร  จุนทะเส (2552) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ สังกัดสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้องกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล พบว่าปัจจัยที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และระดับช้ันข้าราชการต ารวจ  
และสอดคล้องกับ กาญจนาวดี  ภูสีฤทธิ์(2553) ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการต ารวจทางหลวง 
สังกัดกองก ากับการ 4 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
(จ.ขอนแก่น) ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจทางหลวง สังกัดกองก ากับการ 4 กอง

บังคับการต ารวจทางหลวง (จ.ขอนแก่น) กองบังคับการ
ต ารวจสอบสวนกลาง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  เนื่องจากปัจจุบันพบว่าเงินเดือนประจ า
ของข้าราชการต ารวจไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิต 
ประจ าวัน ซึ่งที่มาของความไม่เพียงพอของรายได้ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ข้าราชการต ารวจต้องรับผิดชอบเอง ท าให้ข้าราชกาต ารวจ
ต้องท างานเสริมนอกเวลาราชการ หรืออาจส่งผลให้ข้าราชการ
ต ารวจไปแสวงหารายได้ในทางที่ผิด ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติควรมีการปรับปรุงระบบเงินเดือน 
ค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย และสวัสดิการให้แก่ข้าราชการต ารวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อท าให้ข้าราชการต ารวจ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีศักดิ์ศรี และสามารถด ารงตน
อยู่ในความยุติธรรมได้ ซึ่งจะน าไปสู่การลดปัญหาการบริหาร
ก าลังพล ที่ส าคัญอย่างปัญหาการทุจริต และความไม่เพียงพอ
ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  1.2  ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการต ารวจ
ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมต ารวจโดยการมอบ
รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรติ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจ 
ที่ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจและยืนหยัดในการกระท า
ความดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ 
ข้าราชต ารวจท่านอ่ืนๆ ต่อไป  
  1.3  การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาควร
เน้นระบบการกระจายอ านาจ เพื่อเปิดโอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที ่ 
  1.4  ส่งเสริมให้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อนร่วมงาน รักใคร่สมานฉันท์ และ
มีมนุษย์สัมพันธ์ ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความส าเร็จ
ของงานและช่ือเสียงของหน่วยเป็นท่ีตั้ง  
            1.5  ควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูล
ในการวางแผนหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมควบคุม
ความประพฤติของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งระดับช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
  2.1  ควรมีการศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
สาเหตุที่ท าให้การปฏิบตัิหน้าที่ตามจริยธรรมของต ารวจไม่
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     3.1  ข้าราชการต ารวจท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 1 ด้าน คือด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา 
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ี 1 
ข้าราชการต ารวจต้องเคารพศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
อื่นๆ อยู่ระดับมากทุกด้าน และวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี มีการปฏิบัติ หน้าที่ตามจริยธรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุดมี 2 ด้าน คือด้านที่ 1 
ข้าราชการต ารวจต้องเคารพศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และด้านที่ 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
อื่นโดยเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน    
  3.2  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมของต ารวจ ทุกกลุ่มการศึกษา มีการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.05    
 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและอภิปรายผล
จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้  
 1.  การปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเนื่องจาก
ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความ
เข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง เคารพ ศรัทธา และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
สูงสุด มีจิตส านักของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัด
กระท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน
ในฐานะผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา 
สอดคล้องกับสุรศักดิ์  มีเสาเรือน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง จริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ตามโครงสร้าง

จริยธรรมต ารวจและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรม ผลการศึกษา
พบว่าจริยธรรมของข้าราชการต ารวจในพื้นที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับนครา  รุ่งวรรณ
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ
ต ารวจมีระดับจริยธรรมในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้านพบว่า  
ด้านข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากข้าราชการ
ต ารวจ มีความเข้าใจในอ านาจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยึดมั่น
ในสถาบันชาติ เชิดชูศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
สนับสนุนให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยศรัทธา  
มีความเป็นกลางทางการเมืองไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการ
พรรคการเมือง และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นคุณหรือโทษ
แก่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตัง้ทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่น ไม่นอนหลับทับสิทธิการเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใด
ก็ออกไปใช้สิทธิทุกครั้ง  
 2.  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม 
ของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตาม
ช้ันยศ พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมทั้งโดยรวมและ
รายด้านของข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวน
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ โดยจะเห็นว่า
ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรมีการปฏิบัติสูงกว่าข้าราชการ
ต ารวจช้ันประทวน ทั้งนี้เนื่องจากภาระหน้าที่ของความ
รับผิดชอบที่สูงกว่า มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิสูงกว่าเป็นทั้งฝ่าย
ผู้บริหารคือผู้บังคับบัญชา และฝ่ายปฏิบัติการคือผู้ใต้บังคับบัญชา
ในคราวเดียวกัน ท าให้ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ของตัวเองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งหากไม่มีจริยธรรมหรือมีน้อยย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อองค์กร สังคม และประชาชนได้ผล 
การวิจัยนี้สอดคล้องกับ นครา  รุ่งวรรณ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจ พบว่าผลการเปรียบเทียบจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการต ารวจระหว่างชันประทวนกับสัญญาบัตรพบว่า 
ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรมีจริยธรรมในการท างานสูงกว่า
ข้าราชการต ารวจช้ันประทวนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
  3.  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามเงินเดือนประจ า พบว่ามี
การปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมแตกต่างกันทั้งโดยรวมและ
รายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยข้าราชการ
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ต ารวจท่ีมีเงินเดือนประจ า 30,001 บาทขึ้นไป มีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามจริยธรรมสูงกว่าข้าราชการต ารวจที่มีเงินเดือน 
ต่ ากว่า 15,000 บาท และผู้มีเงินเดือนประจ า ต่ ากว่า 15,000 
บาท  มีการปฏิบัติตามจริยธรรมสูงกว่าผู้มี เงินเดือนประจ า 
20,001-30,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท ตามล าดับ  
ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนาวดี   
ภูสีฤทธิ์ (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวง สังกัดกองก ากับการ 4 กองบังคับการ
ต ารวจทางหลวง (จ.ขอนแก่น) ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐาน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการต ารวจทางหลวง 
สังกัดกองก ากับการ 4 กองบังคับการต ารวจทางหลวง  
(จ.ขอนแก่น) กองบังคับการต ารวจสอบสวนกลาง   
 4.  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรม
ของต ารวจจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าข้าราชการต ารวจ 
ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
อาชีพข้าราชการต ารวจเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ 
มีการบังคับบัญชาตามล าลับช้ัน ยศ ต าแหน่ง และสายงาน 
อีกทั้งข้าราชการต ารวจมีวินัยต ารวจเป็นกรอบบังคับให้
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ แบบอย่าง
ธรรมเนียม ให้เป็นผู้มีความประพฤติดีละเว้นการปฏิบัติตน
ในทางที่ไม่ชอบไม่ควร ซึ่งไม่ว่าข้าราชการต ารวจจะมีวุฒิ
การศึกษาใดย่อมต้องปฏิบัติตาม และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านข้าราชการต ารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์
ส่วนตัว ข้าราชการต ารวจผู้มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
มีเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน สอดคล้องกับ อัมพร  จุนทะเส (2552) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ สังกัดสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้องกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล พบว่าปัจจัยที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และระดับช้ันข้าราชการต ารวจ  
และสอดคล้องกับ กาญจนาวดี  ภูสีฤทธิ์(2553) ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการต ารวจทางหลวง 
สังกัดกองก ากับการ 4 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
(จ.ขอนแก่น) ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจทางหลวง สังกัดกองก ากับการ 4 กอง

บังคับการต ารวจทางหลวง (จ.ขอนแก่น) กองบังคับการ
ต ารวจสอบสวนกลาง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  เนื่องจากปัจจุบันพบว่าเงินเดือนประจ า
ของข้าราชการต ารวจไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิต 
ประจ าวัน ซึ่งที่มาของความไม่เพียงพอของรายได้ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ข้าราชการต ารวจต้องรับผิดชอบเอง ท าให้ข้าราชกาต ารวจ
ต้องท างานเสริมนอกเวลาราชการ หรืออาจส่งผลให้ข้าราชการ
ต ารวจไปแสวงหารายได้ในทางที่ผิด ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติควรมีการปรับปรุงระบบเงินเดือน 
ค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย และสวัสดิการให้แก่ข้าราชการต ารวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อท าให้ข้าราชการต ารวจ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีศักดิ์ศรี และสามารถด ารงตน
อยู่ในความยุติธรรมได้ ซึ่งจะน าไปสู่การลดปัญหาการบริหาร
ก าลังพล ที่ส าคัญอย่างปัญหาการทุจริต และความไม่เพียงพอ
ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  1.2  ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการต ารวจ
ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมต ารวจโดยการมอบ
รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรติ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจ 
ที่ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจและยืนหยัดในการกระท า
ความดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ 
ข้าราชต ารวจท่านอ่ืนๆ ต่อไป  
  1.3  การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาควร
เน้นระบบการกระจายอ านาจ เพื่อเปิดโอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที ่ 
  1.4  ส่งเสริมให้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อนร่วมงาน รักใคร่สมานฉันท์ และ
มีมนุษย์สัมพันธ์ ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความส าเร็จ
ของงานและช่ือเสียงของหน่วยเป็นท่ีตั้ง  
            1.5  ควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูล
ในการวางแผนหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมควบคุม
ความประพฤติของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งระดับช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
  2.1  ควรมีการศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
สาเหตุที่ท าให้การปฏิบตัิหน้าที่ตามจริยธรรมของต ารวจไม่
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สามารถปฏิบัตไิดต้ามโครงสร้างหรือแผนและแนวทางการ
เสรมิสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจที่ได้วางไว้ 
  2.2  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการ
สังเกตการณ์ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามจริยธรรมของต ารวจ 
เพื่อให้ได้มาของข้อมูลทีเ่ป็นจริงแม่นย าในการปฏบิัติหน้าที่
ตามจริยธรรม เนื่องจากการวัดจรยิธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
ต้องวัดจากเกตุการณจ์ริงๆ เพราะบางครั้งผู้ตอบ

แบบสอบถามตอบด้วยสามัญส านกึท่ัวไปหรือสามัญพื้นฐาน
ที่ต ารวจที่มีจริยธรรมทั่วไปควรมี แต่นั่นไมไ่ด้บอกว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามนี้ ข้อน้ีตอบอย่างน้ีแล้ว จะคิดอยา่งนั้นหรือท า
อย่างนั้นจริงๆเพราะเป็นเพยีงระดบัสามญัส านึก ดังนั้นจะ
เป็นการตอบเพื่อแสดงให้คนอ่ืนรบัรู้ว่าตนท าดี คดิดีปฏบิัติดี
อย่างไรก็ได้ ไมไ่ด้บ่งบอกว่าคดิเหน็อย่างน้ันจริงๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย ของชมรมจักรยาน
เ พ่ือสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และการ
พัฒนาการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviations) การทดสอบค่า ที (t-test) และการสรุปผลการ
สัมภาษณ์ (Interview)    
 ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกายของชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยภาพรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความ
ต้องการด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกาย มี
ค่าเฉลี่ย ( x = 4.55) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้าน
ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.41) อยู่ในระดับมาก ส่วน
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ พบว่า ควรมีการจัดท าเส้นทาง
จักรยาน มีการทาสีเส้นทางให้ชัดเจนเพื่อช่วยในการมองเห็น
เวลากลางคืน มีที่จอดจักรยานที่ความสะดวกสบาย และ
ปลอดภัย มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทั้ง 3 คน ผู้วิจัย
สามารถสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้     
 1.  เส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้ร่วมกัน
กับพาหนะอื่น จึงท าให้เกิดความไม่สะดวกมากนัก ใน
อนาคตอาจจะก าหนดแผนการจัดท าเส้นทางและมีการติด

สัญลักษณ์สื่อความหมาย ท าให้นักศึกษามีการใช้จักรยาน 
ในการเดินทางและการออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น 
 2. สนับสนุนที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน ซึ่งมีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะป้องกัน
การสูญหายของจักรยาน 
 3.  มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนการใช้จักรยาน 
ในมหาวิทยาลัยในทุกกิจกรรม รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ที่
น ามาสู่การใช้จักรยานที่ถูกต้องและปลอดภัย เปรียบเทียบ
ผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออก
ก าลังกายชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ใช้จักรยาน 
ที่มี เพศแตกต่างกัน มีความต้องการในการใช้จักรยาน      
ไม่แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 โดยเพศชาย  
มีค่าเฉลี่ยระดับความต้องการสูงกว่าเพศหญิง 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to survey 
cyclists’ needs in Exercise of Roi Et Rajabhat University 
Cycling Club for Health and to develop various 
aspects of guidelines on university cycling.  The instruments 
used in the research were questionnaires and interview.  
Percentage (%), mean ( x ), standard deviations 
(S.D.) and t-test were employed for the statistical 
analysis. 
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สามารถปฏิบัตไิดต้ามโครงสร้างหรือแผนและแนวทางการ
เสรมิสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจที่ได้วางไว้ 
  2.2  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการ
สังเกตการณ์ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามจริยธรรมของต ารวจ 
เพื่อให้ได้มาของข้อมูลทีเ่ป็นจริงแม่นย าในการปฏบิัติหน้าที่
ตามจริยธรรม เนื่องจากการวัดจรยิธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
ต้องวัดจากเกตุการณจ์ริงๆ เพราะบางครั้งผู้ตอบ

แบบสอบถามตอบด้วยสามัญส านกึท่ัวไปหรือสามัญพื้นฐาน
ที่ต ารวจที่มีจริยธรรมทั่วไปควรมี แต่นั่นไมไ่ด้บอกว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามนี้ ข้อน้ีตอบอย่างน้ีแล้ว จะคิดอยา่งนั้นหรือท า
อย่างนั้นจริงๆเพราะเป็นเพยีงระดบัสามญัส านึก ดังนั้นจะ
เป็นการตอบเพื่อแสดงให้คนอ่ืนรบัรู้ว่าตนท าดี คดิดีปฏบิัติดี
อย่างไรก็ได้ ไมไ่ด้บ่งบอกว่าคดิเหน็อย่างน้ันจริงๆ 
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การส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกายของชมรมจักรยาน 
เพ่ือสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย ของชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด  และการ
พัฒนาการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviations) การทดสอบค่า ที (t-test) และการสรุปผลการ
สัมภาษณ์ (Interview)    
 ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกายของชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยภาพรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความ
ต้องการด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกาย มี
ค่าเฉลี่ย ( x = 4.55) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้าน
ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.41) อยู่ในระดับมาก ส่วน
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ พบว่า ควรมีการจัดท าเส้นทาง
จักรยาน มีการทาสีเส้นทางให้ชัดเจนเพื่อช่วยในการมองเห็น
เวลากลางคืน มีที่จอดจักรยานที่ความสะดวกสบาย และ
ปลอดภัย มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทั้ง 3 คน ผู้วิจัย
สามารถสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้     
 1.  เส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้ร่วมกัน
กับพาหนะอื่น จึงท าให้เกิดความไม่สะดวกมากนัก ใน
อนาคตอาจจะก าหนดแผนการจัดท าเส้นทางและมีการติด

สัญลักษณ์สื่อความหมาย ท าให้นักศึกษามีการใช้จักรยาน 
ในการเดินทางและการออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น 
 2. สนับสนุนที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน ซึ่งมีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะป้องกัน
การสูญหายของจักรยาน 
 3.  มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนการใช้จักรยาน 
ในมหาวิทยาลัยในทุกกิจกรรม รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ที่
น ามาสู่การใช้จักรยานที่ถูกต้องและปลอดภัย เปรียบเทียบ
ผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออก
ก าลังกายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ใช้จักรยาน 
ที่มี เพศแตกต่างกัน มีความต้องการในการใช้จักรยาน      
ไม่แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 โดยเพศชาย  
มีค่าเฉลี่ยระดับความต้องการสูงกว่าเพศหญิง 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to survey 
cyclists’ needs in Exercise of Roi Et Rajabhat University 
Cycling Club for Health and to develop various 
aspects of guidelines on university cycling.  The instruments 
used in the research were questionnaires and interview.  
Percentage (%), mean ( x ), standard deviations 
(S.D.) and t-test were employed for the statistical 
analysis. 
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 The results from the questionnaires revealed 
that all aspects of needs were at the highest 
level. When considering each side, it was found 
that bike route need in ride bicycle was at the 
highest level ( x =4.55) followed by the safety 
behavior of cycling ( x =4.41). Suggestions of 
applying showed that there should have a bike 
route and clearly path painting in order to help 
cycling at night, including a comfortable, safe, and 
enough bicycle parking electricity as well. As for 
the results from the interview with three Roi Et 
Rajabhat University administrators, the researcher 
concluded as follows. 
 1. Bicycle routes on the university have 
been shared with other vehicles therefore it was 
inconvenient for cycling. In the future, the route 
plan may be defined and the symbolic meaning 
should be attached to encourage students use 
bicycles for travel and exercise. 
 2.  The first important thing that should be 
appeared is the standard, comfortable, and safe 
bicycle parking lots to prevent all bicycles in the 
university. 
 3.  The university will support the uses of 
bicycle in all campuses, including training to 
educate the right and safe uses of bicycle. When 
comparing opinions toward needs of cycling 
among male and female cyclists in this survey, 
there was no significantly different at 0.05 level. 
For mean level of need on cycling, males have a 
higher average demand than females. 
 
ค าส าคัญ  :  ความต้องการ, การออกก าลังกาย, จักรยาน  
Keywords:  Needs, Exercise, Cycling 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเนื่องด้วยผู้คนให้ความสนใจเรื่องสภาวะรักษ์
โลก ลดใช้พลังงานมากขึ้น จนท าให้เกิดกระแสในการปั่น
จักรยานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย (จีราวัฒน์  คงแก้ว.  2558) 
ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมของประชากรหันมาให้ความสนใจ
กับเรื่องการออกก าลังกายมากขึ้นโดยกลุ่มที่สนใจก็มีตั้งแต่

ระดับนักเรียน จนไปถึง ผู้สูงอายุ ประชากรที่ออกก าลังกาย
กับจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เช่น การลดน้ าหนัก  
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพให้แข็งแรง เป็นต้น ซึ่งการปั่น
จักรยาน ณ ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนักเรียน 
นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ หรือจะเป็นเจ้าของกิจการที่หันมา
สนใจในการออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยานมากขึ้นนอกจาก
การปั่นจักรยานจะช่วยรักษาสุขภาพแล้ว ยังเป็นทางเลือก
อีกทางหนึ่งที่คนลดน้ าหนักเลือกใช้ในการลดน้ าหนักได้เป็น
อย่างดี   
 การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
ประการหนึ่งที่ส าคัญโดยมีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้อวัยวะระบบต่างๆ 
ของร่างกายได้ท างานอย่างเต็มที่ เช่นระบบกล้ามเนื้อและ
ข้อต่อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อบุคคลทุกเพศทุกวัย ทั้งบุคคลที่มี
สุขภาพดีและบุคคลที่เจ็บป่วยและอีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกัน
โรคหรือลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน 
โรคความดันโลหิตสงู โรคหัวใจและหลอดเลือด (กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข.  2549) การออกก าลังกายโดยการขี่
จักรยานสามารถกระท าได้ทุกอายุ และทุกสภาพความแข็งแรง 
เป็นการออกก าลังที่ไม่ท าให้ ข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้น ปกติจะใช้
พลังงานประมาณ 500 กิโลแคลลอรี่ต่อ 45 นาทีนอกจากน้ัน
การขี่จักรยานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการออกก าลังแบบแอโรบิค
ที่ได้ผลดีท าให้หัวใจแข็งแรง กล้ามเนื้อหัวใจท างานได้ดีขึ้น 
ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ซึ่งรวมถึงเส้นเลือด
ทีห่ล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและอวัยวะส าคัญในร่างกาย ได้แก่ 
สมอง ไต ลดการเก็บสะสมตะกรันไขมันในหลอดเลือดทั่วร่างกาย  
 การปั่นจักรยาน ณ ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากไม่ว่า
จะเป็น นักเรียน/นักศึกษา พนังงานออฟฟิศ หรือจะเป็น
เจ้าของกิจการ ที่หันมาสนใจในการออกกาลังกายโดยการ
ปั่นจักรยานมากขึ้น  นอกจากการปั่นจักรยานจะช่วยรักษา
สุขภาพแล้วยังเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่คนลดน้าหนัก
เลือกใช้ในการลดน้าหนักได้เป็นอย่างดี  (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ. 2554)  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดย 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีผู้ใช้จักรยานมากขึ้น 
ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะรณรงค์ให้ประชาชนใช้ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ หรือรถจักรยานที่สร้างมลภาวะน้อยกว่า 
หากคนไทยตื่นตัวและมีความพร้อม รัฐบาลก็พร้อมสนับสนุน
ก าหนดเป็นนโยบายหลักให้การใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทาง
ระยะสั้น ที่ส าคัญเกิดวัฒนธรรมการใช้จักรยานให้เป็นวิถี
ชีวิตของคนไทย รวมถึงส่งเสริมการรวมตัวของกลุ่มคนป่ัน
จักรยาน และเพิ่มปริมาณนักปั่นหน้าใหม่  ทุกเพศ ทุกวัย 
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โดยมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ ร่วมขับเคลื่อน และกระทรวง 
มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน ซึ่งรัฐบาล 
มุ่งส่งเสริมให้จักรยานเป็นวิถีทางหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ 
การสัญจร การคมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจ
ชุมชน  
 มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันการศึกษาท่ีอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ 
ระยะทางที่พักภายในมหาวิทยาลัยและเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
มีระยะทางที่ไม่ไกลนัก  จึงควรมีการวางแผนพัฒนาเส้นทาง
จักรยาน ให้สะดวก ปลอดภัย ทั้งการสัญจรในมหาวิทยาลัย
และชุมชน การเช่ือมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ เช่น  
มีสัญลักษณ์และป้ายบอกที่ชัดเจน ก าหนดพื้นที่จ ากัดความเร็ว
ของยานยนต์ในเขตชุมชน สนับสนุนให้เกิดการใช้จักรยานใน
สถาบันการศึกษาท้ังในด้านกายภาพ จักรยานยืมเรียน และ
ส่งเสริมให้การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องจักรยาน เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรการเรียนการสอน อีกทั้งจักรยานเป็นการออก
ก าลังกายท่ีดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเหมาะกับทุกช่วงวัย 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
 จากความส าคัญท่ีกล่าวมาผู้จัดท าวิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการใช้จักรยานในการออกก าลังกายจึงท า
การส ารวจ รวบรวมข้อมูล ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
ในการออกก าลังกายของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน าผลและข้อมูลเหล่านี้มาศึกษา ทั้งใน
เร่ืองปัญหาอุปสรรคและความต้องการต่อการจัดการใน
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกับการออกก าลังกายและการเดินทาง
ด้วยจักรยาน และพิจารณาสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
สนใจมาใช้จักรยานมากขึ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ใช้เป็นแนวทางในการสง่เสรมิการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการ
ออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
ในการออกก าลังกายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยาน
ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และการข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 3 คน   
 ผู้วิจัยได้ใช้การเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้น ามีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในด้าน
การพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะในทุกๆ ปี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย
ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1  ประชากร คือ 1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 3 คน (ต าแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี) 
2) บุคลากรและนักศึกษา เฉพาะที่เป็นสมาชิกชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 35 คน 
   1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด จ านวน 3 คน (ต าแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี) 
และบุคลากรและนักศึกษา เฉพาะที่เป็นสมาชิกชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 35 คน 
ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประชากรทั้งหมด มาก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย ชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างขึ้นและปรับปรุงโดยการศึกษาหลักการ ทฤษฎี 
และแนวคิดจากต ารา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คือ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจค าตอบ 
(Checklist) 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการของ
ผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นแบบปลายปิด 
(Close Ended) โดยครอบคลุมถึงความต้องการใช้จักรยาน 
ของบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ใช้จักรยานในการออก
ก าลังกาย โดยก าหนดประเด็นรายละเอียด ไว้ดังต่อไปนี้ คือ  
  1) ด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกาย 
  2)  ด้านความปลอดภัย 
  3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4)  ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นค าถามชนิดปลายเปิด (Opened-Ended Questionnaires) 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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 The results from the questionnaires revealed 
that all aspects of needs were at the highest 
level. When considering each side, it was found 
that bike route need in ride bicycle was at the 
highest level ( x =4.55) followed by the safety 
behavior of cycling ( x =4.41). Suggestions of 
applying showed that there should have a bike 
route and clearly path painting in order to help 
cycling at night, including a comfortable, safe, and 
enough bicycle parking electricity as well. As for 
the results from the interview with three Roi Et 
Rajabhat University administrators, the researcher 
concluded as follows. 
 1. Bicycle routes on the university have 
been shared with other vehicles therefore it was 
inconvenient for cycling. In the future, the route 
plan may be defined and the symbolic meaning 
should be attached to encourage students use 
bicycles for travel and exercise. 
 2.  The first important thing that should be 
appeared is the standard, comfortable, and safe 
bicycle parking lots to prevent all bicycles in the 
university. 
 3.  The university will support the uses of 
bicycle in all campuses, including training to 
educate the right and safe uses of bicycle. When 
comparing opinions toward needs of cycling 
among male and female cyclists in this survey, 
there was no significantly different at 0.05 level. 
For mean level of need on cycling, males have a 
higher average demand than females. 
 
ค าส าคัญ  :  ความต้องการ, การออกก าลังกาย, จักรยาน  
Keywords:  Needs, Exercise, Cycling 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเนื่องด้วยผู้คนให้ความสนใจเรื่องสภาวะรักษ์
โลก ลดใช้พลังงานมากขึ้น จนท าให้เกิดกระแสในการปั่น
จักรยานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย (จีราวัฒน์  คงแก้ว.  2558) 
ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมของประชากรหันมาให้ความสนใจ
กับเรื่องการออกก าลังกายมากขึ้นโดยกลุ่มที่สนใจก็มีตั้งแต่

ระดับนักเรียน จนไปถึง ผู้สูงอายุ ประชากรที่ออกก าลังกาย
กับจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เช่น การลดน้ าหนัก  
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพให้แข็งแรง เป็นต้น ซึ่งการปั่น
จักรยาน ณ ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนักเรียน 
นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ หรือจะเป็นเจ้าของกิจการที่หันมา
สนใจในการออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยานมากขึ้นนอกจาก
การปั่นจักรยานจะช่วยรักษาสุขภาพแล้ว ยังเป็นทางเลือก
อีกทางหนึ่งที่คนลดน้ าหนักเลือกใช้ในการลดน้ าหนักได้เป็น
อย่างดี   
 การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
ประการหนึ่งที่ส าคัญโดยมีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้อวัยวะระบบต่างๆ 
ของร่างกายได้ท างานอย่างเต็มที่ เช่นระบบกล้ามเนื้อและ
ข้อต่อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อบุคคลทุกเพศทุกวัย ทั้งบุคคลที่มี
สุขภาพดีและบุคคลที่เจ็บป่วยและอีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกัน
โรคหรือลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน 
โรคความดันโลหิตสงู โรคหัวใจและหลอดเลือด (กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข.  2549) การออกก าลังกายโดยการขี่
จักรยานสามารถกระท าได้ทุกอายุ และทุกสภาพความแข็งแรง 
เป็นการออกก าลังที่ไม่ท าให้ ข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้น ปกติจะใช้
พลังงานประมาณ 500 กิโลแคลลอรี่ต่อ 45 นาทีนอกจากน้ัน
การขี่จักรยานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการออกก าลังแบบแอโรบิค
ที่ได้ผลดีท าให้หัวใจแข็งแรง กล้ามเนื้อหัวใจท างานได้ดีขึ้น 
ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ซึ่งรวมถึงเส้นเลือด
ทีห่ล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและอวัยวะส าคัญในร่างกาย ได้แก่ 
สมอง ไต ลดการเก็บสะสมตะกรันไขมันในหลอดเลือดทั่วร่างกาย  
 การปั่นจักรยาน ณ ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมากไม่ว่า
จะเป็น นักเรียน/นักศึกษา พนังงานออฟฟิศ หรือจะเป็น
เจ้าของกิจการ ท่ีหันมาสนใจในการออกกาลังกายโดยการ
ปั่นจักรยานมากขึ้น  นอกจากการป่ันจักรยานจะช่วยรักษา
สุขภาพแล้วยังเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่คนลดน้าหนัก
เลือกใช้ในการลดน้าหนักได้เป็นอย่างดี  (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ. 2554)  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดย 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีผู้ใช้จักรยานมากขึ้น 
ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะรณรงค์ให้ประชาชนใช้ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ หรือรถจักรยานที่สร้างมลภาวะน้อยกว่า 
หากคนไทยตื่นตัวและมีความพร้อม รัฐบาลก็พร้อมสนับสนุน
ก าหนดเป็นนโยบายหลักให้การใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทาง
ระยะสั้น ที่ส าคัญเกิดวัฒนธรรมการใช้จักรยานให้เป็นวิถี
ชีวิตของคนไทย รวมถึงส่งเสริมการรวมตัวของกลุ่มคนป่ัน
จักรยาน และเพิ่มปริมาณนักปั่นหน้าใหม่  ทุกเพศ ทุกวัย 
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โดยมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ ร่วมขับเคลื่อน และกระทรวง 
มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน ซึ่งรัฐบาล 
มุ่งส่งเสริมให้จักรยานเป็นวิถีทางหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ 
การสัญจร การคมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจ
ชุมชน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันการศึกษาท่ีอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ 
ระยะทางที่พักภายในมหาวิทยาลัยและเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
มีระยะทางที่ไม่ไกลนัก  จึงควรมีการวางแผนพัฒนาเส้นทาง
จักรยาน ให้สะดวก ปลอดภัย ทั้งการสัญจรในมหาวิทยาลัย
และชุมชน การเช่ือมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ เช่น  
มีสัญลักษณ์และป้ายบอกที่ชัดเจน ก าหนดพื้นที่จ ากัดความเร็ว
ของยานยนต์ในเขตชุมชน สนับสนุนให้เกิดการใช้จักรยานใน
สถาบันการศึกษาท้ังในด้านกายภาพ จักรยานยืมเรียน และ
ส่งเสริมให้การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องจักรยาน เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรการเรียนการสอน อีกทั้งจักรยานเป็นการออก
ก าลังกายท่ีดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเหมาะกับทุกช่วงวัย 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาผู้จัดท าวิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการใช้จักรยานในการออกก าลังกายจึงท า
การส ารวจ รวบรวมข้อมูล ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
ในการออกก าลังกายของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน าผลและข้อมูลเหล่านี้มาศึกษา ทั้งใน
เรื่องปัญหาอุปสรรคและความต้องการต่อการจัดการใน
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกับการออกก าลังกายและการเดินทาง
ด้วยจักรยาน และพิจารณาสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
สนใจมาใช้จักรยานมากขึ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ใช้เป็นแนวทางในการสง่เสรมิการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการ
ออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
ในการออกก าลังกายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยาน
ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และการข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 3 คน   
 ผู้วิจัยได้ใช้การเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้น ามีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในด้าน
การพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะในทุกๆ ปี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย
ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1  ประชากร คือ 1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 3 คน (ต าแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี) 
2) บุคลากรและนักศึกษา เฉพาะที่เป็นสมาชิกชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 35 คน 
   1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด จ านวน 3 คน (ต าแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี) 
และบุคลากรและนักศึกษา เฉพาะที่เป็นสมาชิกชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 35 คน 
ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ประชากรทั้งหมด มาก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย ชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างขึ้นและปรับปรุงโดยการศึกษาหลักการ ทฤษฎี 
และแนวคิดจากต ารา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คือ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจค าตอบ 
(Checklist) 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการของ
ผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นแบบปลายปิด 
(Close Ended) โดยครอบคลุมถึงความต้องการใช้จักรยาน 
ของบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ใช้จักรยานในการออก
ก าลังกาย โดยก าหนดประเด็นรายละเอียด ไว้ดังต่อไปนี้ คือ  
  1) ด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกาย 
  2)  ด้านความปลอดภัย 
  3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4)  ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นค าถามชนิดปลายเปิด (Opened-Ended Questionnaires) 
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 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถาม
ให้กับนักศึกษาและ บุคลากร ที่เป็นสมาชิกชมรมจักรยาน
เพื่อสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกคน ซึ่งมีทั้งสิ้น 
จ านวน 35 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
น าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์ แล้วน ามา
เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้
แบบสัมภาษณ์ (Interview) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 3 คน (ต าแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี) 
ผู้วิจัยได้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้น า ผู้รู้ มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในด้าน
การพัฒนามหาวิทยาลัย การวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
มีบทบาทในการก าหนดพื้นทีส่ิ่งปลูกสร้างร่วมกับทางมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาเส้นทางจักรยาน ตลอดจนการส่งเสริมการใช้จักรยาน
ในมหาวิทยาลัย น าข้อมูลจากการบันทึกเทปการสัมภาษณ์
มาเรียบเรียงเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล แล้วสรุป
ประเด็นโดยอธิบายเชิงพรรณนา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าบท
สัมภาษณ์ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน าไปประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ หลังจากนั้นจึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  4.1  ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าข้อมูลจาก
การบันทึกเทปการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงเพื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล แล้วสรุปประเด็นโดยอธิบายเชิงพรรณนา    
  4.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลัง
ของกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการแจกแจง
ความถี่  และหาค่าร้อยละ แล้วน ามาเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
  4.3  น าข้อมูลจากแบบสอบถามความในด้านต่างๆ 
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) น าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดย
เทียบกับเกณฑ์ โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนจากค าตอบ
แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ทั้งนี้จะมีเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด.  2535 : 100) 
แล้วน ามาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   4.4  ทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยความต้องการ
ใช้จักรยานของบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาชมรม

จักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยใช้
ค่าสถิติ (t-test) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 
สรุปผล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยบุคลากรและนักศึกษาสามารถสรุปผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1.  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดทั้ง 3 คน ผู้วิจัยสามารถสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้ 
ในด้านเส้นทางจักรยาน  มีความคิดเห็นตรงกันว่า ต้องการ
ส่งเสริมปลูกฝังให้คนในมหาวิทยาลัยมองเห็นคุณค่าของ
จักรยานเสียก่อน การสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย ในช่วง
แรกคงต้องอาศัยข้อมูลจ านวนผู้ใช้จักรยานควบคู่กับผล
ส ารวจความต้องการดังกล่าว โดยเฉพาะเส้นทางจักรยาน  
เพราะเส้นทางจักรยานส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ต้องใช้ร่วมกัน
กับพาหนะอื่น  จึ งท า ให้ เกิดความไม่สะดวกมากนัก          
ในอนาคตอาจจะก าหนดแผนการจัดท าเส้นทางและมีการตดิ
สัญลักษณ์สื่อความหมาย ท าให้นักศึกษามีการใช้จักรยานใน
การเดินทางและการออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น และหากมี
ผู้ใช้จักรยานอย่างจริงจัง ก็อาจจัดสรรงบประมาณ จัดท า
เส้นทางจักรยานควบคู่ไปกับถนนสายหลักโดยมีการตีเส้น
ของทางจักรยานชิดเลนซ้ายสุดของถนนโดยเร่ิมจากภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก  พร้อมทั้งรณรงค์การใช้จักรยาน     
ที่เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยให้ผู้ใช้จักรยานได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผน  ส าหรับในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เห็นว่าที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน         
มีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะป้องกันการสูญหายของ
จักรยาน  ส่วนเรื่องไฟส่องสว่างตามถนนสายหลัก ในเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยมีการติดตั้งไฟส่องสว่างอยู่แล้ว ในประเด็นด้าน
ความปลอดภัย ผู้ใช้จักรยานเองควรมีการศึกษากฎจราจร 
รวมถึงสัญลักษณ์ท่าทางเพื่อใช้ในการเปลี่ยนทิศทาง รวมทั้ง
ป้ายเตือนต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร ทางมหาวิทยาลัย
มีการจัดอบรมอยู่แล้วทุกปี เพื่อความถูกต้องและเข้าใจ
ตรงกันของผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่
ปลอดภัยมากขึ้นและลดอุบัติ เหตุภายในมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้  ในด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน
ควรที่จะมีการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมผู้ใช้จักรยาน    
ในมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพ อบรมการใช้สัญลักษณ์ท่าทางของผู้ใช้
จักรยาน การซ่อมบ ารุงจักรยานด้วยตนเอง และการสร้าง
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ค่านิยมในการหันมาใช้จักรยาน  และเกิดผู้ใช้จักรยานหน้า
ใหมใ่ช้จักรยานทั้งเดินทางและการออกก าลังกายเพิ่มมากข้ึน   
 2.  ผลส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออก
ก าลังกาย ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอด็ 
 
ตาราง 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม 
 
เพศ จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 
1. ชาย 
2. หญิง 

27 
8 

77.10 
22.90 

รวม 35 100.00 
  
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ใช้จักรยานท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.10 และเพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 
 
ตาราง 2  จ านวนและค่าร้อยละสถานภาพของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม จ าแนกตามความต้องการที่ท าให้ 
     ท่านเลือกใช้จักรยาน 
 
ความต้องการที่ ท า เลือกใช้
จักรยาน 

จ านวน (คน) 
 

ค่าร้อยละ 

1. ต้องการมีสุขภาพแข็งแรง 
2. ความคล่องตัวในการเดินทาง 
3. การณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
4. กระแสความนิยมทางสังคม 

24 
6 
- 
5 

68.60 
17.10 
14.30 

รวม 35          100.00 

  
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ใช้จักรยานที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีความต้องการที่ท าให้เลือกใช้จักรยาน ต้องการมี
สุขภาพแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 68.60 รองลงมาคือความ
คล่องตัวในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 17.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 3   จ านวน และค่าร้อยละสถานภาพของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม จ าแนกตาม อุปสรรคในการ 
    ใช้จักรยาน 
 
การใช้จักรยานของท่านมี
อุปสรรคอะไรบ้าง 

จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

1. ไม่มีช่องทางเดิน 
รถจักรยาน                   
2. กลัวคนดูถูกว่าจน         
3. ไม่มีที่จอดรถจักรยาน    
4. มลภาวะเป็นพิษ  
เช่น ฝุ่น/ควันไอเสีย          
5. สภาพพื้นผิวถนน 
ไม่เหมาะสมเกิดความ 
รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต     

 
15 
- 
1 
 
9 
 
 
10 

 
42.90 

- 
2.90 
 
25.70 
 
 
28.50 

             รวม              35 100.00 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ผู้ใช้จักรยานที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ การใช้จักรยานของมีอุปสรรค ไม่มีช่องทางเดิน
รถจักรยาน จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 42.90 รองลงมาคือ 
สภาพพื้นผิวถนนไม่เหมาะสมเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยใน
ชีวิต จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 
 
ตาราง 4  จ านวน และค่าร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม จ าแนกตาม จุดประสงค์ในการใช้ 
    จักรยาน  
 
จุดประสงค์ในการใช้จักรยาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

1. ออกก าลังกาย                   
2. พาหนะในการเดินทาง           
3. งานอดิเรก (สิ่งที่ท ายามว่าง)    
4. เข้าร่วมกลุ่ม / เข้าร่วมชมรม    
5. ช่วยโลก / ลดโลกร้อน           

18 
2 
6 
6 
3 

51.40 
5.80 
17.10 
17.10 
8.60                

รวม 35          100.00 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ผู้ใช้จักรยานที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ จุดประสงค์ในการใช้จักรยาน เพื่อออกก าลังกาย 
คิดเป็นร้อยละ 51.40 จ านวน18 คน รองลงมาคือ เข้าร่วม
กลุ่ม/เข้าร่วมชมรม คิดเป็นร้อยละ17.10 จ านวน 6 คน  
และ งานอดิเรก(สิ่งที่ท ายามว่าง) จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 17.10 
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 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถาม
ให้กับนักศึกษาและ บุคลากร ที่เป็นสมาชิกชมรมจักรยาน
เพื่อสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกคน ซึ่งมีทั้งสิ้น 
จ านวน 35 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
น าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์ แล้วน ามา
เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้
แบบสัมภาษณ์ (Interview) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 3 คน (ต าแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี) 
ผู้วิจัยได้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้น า ผู้รู้ มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในด้าน
การพัฒนามหาวิทยาลัย การวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
มีบทบาทในการก าหนดพื้นทีส่ิ่งปลูกสร้างร่วมกับทางมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาเส้นทางจักรยาน ตลอดจนการส่งเสริมการใช้จักรยาน
ในมหาวิทยาลัย น าข้อมูลจากการบันทึกเทปการสัมภาษณ์
มาเรียบเรียงเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล แล้วสรุป
ประเด็นโดยอธิบายเชิงพรรณนา นอกจากน้ีผู้วิจัยได้น าบท
สัมภาษณ์ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน าไปประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ หลังจากนั้นจึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  4.1  ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าข้อมูลจาก
การบันทึกเทปการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงเพื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล แล้วสรุปประเด็นโดยอธิบายเชิงพรรณนา    
  4.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลัง
ของกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการแจกแจง
ความถี่  และหาค่าร้อยละ แล้วน ามาเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
  4.3  น าข้อมูลจากแบบสอบถามความในด้านต่างๆ 
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) น าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดย
เทียบกับเกณฑ์ โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนจากค าตอบ
แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ทั้งนี้จะมีเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด.  2535 : 100) 
แล้วน ามาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   4.4  ทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยความต้องการ
ใช้จักรยานของบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาชมรม

จักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยใช้
ค่าสถิติ (t-test) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 
สรุปผล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยบุคลากรและนักศึกษาสามารถสรุปผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1.  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดทั้ง 3 คน ผู้วิจัยสามารถสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้ 
ในด้านเส้นทางจักรยาน  มีความคิดเห็นตรงกันว่า ต้องการ
ส่งเสริมปลูกฝังให้คนในมหาวิทยาลัยมองเห็นคุณค่าของ
จักรยานเสียก่อน การสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย ในช่วง
แรกคงต้องอาศัยข้อมูลจ านวนผู้ใช้จักรยานควบคู่กับผล
ส ารวจความต้องการดังกล่าว โดยเฉพาะเส้นทางจักรยาน  
เพราะเส้นทางจักรยานส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ต้องใช้ร่วมกัน
กับพาหนะอื่น  จึ งท า ให้ เกิดความไม่สะดวกมากนัก          
ในอนาคตอาจจะก าหนดแผนการจัดท าเส้นทางและมีการตดิ
สัญลักษณ์สื่อความหมาย ท าให้นักศึกษามีการใช้จักรยานใน
การเดินทางและการออกก าลังกายเพิ่มมากข้ึน และหากมี
ผู้ใช้จักรยานอย่างจริงจัง ก็อาจจัดสรรงบประมาณ จัดท า
เส้นทางจักรยานควบคู่ไปกับถนนสายหลักโดยมีการตีเส้น
ของทางจักรยานชิดเลนซ้ายสุดของถนนโดยเริ่มจากภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก  พร้อมทั้งรณรงค์การใช้จักรยาน     
ที่เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยให้ผู้ใช้จักรยานได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผน  ส าหรับในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เห็นว่าที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน         
มีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะป้องกันการสูญหายของ
จักรยาน  ส่วนเรื่องไฟส่องสว่างตามถนนสายหลัก ในเบื้องต้น
มหาวิทยาลัยมีการติดตั้งไฟส่องสว่างอยู่แล้ว ในประเด็นด้าน
ความปลอดภัย ผู้ใช้จักรยานเองควรมีการศึกษากฎจราจร 
รวมถึงสัญลักษณ์ท่าทางเพื่อใช้ในการเปลี่ยนทิศทาง รวมทั้ง
ป้ายเตือนต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร ทางมหาวิทยาลัย
มีการจัดอบรมอยู่แล้วทุกปี เพื่อความถูกต้องและเข้าใจ
ตรงกันของผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ก็จะช่วยให้ผู้ขับขี่
ปลอดภัยมากขึ้นและลดอุบัติ เหตุภายในมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้  ในด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน
ควรที่จะมีการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมผู้ใช้จักรยาน    
ในมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพ อบรมการใช้สัญลักษณ์ท่าทางของผู้ใช้
จักรยาน การซ่อมบ ารุงจักรยานด้วยตนเอง และการสร้าง
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ค่านิยมในการหันมาใช้จักรยาน  และเกิดผู้ใช้จักรยานหน้า
ใหมใ่ช้จักรยานทั้งเดินทางและการออกก าลังกายเพิ่มมากข้ึน   
 2.  ผลส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออก
ก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอด็ 
 
ตาราง 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม 
 
เพศ จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 
1. ชาย 
2. หญิง 

27 
8 

77.10 
22.90 

รวม 35 100.00 
  
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ใช้จักรยานที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.10 และเพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 
 
ตาราง 2  จ านวนและค่าร้อยละสถานภาพของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม จ าแนกตามความต้องการที่ท าให้ 
     ท่านเลือกใช้จักรยาน 
 
ความต้องการที่ ท า เลือกใช้
จักรยาน 

จ านวน (คน) 
 

ค่าร้อยละ 

1. ต้องการมีสุขภาพแข็งแรง 
2. ความคล่องตัวในการเดินทาง 
3. การณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
4. กระแสความนิยมทางสังคม 

24 
6 
- 
5 

68.60 
17.10 
14.30 

รวม 35          100.00 

  
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ใช้จักรยานท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีความต้องการที่ท าให้เลือกใช้จักรยาน ต้องการมี
สุขภาพแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 68.60 รองลงมาคือความ
คล่องตัวในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 17.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 3   จ านวน และค่าร้อยละสถานภาพของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม จ าแนกตาม อุปสรรคในการ 
    ใช้จักรยาน 
 
การใช้จักรยานของท่านมี
อุปสรรคอะไรบ้าง 

จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

1. ไม่มีช่องทางเดิน 
รถจักรยาน                   
2. กลัวคนดูถูกว่าจน         
3. ไม่มีที่จอดรถจักรยาน    
4. มลภาวะเป็นพิษ  
เช่น ฝุ่น/ควันไอเสีย          
5. สภาพพื้นผิวถนน 
ไม่เหมาะสมเกิดความ 
รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต     

 
15 
- 
1 
 
9 
 
 
10 

 
42.90 

- 
2.90 
 
25.70 
 
 
28.50 

             รวม              35 100.00 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ผู้ใช้จักรยานที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ การใช้จักรยานของมีอุปสรรค ไม่มีช่องทางเดิน
รถจักรยาน จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 42.90 รองลงมาคือ 
สภาพพื้นผิวถนนไม่เหมาะสมเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยใน
ชีวิต จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 
 
ตาราง 4  จ านวน และค่าร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบ 
    แบบสอบถาม จ าแนกตาม จุดประสงค์ในการใช้ 
    จักรยาน  
 
จุดประสงค์ในการใช้จักรยาน จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

1. ออกก าลังกาย                   
2. พาหนะในการเดินทาง           
3. งานอดิเรก (สิ่งที่ท ายามว่าง)    
4. เข้าร่วมกลุ่ม / เข้าร่วมชมรม    
5. ช่วยโลก / ลดโลกร้อน           

18 
2 
6 
6 
3 

51.40 
5.80 
17.10 
17.10 
8.60                

รวม 35          100.00 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ผู้ใช้จักรยานที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ จุดประสงค์ในการใช้จักรยาน เพื่อออกก าลังกาย 
คิดเป็นร้อยละ 51.40 จ านวน18 คน รองลงมาคือ เข้าร่วม
กลุ่ม/เข้าร่วมชมรม คิดเป็นร้อยละ17.10 จ านวน 6 คน  
และ งานอดิเรก(สิ่งที่ท ายามว่าง) จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 17.10 
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ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
    มาตรฐาน และการแปลความหมาย 
    ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออก 
    ก าลังกายชมรมจักรยาน เพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
ความต้องการของผู้ใช้
จักรยาน   

(  ̅ )   S.D แปลผล          

1. ด้านเส้นทางจักรยาน 
ในการปั่นออกก าลังกาย   
2. ด้านความปลอดภัย     
3. ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก                    
4. ด้านความรู้และ 
ประโยชน์ของ 
การปั่นจักรยาน       

 
4.55
4.41 
 
4.34 
 
 
4.37 

 
0.28 
0.20 
 
0.29 
 
 
0.3 

 
มากที่สุด 

มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 

               รวม           4.42    0.03       มาก 

  
 จากตาราง 5 พบว่าค่าเฉลี่ยความต้องการของผู้ใช้
จักรยานในการออกก าลังกายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกาย
มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด ( x  ) = 4.55 รองลงมา 
ด้านความปลอดภัย ( x ) = 4.41 
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านเส้นทาง 
    จักรยาน 
 
ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 
ด้านเส้นทางจักรยานใน 
การปั่นออกก าลังกาย 
1. ต้องการเส้นทางจักรยานอย่าง
ชัดเจนควรมีความกว้างอย่างน้อย 
2เมตร             
2. พื้นผิวของเส้นทาง 
ควรมีความเรียบสม่ าเสมอ  
ไม่ขรุขระ                             
3. ควรมีป้ายบอกทางและ 
ป้ายเตือนอันตราย บน 
เส้นทางเป็นระยะ                   

 
 
4.71     
 
 
4.71     
 
 
4.26      
 
 

 
 
0.52      
 
 
0.57      
 
 
0.66        
 
 

 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 
 
 
มาก 
 
 

4. ควรมีป้ายเตือนจุด 
เร่ิมต้นและสิ้นสุดของ 
เส้นทางจักรยาน                             
5. ควรจัดท าป้ายบอกทาง 
เป็นระยะ ๆ และเพียงพอ          
6. ควรมีการจัดท าเส้น 
ทางจักรยานอย่างชัดเจน              
7. เส้นทางที่ใช้ร่วมกัน  
ควรมีการปิดฝาท่อระบายน้ าที่
มั่นคงแข็งแรง                      

4.23      
 
 
4.49      
 
4.77      
 
 
4.66 

0.69         
 
 
0.74 
 
0.60        
 
 
0.54 

มาก 
 
 
มาก 
 
ม า ก ที่ สุ ด 
 
 
มากที่สุด 

                รวม             4.55     0.28   มากที่สุด 
 
 จากตาราง 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ ด้านเส้นทาง
จักรยานในการปั่นออกก าลังกาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยประเด็นควรมีการจัดท าเส้นทางจักรยานอย่าง
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด ( x ) = 4.77 และ
ประเด็นควรมีป้ ายบอกทางและป้ายเตือนอันตราย 
บนเส้นทางเป็นระยะ มีค่าเฉลี่ยความต้องการต่ าที่สุด  
( x ) = 4.26 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านความปลอดภัย 
 
ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 
ด้านความปลอดภัย 
1. เส้นทางจักรยานเพื่อ 
การมองเห็นในเวลากลางคืนควร
ทาด้วยสีเขียวอ่อน             
2. ผู้ขับขี่จักรยานต้องขับ 
ให้ชิดทางด้านซ้ายเส้นทาง 
ส าหรับรถจักรยาน                             
3. เคารพกฎจราจร 
และปฏิบัติตามสัญลักษณ์ 
บนป้ายอย่างเคร่งครัด                     
4. การเปลี่ยนทิศทางใน 
การเลี้ยวควรให้สัญญาณ 
มือทุกครั้ง                             
5. จักรยานควรมีไฟหน้า 
สีขาวที่สว่าง ไฟหลังติด 
ด้วยวัสดุสีแดงไม่ต้องใช้ 
แสงสว่างมาก           
 
                  

 
4.71     
 
 
4.20     
 
 
4.31     
 
 
4.09      
 
 
4.69      
 
 
 
 
 

 
0.57      
 
 
0.68      
 
 
0.63        
 
 
0.61         
 
 
0.53 
 
 
 
 
 

 
มากที่สุด 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
ม า ก ที่ สุ ด 
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6. การแต่งกายควรใส่เสื้อ 
กางเกงที่ออกแบบมาเพื่อ 
ขับขี่จักรยานสามารถมอง 
เห็นได้ง่าย ในเวลากลางคืน              
7. ควรสวมใส่ที่รัดคาง 
และ หมวกกันกระแทก 
8. ก่อนใช้จักรยานควร 
ตรวจสภาพให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและพร้อมงาน 
9. การใช้กระดิ่งให้เสียง 
สัญญาณเพื่อเตือนผู้ใช้ถนน 
ให้ได้ยิน ในระยะไม่ 
น้อยกว่า30เมตร 
10. ควรเลือกจักรยานให้เหมาะ
กับลักษณะการใช้งาน 
11.ผู้ขับขี่ต้องขับในเส้นทางซ้าย
หรือทางจักรยาน 
12. สถานที่ควรมีไฟฟ้า 
และแสงสว่างที่เพียงพอ 
13. ควรมีการตรวจสอบ  
เบรกให้พร้อมใช้งานอยู่ 
เสมอ              

4.57      
 
 
 
4.51 
 
4.23 
 
 
3.74 
 
  
 
4.77  
 
4.57 
 
4.54     
 
3.80    

0.60        
 
 
 
0.82 
 
0.49  
 
 
0.66 
 
 
 
0.43 
 
0.70 
 
0.70 
 
0.76           

มากที่สุด 
 
 
 
มากที่สุด 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด  
 
มาก 

                รวม             4.41     0.20      มาก 
 

 จากตาราง 7 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ โดยภาพรวม 
ด้านความปลอดภัย และทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็น มีค่าเฉลี่ยความต้องการสงูที่สุด ควรเลือกจักรยาน
ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ( x ) = 4.77 และประเด็น
ควรมีการตรวจสอบ เบรกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย
ความต้องการต่ าทีสุ่ด ( x ) =3.80 
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านสิ่งอ านวย 
    ความสะดวก 
 

ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ควรมีลู่ปั่นจักรยาน 
ระยะสั้น เพื่อรองรับผู้ที่ 
ขี่จักรยานระยะสั้นๆ 
2. ที่จอดจักรยาน มีความ 
สะดวกสบายในการใช้งาน                             
3. ที่ จอดจักรยานควรมีความ
ปลอดภัยต่อการสูญหาย    
                  

 
3.94     
 
 
4.77     
 
4.80     
 
 

 
0.48      
 
 
0.43      
 
0.53        
 
 

 
มาก 
 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
 

4. บริเวณที่จอดจักรยาน 
ควรมีป้ายบอกอย่าง 
ชัดเจน                            
5. ควรมีการก าหนดเส้น 
ทางของเส้นทางจักรยาน  
อย่างชัดเจน                            
6. มีที่จอดจักรยาน 
อย่างเพียงพอ              
7. ควรมีจุดพักจอดรถ 
จักรยานในเส้นทาง 
8. ที่จอดสามารถล็อคตัวรถ 
จักรยานและล้อทั้ง 
สองข้างกับที่จอดรถ 
9. ควรมีจุดบริการซ่อมจักรยาน
และร้านปั๊มลมยางในมหาวิทยาลัย 

4.60      
 
 
4.31 
 
4.63      
 
3.74      
 
 
4.40 
 
 
3.89    

0.70         
 
 
072 
 
0.65 
 
0.78        
 
 
0.70 
 
 
0.83           

มากที่สุด 
 
 
มาก 
 
ม า ก ที่ สุ ด 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 

                รวม             4.34     0.29      มากที่สุด 
 
 จากตาราง 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ โดยภาพรวม 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็น ท่ีจอดจักรยานควรมีความปลอดภัยต่อการสูญ
หาย มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด ( x ) = 4.80 และ
ประเด็นควรมีจุดพักจอดรถจักรยานในเส้นทางมีค่าเฉลี่ย 
ความต้องการต่ าที่สุด ( x ) = 3.74 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านความรู้และ 
    ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน 
 
ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 
ด้านความรูแ้ละประโยชน์ของ
การปั่นจักรยาน 
1. มีการส่งเสริมการอบรม 
ส าหรับผู้เริ่มปั่นใหม่  
เพื่อหลักปฏิบัติเพื่อสุขภาพ 
2. อบรมให้ความรู้ในการ 
ปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ 
เมื่อยมือแขน, ขา และฝ่าเท้า จาก
การปั่น                             
3. ที่ส่งเสริมการส่ือสารควรใช้
สัญญาณมือกับคนที่ปั่นตาม                     
4. การให้ความรู้หลกัการ 
บ ารุงรักษาจักรยานเบื้องต้น                            
5. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนให้หันมา 
ปั่นจักรยาน                            

 
 
4.69     
 
 
4.74     
 
 
4.11     
 
 
4.46      
 
4.09       
 
 

 
 
0.63      
 
 
0.56      
 
 
0.68        
 
 
0.74         
 
0.70        
 
 

 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 
 
 
มาก 
 
 
มากที่สุด 
 
มาก 
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ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
    มาตรฐาน และการแปลความหมาย 
    ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออก 
    ก าลังกายชมรมจักรยาน เพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
ความต้องการของผู้ใช้
จักรยาน   

(  ̅ )   S.D แปลผล          

1. ด้านเส้นทางจักรยาน 
ในการปั่นออกก าลังกาย   
2. ด้านความปลอดภัย     
3. ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก                    
4. ด้านความรู้และ 
ประโยชน์ของ 
การปั่นจักรยาน       

 
4.55
4.41 
 
4.34 
 
 
4.37 

 
0.28 
0.20 
 
0.29 
 
 
0.3 

 
มากที่สุด 

มาก 
 
มาก 
 
 
มาก 

               รวม           4.42    0.03       มาก 

  
 จากตาราง 5 พบว่าค่าเฉลี่ยความต้องการของผู้ใช้
จักรยานในการออกก าลังกายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกาย
มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด ( x  ) = 4.55 รองลงมา 
ด้านความปลอดภัย ( x ) = 4.41 
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านเส้นทาง 
    จักรยาน 
 
ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 
ด้านเส้นทางจักรยานใน 
การปั่นออกก าลังกาย 
1. ต้องการเส้นทางจักรยานอย่าง
ชัดเจนควรมีความกว้างอย่างน้อย 
2เมตร             
2. พื้นผิวของเส้นทาง 
ควรมีความเรียบสม่ าเสมอ  
ไม่ขรุขระ                             
3. ควรมีป้ายบอกทางและ 
ป้ายเตือนอันตราย บน 
เส้นทางเป็นระยะ                   

 
 
4.71     
 
 
4.71     
 
 
4.26      
 
 

 
 
0.52      
 
 
0.57      
 
 
0.66        
 
 

 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 
 
 
มาก 
 
 

4. ควรมีป้ายเตือนจุด 
เร่ิมต้นและสิ้นสุดของ 
เส้นทางจักรยาน                             
5. ควรจัดท าป้ายบอกทาง 
เป็นระยะ ๆ และเพียงพอ          
6. ควรมีการจัดท าเส้น 
ทางจักรยานอย่างชัดเจน              
7. เส้นทางที่ใช้ร่วมกัน  
ควรมีการปิดฝาท่อระบายน้ าที่
มั่นคงแข็งแรง                      

4.23      
 
 
4.49      
 
4.77      
 
 
4.66 

0.69         
 
 
0.74 
 
0.60        
 
 
0.54 

มาก 
 
 
มาก 
 
ม า ก ที่ สุ ด 
 
 
มากที่สุด 

                รวม             4.55     0.28   มากที่สุด 
 
 จากตาราง 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ ด้านเส้นทาง
จักรยานในการปั่นออกก าลังกาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยประเด็นควรมีการจัดท าเส้นทางจักรยานอย่าง
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด ( x ) = 4.77 และ
ประเด็นควรมีป้ ายบอกทางและป้ายเตือนอันตราย 
บนเส้นทางเป็นระยะ มีค่าเฉลี่ยความต้องการต่ าที่สุด  
( x ) = 4.26 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านความปลอดภัย 
 
ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 
ด้านความปลอดภัย 
1. เส้นทางจักรยานเพื่อ 
การมองเห็นในเวลากลางคืนควร
ทาด้วยสีเขียวอ่อน             
2. ผู้ขับขี่จักรยานต้องขับ 
ให้ชิดทางด้านซ้ายเส้นทาง 
ส าหรับรถจักรยาน                             
3. เคารพกฎจราจร 
และปฏิบัติตามสัญลักษณ์ 
บนป้ายอย่างเคร่งครัด                     
4. การเปลี่ยนทิศทางใน 
การเลี้ยวควรให้สัญญาณ 
มือทุกครั้ง                             
5. จักรยานควรมีไฟหน้า 
สีขาวที่สว่าง ไฟหลังติด 
ด้วยวัสดุสีแดงไม่ต้องใช้ 
แสงสว่างมาก           
 
                  

 
4.71     
 
 
4.20     
 
 
4.31     
 
 
4.09      
 
 
4.69      
 
 
 
 
 

 
0.57      
 
 
0.68      
 
 
0.63        
 
 
0.61         
 
 
0.53 
 
 
 
 
 

 
มากที่สุด 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
ม า ก ที่ สุ ด 
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6. การแต่งกายควรใส่เสื้อ 
กางเกงที่ออกแบบมาเพื่อ 
ขับขี่จักรยานสามารถมอง 
เห็นได้ง่าย ในเวลากลางคืน              
7. ควรสวมใส่ที่รัดคาง 
และ หมวกกันกระแทก 
8. ก่อนใช้จักรยานควร 
ตรวจสภาพให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและพร้อมงาน 
9. การใช้กระดิ่งให้เสียง 
สัญญาณเพื่อเตือนผู้ใช้ถนน 
ให้ได้ยิน ในระยะไม่ 
น้อยกว่า30เมตร 
10. ควรเลือกจักรยานให้เหมาะ
กับลักษณะการใช้งาน 
11.ผู้ขับขี่ต้องขับในเส้นทางซ้าย
หรือทางจักรยาน 
12. สถานที่ควรมีไฟฟ้า 
และแสงสว่างที่เพียงพอ 
13. ควรมีการตรวจสอบ  
เบรกให้พร้อมใช้งานอยู่ 
เสมอ              

4.57      
 
 
 
4.51 
 
4.23 
 
 
3.74 
 
  
 
4.77  
 
4.57 
 
4.54     
 
3.80    

0.60        
 
 
 
0.82 
 
0.49  
 
 
0.66 
 
 
 
0.43 
 
0.70 
 
0.70 
 
0.76           

มากที่สุด 
 
 
 
มากที่สุด 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด  
 
มาก 

                รวม             4.41     0.20      มาก 
 

 จากตาราง 7 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ โดยภาพรวม 
ด้านความปลอดภัย และทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็น มีค่าเฉลี่ยความต้องการสงูที่สุด ควรเลือกจักรยาน
ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ( x ) = 4.77 และประเด็น
ควรมีการตรวจสอบ เบรกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย
ความต้องการต่ าทีสุ่ด ( x ) =3.80 
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านสิ่งอ านวย 
    ความสะดวก 
 

ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ควรมีลู่ปั่นจักรยาน 
ระยะสั้น เพื่อรองรับผู้ที่ 
ขี่จักรยานระยะสั้นๆ 
2. ที่จอดจักรยาน มีความ 
สะดวกสบายในการใช้งาน                             
3. ที่ จอดจักรยานควรมีความ
ปลอดภัยต่อการสูญหาย    
                  

 
3.94     
 
 
4.77     
 
4.80     
 
 

 
0.48      
 
 
0.43      
 
0.53        
 
 

 
มาก 
 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
 

4. บริเวณที่จอดจักรยาน 
ควรมีป้ายบอกอย่าง 
ชัดเจน                            
5. ควรมีการก าหนดเส้น 
ทางของเส้นทางจักรยาน  
อย่างชัดเจน                            
6. มีที่จอดจักรยาน 
อย่างเพียงพอ              
7. ควรมีจุดพักจอดรถ 
จักรยานในเส้นทาง 
8. ที่จอดสามารถล็อคตัวรถ 
จักรยานและล้อทั้ง 
สองข้างกับที่จอดรถ 
9. ควรมีจุดบริการซ่อมจักรยาน
และร้านปั๊มลมยางในมหาวิทยาลัย 

4.60      
 
 
4.31 
 
4.63      
 
3.74      
 
 
4.40 
 
 
3.89    

0.70         
 
 
072 
 
0.65 
 
0.78        
 
 
0.70 
 
 
0.83           

มากที่สุด 
 
 
มาก 
 
ม า ก ที่ สุ ด 
 
มาก 
 
 
มาก 
 
 
มาก 

                รวม             4.34     0.29      มากที่สุด 
 
 จากตาราง 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ โดยภาพรวม 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็น ท่ีจอดจักรยานควรมีความปลอดภัยต่อการสูญ
หาย มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด ( x ) = 4.80 และ
ประเด็นควรมีจุดพักจอดรถจักรยานในเส้นทางมีค่าเฉลี่ย 
ความต้องการต่ าที่สุด ( x ) = 3.74 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 
    การแปลความหมายความต้องการของผู้ใช้จักรยาน 
    ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านความรู้และ 
    ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน 
 
ความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ( x ) S.D แปลผล 
ด้านความรูแ้ละประโยชน์ของ
การปั่นจักรยาน 
1. มีการส่งเสริมการอบรม 
ส าหรับผู้เริ่มปั่นใหม่  
เพื่อหลักปฏิบัติเพื่อสุขภาพ 
2. อบรมให้ความรู้ในการ 
ปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ 
เมื่อยมือแขน, ขา และฝ่าเท้า จาก
การปั่น                             
3. ที่ส่งเสริมการส่ือสารควรใช้
สัญญาณมือกับคนที่ปั่นตาม                     
4. การให้ความรู้หลกัการ 
บ ารุงรักษาจักรยานเบื้องต้น                            
5. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนให้หันมา 
ปั่นจักรยาน                            

 
 
4.69     
 
 
4.74     
 
 
4.11     
 
 
4.46      
 
4.09       
 
 

 
 
0.63      
 
 
0.56      
 
 
0.68        
 
 
0.74         
 
0.70        
 
 

 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 
 
 
มาก 
 
 
มากที่สุด 
 
มาก 
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6. ให้ความรู้ในด้านการ 
เลือกจักรยาน การใช้สิ่ง 
อ านวยความสะดวก และหลักแห่ง
ความปลอดภัย              
7. สื่อสารประโยชน์การ 
ขับขี่จักรยานท าให้สมรรถภาพของ
ร่างกายแข็งแรง 

3.86      
 
 
 
4.66     

0.60 
 
 
 
0.54      

มาก 
 
 
 
มาก 

                รวม              4.37    0.32   มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง 9 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ  โดย
ภาพรวม ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยานและ
ทุกประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็น อบรมให้
ความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเมื่อยมือแขน, ขา และ
ฝ่าเท้า จากการป่ัน มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด  ( x ) = 
4.74 และประเด็นการให้ความรู้หลกัการบ ารุงรักษาจักรยาน
เบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยความต้องการต่ าที่สุด ( x ) = 4.66 
 

ตาราง 10   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความต้องการ 
     ของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย  
     ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏร้อยเอ็ดจ าแนกตามเพศ ด้วยสถิติ 
     แบบ t-test       
                       
ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย 
             เพศ     ( x  )   S.D         t      P-Value      
1. ด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกาย           
              ชาย    4.55     0.29       0.750    0.485 
              หญิง   4.55    0.28   
2. ด้านความปลอดภัย                                         
             ชาย    4.38      0.22       0.958    0.614 
             หญิง   4.30      0.25 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                                
              ชาย   4.38      0.27       1.505    0.699 
              หญิง  4.21      0.34 
4. ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน          
              ชาย   4.40      0.32       0.865    0.911 
              หญิง  4.29      0.33 
(t≥1.98) 
 
 จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย
และเพศหญิง มีระดับความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการ
ออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีความนัย ส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีระดับค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่า
เพศหญิง 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกลา่วสามารถสรุปได้ดงันี้ 
จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 77.1 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
22.90 การใช้จักรยานมีอุปสรรค ไม่มีช่องทางเดินรถจักรยาน
คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ สภาพพื้นผิวถนนไม่
เหมาะสมเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต คิดเป็นร้อยละ 
28.57 โดยมีจุดประสงค์ในการใช้จักรยานเพื่อออกก าลังกาย 
คิดเป็นร้อยละ 51.43 รองลงมาคือ เข้าร่วมกลุ่ม เข้าร่วมชมรม 
คิดเป็นร้อยละ17.14 และ งานอดิเรกคิดเป็นร้อยละ 17.14 
ส่วนผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออก
ก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกายมีความต้องการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้ใช้
จักรยานมีระดับความต้องการสูงที่สุดในด้านด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยประเด็นที่จอดจักรยานควรมีความปลอดภัย
ต่อการสูญหาย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด รองลงมาคือ
ด้านเส้นทางจักรยาน ได้แก่ ควรมีการจัดท าเส้นทางจักรยาน
อย่างชัดเจน แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกราย
ด้านได้ดังนี้ 
 ด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกายโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นควรมีการจัดท าเส้นทาง
จักรยานอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด  และ
ประเด็นควรมีป้ายบอกทางและป้ายเตือนอันตรายบนเส้นทาง
จักรยานเป็นระยะ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุด  
 ด้านความปลอดภัย และทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด ควรเลือกจักรยาน
ใหเ้หมาะกับลักษณะการใช้งาน และประเด็นควรมีการตรวจสอบ 
เบรกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุด    
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และทุกประเด็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยประเด็นที่จอดจักรยานควรมีความปลอดภัย
ต่อการสูญหาย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด และประเด็น
ควรมีจุดพักจอดรถจักรยานในเส้นทาง มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นต่ าที่สุด  
 ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยานและทุก
ประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็น อบรมให้ความรู้
ในการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเมื่อยมือ แขน ขา และฝ่าเท้า 
จากการปั่น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด และประเด็นการให้
ความรู้หลักการบ ารุงรักษาจักรยานเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นต่ าที่สุด  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 
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พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชายและเพศหญิง มีระดับ
ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย ชมรม
จักรยานเพื่อสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน
อย่างมีความนัย ส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยเพศชาย  
มีระดับค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่าเพศหญิง 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยาน
ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด น ามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่มีความต้องการด้านเส้นทางในการ
ปั่นออกก าลังกาย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ ควรมีการจัดท าเส้นทางจักรยานอย่างชัดเจน 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด  ส่วนควรมีป้ายบอกทางและ
ป้ายเตือนอันตรายบนเส้นทางจักรยานเป็นระยะ มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ (AASHTO.  1991)  
ได้กล่าวไว้ว่าความพอเพียงของการตั้งป้ายหรือสัญญาณ 
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ
ทางจักรยานทุกรูปแบบ ป้ายและสัญญาณเป็นสิ่งท่ีช่วย     
ช้ีทางไปยังสถานที่ต่างๆ และเตือนถึงผู้ ใ ช้รถจักรยาน 
ถึงอันตรายหรืออุปสรรคต่างๆ ทั้งยังช่วยเตือนผู้ขับขี่รถยนต์ 
จักรยานยนต์ คนเดินถนนให้ระมัดระวังการสัญจรด้วย
รถจักรยาน ตามเส้นทางที่มีการใช้รถจักรยานร่วมอยู่ด้วย 
และสอดคล้องกับแนวคิด เรื่องการออกแบบเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานของ Slinn, Matthews & 
Guest (1998)  ที่ได้กล่าวว่า มีเครื่องหมายเตือนส าคัญ     
ที่สังเกตเห็นได้ง่ายบริเวณทางแยกต่างๆ  มีเส้นให้หยุด    
บนทางจักรยานเมื่อถึงบริเวณที่มีทางเลี้ยวหรือทางแยก  
เพื่อเตือนให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานให้ระวังรถที่มาจากเส้นทางอื่น    
มีการทาสีให้เป็นเส้นหนาเพื่อแบ่งแยกพ้ืนท่ีทางจักรยานและ
รถยนต์โดยรถยนต์ไม่สามารถล้ าเส้นเข้ามาได้  แต่ในบริเวณ
ที่อนุญาตให้รถยนต์แล่นผ่านทางจักรยานได้ก็มีการทาสีให้
เป็นเส้นประ   
 ในประเด็นความต้องการด้านความปลอดภยั โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความต้องการในระดับมากที่สุด ได้แก่ ควรเลือกจักรยาน
ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสงูทีส่ดุ 
รองลงมาเส้นทางจักรยานเพ่ือช่วยการมองเห็นในเวลากลางคืน
ควรทาด้วยสีเขียวอ่อน ส่วนประเด็นควรมีการตรวจสอบ
เบรกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสูตร ประยูรศร (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การตรวจ

สภาพรถจักรยานก่อนใช้ ดูสภาพทั่วไป ไม่มีช้ินส่วนใดที่เสียหาย 
หลวมโยกคลอน บิดเบี้ยวล้อทั้งสองข้างสูบลมเรียบรอ้ย และ
ยางอยู่ในสภาพดี ซี่ลวดไม่หักโซ่ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป (ระยะ
ที่ยืดหยุ่นได้ ในแนวตั้งประมาณ 2 ซม.) เบรกพร้อมใช้งาน 
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังจุดหมุนต่างๆ หมุนได้โดยไม่ฝืด 
หากฝืดหรือมีเสียงดังควรจะใส่น้ ามันหล่อลื่นไฟหน้าและไฟท้าย
พร้อมใช้งาน หากจะต้องขี่ในตอนกลางคืน 
 ประเด็นความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมากที่สุด ได้แก่ ที่จอด
จักรยานควรมีความปลอดภัยต่อการสูญหาย รองลงมาคือ  
ทีจ่อดจักรยาน มีความสะดวกสบายในการใช้งาน ส่วนประเด็น
ควรมีจุดพักจอดรถจักรยานในเส้นทาง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ต่ าที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ จรินทร์ ธานีรัตน์ (2524 ; อ้างถึง
ใน ธวัชชัย  สุกใส.  2550 : 54) กล่าวว่า ความต้องการใน
การออกก าลังกายของประชาชนมีมากขึ้นก็จริงแต่เมื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วน ระหว่างสถานที่กับความต้องการใน 
การออกก าลังกายของประชาชนแล้วยังไม่สมดุลกัน จึงเห็นว่า
ควรจะให้ความสนใจต่อกีฬาเพื่อมวลชน หมายถึง การจัดกีฬา
เพื่อชนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
และสมรรถภาพทางกายของตนเองอย่างจริงจัง และจะเป็น
ผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วยซึ่งจะท าให้ปัญหาในการออก
ก าลังกายต่างๆ ของประชาชนลดน้อยลง และ (ASCE.  1980; 
อ้างถึงใน พรรณนิภา  จ่างวิทยา.  2540 : 10) กล่าวโดยสรุป
ไว้ว่า จอดรถจักรยานเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างหนึ่งที่
ต้องมีร่วมกับทางจักรยาน  ซึ่งจะต้องมีอยู่ตามสถานที่ต่างๆ  
เพื่อให้สะดวกในการจอดรถจักรยานให้แก่ผู้ขับขี่ทั่วไป     
ซึ่งลักษณะของที่จอดรถจักรยานก็มีมาตรฐานและสิ่งจ าเป็น 
 ผู้ใช้จักรยานมีความต้องการด้านความรู้และประโยชน์
ของการปั่นจักรยาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบมีต้องการในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเมื่อยมือแขน , 
ขา และฝ่าเท้า จากการปั่น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด 
ส่วนประเด็นประเด็นการให้ความรู้หลักการบ ารุงรักษาจักรยาน
เบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทวีไทย  
บริบูรณ์ (2542) ได้กล่าวว่า บันไดรถ เป็นที่ส าหรับให้ผู้ขี่ได้
ใช้เท้าส่งแรงถีบรถให้เคลื่อนที่ซึ่งติดอยู่กับก้านบันไดเฟืองใหญ่ 
มีโซ่คล้องอยู่ติดกับเฟืองหลัง ส่วนนี้ท าให้รถเคลื่อนที่ไปได้
บันไดรถเวลาขับขี่ต้องวางเท้าให้เสมอกันโดยใช้ส่วนหน้า
ของเท้าเป็นที่สัมผัสบันได และราวีวัฒน์  รัตนโกเศศ (2551) 
ก่อนน ารถเข้าเก็บควรปรับหย่อนสายตรึงเกียร์เพื่อให้สปริง
ยึดเฟืองเกียร์หลังได้เข้าสู่ปกติ โดยปรับโซ่รถให้อยู่เฟืองหลัง
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6. ให้ความรู้ในด้านการ 
เลือกจักรยาน การใช้สิ่ง 
อ านวยความสะดวก และหลักแห่ง
ความปลอดภัย              
7. สื่อสารประโยชน์การ 
ขับขี่จักรยานท าให้สมรรถภาพของ
ร่างกายแข็งแรง 

3.86      
 
 
 
4.66     

0.60 
 
 
 
0.54      

มาก 
 
 
 
มาก 

                รวม              4.37    0.32   มากที่สุด 
 
 จากตาราง 9 พบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการ  โดย
ภาพรวม ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยานและ
ทุกประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็น อบรมให้
ความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเมื่อยมือแขน, ขา และ
ฝ่าเท้า จากการปั่น มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงที่สุด  ( x ) = 
4.74 และประเด็นการให้ความรู้หลกัการบ ารุงรักษาจักรยาน
เบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยความต้องการต่ าที่สุด ( x ) = 4.66 
 

ตาราง 10   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความต้องการ 
     ของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย  
     ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏร้อยเอ็ดจ าแนกตามเพศ ด้วยสถิติ 
     แบบ t-test       
                       
ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย 
             เพศ     ( x  )   S.D         t      P-Value      
1. ด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกาย           
              ชาย    4.55     0.29       0.750    0.485 
              หญิง   4.55    0.28   
2. ด้านความปลอดภัย                                         
             ชาย    4.38      0.22       0.958    0.614 
             หญิง   4.30      0.25 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                                
              ชาย   4.38      0.27       1.505    0.699 
              หญิง  4.21      0.34 
4. ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน          
              ชาย   4.40      0.32       0.865    0.911 
              หญิง  4.29      0.33 
(t≥1.98) 
 
 จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย
และเพศหญิง มีระดับความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการ
ออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีความนัย ส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีระดับค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่า
เพศหญิง 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกลา่วสามารถสรุปได้ดงันี้ 
จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 77.1 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
22.90 การใช้จักรยานมีอุปสรรค ไม่มีช่องทางเดินรถจักรยาน
คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ สภาพพื้นผิวถนนไม่
เหมาะสมเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต คิดเป็นร้อยละ 
28.57 โดยมีจุดประสงค์ในการใช้จักรยานเพื่อออกก าลังกาย 
คิดเป็นร้อยละ 51.43 รองลงมาคือ เข้าร่วมกลุ่ม เข้าร่วมชมรม 
คิดเป็นร้อยละ17.14 และ งานอดิเรกคิดเป็นร้อยละ 17.14 
ส่วนผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออก
ก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกายมีความต้องการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้ใช้
จักรยานมีระดับความต้องการสูงที่สุดในด้านด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยประเด็นที่จอดจักรยานควรมีความปลอดภัย
ต่อการสูญหาย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด รองลงมาคือ
ด้านเส้นทางจักรยาน ได้แก่ ควรมีการจัดท าเส้นทางจักรยาน
อย่างชัดเจน แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกราย
ด้านได้ดังนี้ 
 ด้านเส้นทางจักรยานในการปั่นออกก าลังกายโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นควรมีการจัดท าเส้นทาง
จักรยานอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด  และ
ประเด็นควรมีป้ายบอกทางและป้ายเตือนอันตรายบนเส้นทาง
จักรยานเป็นระยะ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุด  
 ด้านความปลอดภัย และทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด ควรเลือกจักรยาน
ใหเ้หมาะกับลักษณะการใช้งาน และประเด็นควรมีการตรวจสอบ 
เบรกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุด    
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และทุกประเด็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยประเด็นที่จอดจักรยานควรมีความปลอดภัย
ต่อการสูญหาย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด และประเด็น
ควรมีจุดพักจอดรถจักรยานในเส้นทาง มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นต่ าที่สุด  
 ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยานและทุก
ประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็น อบรมให้ความรู้
ในการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเมื่อยมือ แขน ขา และฝ่าเท้า 
จากการปั่น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด และประเด็นการให้
ความรู้หลักการบ ารุงรักษาจักรยานเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นต่ าที่สุด  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ 
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พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชายและเพศหญิง มีระดับ
ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกาย ชมรม
จักรยานเพื่อสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน
อย่างมีความนัย ส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยเพศชาย  
มีระดับค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่าเพศหญิง 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องส ารวจความต้องการของผู้ใช้จักรยาน
ในการออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด น ามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ผู้ใช้จักรยานส่วนใหญ่มีความต้องการด้านเส้นทางในการ
ปั่นออกก าลังกาย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ ควรมีการจัดท าเส้นทางจักรยานอย่างชัดเจน 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด  ส่วนควรมีป้ายบอกทางและ
ป้ายเตือนอันตรายบนเส้นทางจักรยานเป็นระยะ มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ (AASHTO.  1991)  
ได้กล่าวไว้ว่าความพอเพียงของการตั้งป้ายหรือสัญญาณ 
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ
ทางจักรยานทุกรูปแบบ ป้ายและสัญญาณเป็นสิ่งที่ช่วย     
ช้ีทางไปยังสถานที่ต่างๆ และเตือนถึงผู้ ใ ช้รถจักรยาน 
ถึงอันตรายหรืออุปสรรคต่างๆ ทั้งยังช่วยเตือนผู้ขับขี่รถยนต์ 
จักรยานยนต์ คนเดินถนนให้ระมัดระวังการสัญจรด้วย
รถจักรยาน ตามเส้นทางที่มีการใช้รถจักรยานร่วมอยู่ด้วย 
และสอดคล้องกับแนวคิด เร่ืองการออกแบบเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานของ Slinn, Matthews & 
Guest (1998)  ที่ได้กล่าวว่า มีเครื่องหมายเตือนส าคัญ     
ที่สังเกตเห็นได้ง่ายบริเวณทางแยกต่างๆ  มีเส้นให้หยุด    
บนทางจักรยานเมื่อถึงบริเวณที่มีทางเลี้ยวหรือทางแยก  
เพื่อเตือนให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานให้ระวังรถที่มาจากเส้นทางอื่น    
มีการทาสีให้เป็นเส้นหนาเพื่อแบ่งแยกพ้ืนท่ีทางจักรยานและ
รถยนต์โดยรถยนต์ไม่สามารถล้ าเส้นเข้ามาได้  แต่ในบริเวณ
ที่อนุญาตให้รถยนต์แล่นผ่านทางจักรยานได้ก็มีการทาสีให้
เป็นเส้นประ   
 ในประเด็นความต้องการด้านความปลอดภยั โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความต้องการในระดับมากที่สุด ได้แก่ ควรเลือกจักรยาน
ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสงูทีส่ดุ 
รองลงมาเส้นทางจักรยานเพื่อช่วยการมองเห็นในเวลากลางคืน
ควรทาด้วยสีเขียวอ่อน ส่วนประเด็นควรมีการตรวจสอบ
เบรกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสูตร ประยูรศร (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การตรวจ

สภาพรถจักรยานก่อนใช้ ดูสภาพทั่วไป ไม่มีช้ินส่วนใดที่เสียหาย 
หลวมโยกคลอน บิดเบี้ยวล้อทั้งสองข้างสูบลมเรียบรอ้ย และ
ยางอยู่ในสภาพดี ซี่ลวดไม่หักโซ่ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป (ระยะ
ที่ยืดหยุ่นได้ ในแนวตั้งประมาณ 2 ซม.) เบรกพร้อมใช้งาน 
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังจุดหมุนต่างๆ หมุนได้โดยไม่ฝืด 
หากฝืดหรือมีเสียงดังควรจะใส่น้ ามันหล่อลื่นไฟหน้าและไฟท้าย
พร้อมใช้งาน หากจะต้องขี่ในตอนกลางคืน 
 ประเด็นความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการในระดับมากที่สุด ได้แก่ ที่จอด
จักรยานควรมีความปลอดภัยต่อการสูญหาย รองลงมาคือ  
ทีจ่อดจักรยาน มีความสะดวกสบายในการใช้งาน ส่วนประเด็น
ควรมีจุดพักจอดรถจักรยานในเส้นทาง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ต่ าที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ จรินทร์ ธานีรัตน์ (2524 ; อ้างถึง
ใน ธวัชชัย  สุกใส.  2550 : 54) กล่าวว่า ความต้องการใน
การออกก าลังกายของประชาชนมีมากขึ้นก็จริงแต่เมื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วน ระหว่างสถานที่กับความต้องการใน 
การออกก าลังกายของประชาชนแล้วยังไม่สมดุลกัน จึงเห็นว่า
ควรจะให้ความสนใจต่อกีฬาเพื่อมวลชน หมายถึง การจัดกีฬา
เพื่อชนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
และสมรรถภาพทางกายของตนเองอย่างจริงจัง และจะเป็น
ผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วยซึ่งจะท าให้ปัญหาในการออก
ก าลังกายต่างๆ ของประชาชนลดน้อยลง และ (ASCE.  1980; 
อ้างถึงใน พรรณนิภา  จ่างวิทยา.  2540 : 10) กล่าวโดยสรุป
ไว้ว่า จอดรถจักรยานเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างหนึ่งที่
ต้องมีร่วมกับทางจักรยาน  ซึ่งจะต้องมีอยู่ตามสถานที่ต่างๆ  
เพื่อให้สะดวกในการจอดรถจักรยานให้แก่ผู้ขับขี่ทั่วไป     
ซึ่งลักษณะของที่จอดรถจักรยานก็มีมาตรฐานและสิ่งจ าเป็น 
 ผู้ใช้จักรยานมีความต้องการด้านความรู้และประโยชน์
ของการปั่นจักรยาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบมีต้องการในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเมื่อยมือแขน , 
ขา และฝ่าเท้า จากการปั่น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด 
ส่วนประเด็นประเด็นการให้ความรู้หลักการบ ารุงรักษาจักรยาน
เบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทวีไทย  
บริบูรณ์ (2542) ได้กล่าวว่า บันไดรถ เป็นที่ส าหรับให้ผู้ขี่ได้
ใช้เท้าส่งแรงถีบรถให้เคลื่อนที่ซึ่งติดอยู่กับก้านบันไดเฟืองใหญ่ 
มีโซ่คล้องอยู่ติดกับเฟืองหลัง ส่วนนี้ท าให้รถเคลื่อนที่ไปได้
บันไดรถเวลาขับขี่ต้องวางเท้าให้เสมอกันโดยใช้ส่วนหน้า
ของเท้าเป็นที่สัมผัสบันได และราวีวัฒน์  รัตนโกเศศ (2551) 
ก่อนน ารถเข้าเก็บควรปรับหย่อนสายตรึงเกียร์เพื่อให้สปริง
ยึดเฟืองเกียร์หลังได้เข้าสู่ปกติ โดยปรับโซ่รถให้อยู่เฟืองหลัง
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ตัวต่ าสุดและอยู่จานหน้าใบต่ าสุด และราวีวัฒน์  รัตนโกเศศ 
(2551) ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยท่ากายบริหารหรือด้วยการพูดคุย
หลังเสร็จกิจกรรมเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่จะตามมาสาเหตุที่
เป็นเช่นน้ี การปั่นจักรยานจะมีอาการเมื่อยมือ แขน ขา และ
ฝ่าเท้าการปั่นให้มีการเปลี่ยนท่าเริ่มปั่นอย่างช้าๆ ไม่หักโหม 
เพราะอาจจะท าให้ร่างกายได้รับการบาดเจ็บได้ ปรับอานให้
เหมาะกับสภาพของผู้ขี่เบาะควรมีสปริงเพื่อยืดหยุ่นกัน
สะเทือน 
 การเปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการ
ออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดที่มีเพศต่างกัน จากการศึกษาเมื่อพิจารณาตามเพศ 
ระหว่าง เพศชายกับเพศหญิง พบว่า ผู้ใช้จักรยานที่มีเพศ
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นความต้องการใช้จักรยาน  
ในการออกก าลังกาย  ในด้านเส้นทางจักรยานในการปั่น
ออกก าลังกาย ด้านความปลอดภัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีระดับ
ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกายสูงกว่า

เพศหญิง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการเลือกใช้จักรยานใน
การออกก าลังกายหรือการเดินทางนั้น ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็มี
ความต้องการในด้านต่างๆ เหมือนกัน เนื่องจากการใช้
จักรยานมีความเหมาะสม ข้อจ ากัดในการใช้น้อย และมี
ประโยชน์ค่อนข้างมากในด้านสุขภาพและการเดินทาง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  จัดท าเส้นทางจักรยานภายในชุมชนมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
  1.2  ทาสีเส้นทางให้ชัดเจนเพื่อช่วยในการมองเห็น
เวลากลางคืน มีการก าหนดจุดที่จอดจักรยาน ส าหรับจอด
และล็อคจักรยานได้ และมคีวามปลอดภัยสูง  
  1.3  มหาวิทยาลยัควรน าข้อมลูในการวิจัยเชิงส ารวจ
นีเ้ป็นข้อมูลในการก าหนดแผนงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  
  1.4  จัดอบรมให้ความรู้ในการใช้จักรยานการดูแล
รถจักรยาน การเลือกจักรยานใหม้คีวามเหมาะสมกับผู้ใช้ 
การดูแลรักษา รวมทั้งสญัญาณจราจรจักรยาน 
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บทคัดย่อ      
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) พัฒนา 
ตัวบ่ ง ช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ  
2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
การด าเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1  
การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  โดยศึกษาเอกสาร 
งานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
ระยะที ่2 การพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยสอบถามผู้ เ ช่ียวชาญ  จ านวน 21 คน  
ใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ และระยะท่ี 3  
การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2559 จ านวน  
674 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  (Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ด้วยโปรแกรมลิสเรล  
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
         1.  วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 31 องค์ประกอบย่อย  
 
 
 

และ 123 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ 
จ านวน 17 ตัวบ่งช้ี ด้านครู และบุคลากรคุณภาพ จ านวน 
16 ตัวบ่งช้ี ด้านผู้เรียนคุณภาพ จ านวน 13  ตัวบ่งช้ี กลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพ จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี ด้านการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี ด้านทีมคุณภาพ 
จ านวน 9 ตัวบ่งช้ี ด้านกระบวนการคุณภาพ จ านวน 19 ตัวบ่งช้ี 
และผลลัพธ์แห่งคุณภาพ จ านวน 21 ตัวบ่งช้ี 
          2.  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square=48.53 df=49 p=0.49394 
GFI=0.97 AGFI=0.94 RMSEA=0.000  CN=827.92) เมื่อ
พิจารณาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยเป็น ดังนี้ ผลลัพธ์แห่งคุณภาพ (1.00) กระบวนการ
คุณภาพ (0.96) ทีมคุณภาพ (0.59) ผู้เรียนคุณภาพ (0.23) 
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (0.14 ) ผู้น าเน้นคุณภาพ (0.03) 
ครู และบุคลากรคุณภาพ (0.03) และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ 
(0.02) ตามล าดับ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were to develop 
quality culture indicators of secondary schools under 
the Office of the basic Education Commission and 
to examine the goodness-of-fit of the confirmatory 
factor analysis model of quality culture indicators 
of secondary schools under the Office of the basic 
Education Commission with the empirical data.  
The study was conducted in 3 phases.  
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ตัวต่ าสุดและอยู่จานหน้าใบต่ าสุด และราวีวัฒน์  รัตนโกเศศ 
(2551) ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยท่ากายบริหารหรือด้วยการพูดคุย
หลังเสร็จกิจกรรมเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่จะตามมาสาเหตุที่
เป็นเช่นน้ี การปั่นจักรยานจะมีอาการเมื่อยมือ แขน ขา และ
ฝ่าเท้าการปั่นให้มีการเปลี่ยนท่าเริ่มปั่นอย่างช้าๆ ไม่หักโหม 
เพราะอาจจะท าให้ร่างกายได้รับการบาดเจ็บได้ ปรับอานให้
เหมาะกับสภาพของผู้ขี่เบาะควรมีสปริงเพื่อยืดหยุ่นกัน
สะเทือน 
 การเปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการ
ออกก าลังกาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดที่มีเพศต่างกัน จากการศึกษาเมื่อพิจารณาตามเพศ 
ระหว่าง เพศชายกับเพศหญิง พบว่า ผู้ใช้จักรยานที่มีเพศ
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นความต้องการใช้จักรยาน  
ในการออกก าลังกาย  ในด้านเส้นทางจักรยานในการปั่น
ออกก าลังกาย ด้านความปลอดภัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านความรู้และประโยชน์ของการปั่นจักรยาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีระดับ
ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในการออกก าลังกายสูงกว่า

เพศหญิง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการเลือกใช้จักรยานใน
การออกก าลังกายหรือการเดินทางนั้น ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็มี
ความต้องการในด้านต่างๆ เหมือนกัน เนื่องจากการใช้
จักรยานมีความเหมาะสม ข้อจ ากัดในการใช้น้อย และมี
ประโยชน์ค่อนข้างมากในด้านสุขภาพและการเดินทาง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  จัดท าเส้นทางจักรยานภายในชุมชนมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
  1.2  ทาสีเส้นทางให้ชัดเจนเพื่อช่วยในการมองเห็น
เวลากลางคืน มีการก าหนดจุดที่จอดจักรยาน ส าหรับจอด
และล็อคจักรยานได้ และมคีวามปลอดภัยสูง  
  1.3  มหาวิทยาลยัควรน าข้อมลูในการวิจัยเชิงส ารวจ
นีเ้ป็นข้อมูลในการก าหนดแผนงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  
  1.4  จัดอบรมให้ความรู้ในการใช้จักรยานการดูแล
รถจักรยาน การเลือกจักรยานใหม้คีวามเหมาะสมกับผู้ใช้ 
การดูแลรักษา รวมทั้งสญัญาณจราจรจักรยาน 
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บทคัดย่อ      
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) พัฒนา 
ตัวบ่ ง ช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ  
2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
การด าเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1  
การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  โดยศึกษาเอกสาร 
งานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
ระยะที ่2 การพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยสอบถามผู้ เ ช่ียวชาญ  จ านวน 21 คน  
ใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ และระยะท่ี 3  
การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2559 จ านวน  
674 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  (Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ด้วยโปรแกรมลิสเรล  
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
         1.  วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 31 องค์ประกอบย่อย  
 
 
 

และ 123 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ 
จ านวน 17 ตัวบ่งช้ี ด้านครู และบุคลากรคุณภาพ จ านวน 
16 ตัวบ่งช้ี ด้านผู้เรียนคุณภาพ จ านวน 13  ตัวบ่งช้ี กลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพ จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี ด้านการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี ด้านทีมคุณภาพ 
จ านวน 9 ตัวบ่งช้ี ด้านกระบวนการคุณภาพ จ านวน 19 ตัวบ่งช้ี 
และผลลัพธ์แห่งคุณภาพ จ านวน 21 ตัวบ่งช้ี 
          2.  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square=48.53 df=49 p=0.49394 
GFI=0.97 AGFI=0.94 RMSEA=0.000  CN=827.92) เมื่อ
พิจารณาค่าน้ าหนักขององค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยเป็น ดังนี้ ผลลัพธ์แห่งคุณภาพ (1.00) กระบวนการ
คุณภาพ (0.96) ทีมคุณภาพ (0.59) ผู้เรียนคุณภาพ (0.23) 
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (0.14 ) ผู้น าเน้นคุณภาพ (0.03) 
ครู และบุคลากรคุณภาพ (0.03) และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ 
(0.02) ตามล าดับ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were to develop 
quality culture indicators of secondary schools under 
the Office of the basic Education Commission and 
to examine the goodness-of-fit of the confirmatory 
factor analysis model of quality culture indicators 
of secondary schools under the Office of the basic 
Education Commission with the empirical data.  
The study was conducted in 3 phases.  
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Research conceptual framework was constructed 
in Phase 1 by the analysis of related documents 
and studies, as well as interviewing 5 academic 
experts.  Phase 2 was the development of the quality 
culture indicators by enquiring 21 experts for 3 rounds, 
using Modified Delphi Technique.  Goodness-of-fit 
test of the quality culture indicators of quality culture 
indicators of schools under the Office of the Basic 
Education Commission structural model with the empirical 
data was executed in Phase 3.  The subjects were 693 
directors and teachers in World- Class Standard School, 
selected through stratified random sampling. Research 
tool used was 5 level rating scale questionnaire.  The data 
was then analysed to find the basic statistics.  LISREL program 
was employed to analyse the confirmatory factors. 
The study results could be concluded as follows:  
  1.  Quality culture indicators of secondary 
schools under the Office of the basic Education 
Commission comprised of 8 major components, 
31  minor components and 123 indicators. They 
could be further classified as follows: 17 indicators 
on Quality Leadership,16 indicators on teachers 
and education personnel, 22 indicators on quality 
student, 14 indicators on strategy of quality improvement, 
14 indicators on continuous quality improvement, 
9 indicators on quality team, 19 indicators on quality 
system, 21 indicators on quality outcomes 
  2.  Confirmatory factors analysis model of 
quality culture indicators of secondary schools under 
the Office of the basic Education Commission has 
goodness-of-fit with the empirical data (Chi-Square= 48.53 
df=49 p=0.49394 GFI=0.97 AGFI=0.94 RMSEA=0.000  
CN=827.92). The factor loading of each component 
could be sorted in descending order as follows : 
outcomes of quality (1.00) quality system (0.96) team 
quality (0.59) quality of student (0.22) continuous quality 
improvement (0.14) quality Leadership (0.03) quality 
of teacher (0.03) and  quality of strategy (0.02) 
 
ค าส าคัญ   : ตัวชี้วัด, วัฒนธรรมคุณภาพ. 
Keywords  : Indicator, Quality culture. 
  

บทน า 
 จากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใน
ปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรวมทั้งการศึกษาดังนั้นเพื่อความอยู่
รอดในสถานการณ์ปัจจุ บันและเพื่อเตรียมพร้อม รับ
สถานการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งปัจจุบันโลกแห่ง
การสื่อสาร โลกไร้พรมแดนจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเลี่ยง
จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สังคมไทยจึงต้องศึกษาหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนการ
ด ารงชีวิต รวมถึงแม้กระทั่งการจัดการระบบการศึกษา หรือ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู โดยระบบการจัด
การศึกษาหรือแม้กระทั่งระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี
จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณภาพ   
 ในป ีพ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะมีความสมัพันธ์กับชุมชน
โลกบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและความการเรียนการสอนที่ลงถึง
ระดับห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ อันเป็นผลมาจากการมีผู้บริหาร
และครูมืออาชีพ รวมทั้งมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้
ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (รัตนา  ดวงแก้ว.  2556 : 11) 
ดังนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ทั้งระบบ คุณภาพของโรงเรียนเป็นเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพ ให้พร้อมในการพัฒนา
ในด้านต่างๆ  เพื่อรับมือกับสภาวการณ์ต่างๆ  มีผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
มีระบบการเรียนการสอนที่ดี มีอุปกรณ์ครบครัน มีห้องสมุด 
มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจน
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  
 บทบาทส าคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ของประชากรน าไปสู่การพัฒนาประเทศ  และเตรียมรับ 
การเปลี่ยนแปลงที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ (ช่วงโชติ พันธุเวช. 
2552 : 2) คือโรงเรียน ซึ่งเป็นองค์การที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้บริการประเภทหนึ่ง  มีหน้าที่ส าคัญ  คือพัฒนา
การศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
ในการบริหารจัดการ รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาเช่นเดียวกับ
องค์การประเภทอื่นๆ ที่บริหารโดยยึดเกณฑ์คุณภาพ 
ขององค์การของตน และมีการท าอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น
วัฒนธรรมคุณภาพ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การ  
 ดังนั้นการบริหารโรงเรียนในปัจจุบัน จึงจ าเป็น 
ต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  คือ
พัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา       
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ไปพร้อมๆ กัน เพื่อผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพแก่สังคมมนุษย์
ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญ ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจะส่งผลโดยตรงต่อ
การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสังคม 
ฐานแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) ให้เกิดขึ้น 
กับนักเรียนหรือผู้รับบริการ และแนวโน้มการพัฒนาสังคม
โลกไปสู่สังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเป็นหลัก ความรู้ความสามารถของก าลังคนและ
ภูมิปัญญาของประเทศ  เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผล
ให้ทุกๆ ประเทศท่ัวโลกหันมาให้ความส าคัญกับการศึกษา 
ในฐานะเป็นกลไกหรือเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคน สังคมและประเทศ ประเด็นส าคัญในการพัฒนา
ด้านการศึกษา คือ การมุ่งสู่การพัฒนาด้านคุณภาพ เพราะ
หากประชาชนของประเทศมีคุณภาพ การพัฒนาประเทศก็
จะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และยังบ่งบอกถึงความสามารถใน
การแข่งขัน ในระดับนานาชาติอีกด้วย เม่ือโรงเรียนมีคุณภาพ
ก็จะยังผลถึงความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ท าให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนั้นๆ  
 วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยม ซึ่งอิทธิพลของวัฒนธรรม ที่มีต่อการบริหารนี้จะมี
มาก แม้แต่การตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติของบุคคล
จะต้องอยู่ในกรอบระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักการจัดการ
ขององค์กรก็ตาม ถ้าหากระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ที่ใช้
อยู่ขัดกับวัฒนธรรมของบุคคลนั้นแล้ว  บุคคลนั้นก็จะ
พยายามหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  
ท าให้ระเบียบหรือกฎเกณฑ์เป็นอย่างหนึ่ง แต่การปฏิบัติ
เป็นไปอีกอย่างหนึ่ง ดังจะพิจารณาได้จากสังคมได้น าเอา
เทคนิคหรือหลักเกณฑ์ตลอดจนหลักการต่างสังคมมาใช้  
แต่ขัดกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ  จึงน ามาใช้ไม่ได้ผล 
ต้องประสบความล้มเหลวไปในที่สุด ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า 
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการบริหารหรือวัฒนธรรมมีผลกระทบ
ต่อการบริหาร (วิไลวรรณ  มีแหยม.  2551 : 11–12) แต่เมื่อไหร่
ก็ตามวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ หรือโรงเรียน
หากได้รับการพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมคุณภาพจะก่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์การหรือโรงเรียนเนื่องจากวัฒนธรรม
คุณภาพเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
หรือหัวหน้ากลุ่มบริหารระดับสูงจะต้องยอมรับวัฒนธรรม
คุณภาพ เสมือนหนึ่งปรัชญาการด าเนินชีวิต ท าให้คุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของงาน เพราะคุณภาพจะเป็นตัวกระตุ้นให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ
แม้กระทั่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการท างาน ตามค าสั่ง
กลายเป็นการดูแลรับผิดชอบในผลงานของตนเอง ปัจจุบัน
โรงเรียนหลายๆ แห่งมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป การน าวัฒนธรรมคุณภาพ
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียน แต่การน า
วัฒนธรรมคุณภาพมาใช้ในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเมื่อ
เปรียบกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าความผูกพัน
ต่อองค์การ หรือโรงเรียนนั้นจะเป็นตัวน าไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความส าเร็จของโรงเรียน 
ดังนั้นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องค านึงถึงก็คือ จะท าอย่างไรที่จะท า
ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความผูกพันต่อ 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 การจัดการศึกษาได้รับการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งก็คือ "คุณภาพ" ซึ่ง
คุณภาพจะน าองค์การไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล 
(ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.  2553 : 1-11) การน า
แนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร เพื่อให้หน่วยงาน
หรือองค์การมีแนวทางในด้านวิธีปฏิบัติงานและมีผลการ
ด าเนินการในการบริหาร สู่ความเป็นเลศิตามระดับมาตรฐานโลก 
และพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการในองค์การ
ในประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้ได้ประเด็นและแนวทางการปรับปรุง 
คุณภาพการบริหารจัดการของตนเองตามก าลังศักยภาพของ
ตนเอง และหากองค์การได้พัฒนาตามกรอบประเด็นการบริหาร
จัดการที่ก้าวหน้าไปได้ไกลมากๆ ก็สามารถที่จะก้าวน าไปสู่
ระดับความเป็นองค์การแนวโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็นระบบ
ได้ดียิ่งข้ึนต่อไป ในการเปลี่ยนแปลงท่ีเราควรจะค านึงถึงทีจ่ะ
น าไปสู่ ความส าเร็จคือ "วัฒนธรรม" (Schien.  1992 : 13-14) 
(Porter et al.  1975 : 489-490) ดังเช่น Denison Daniel R. 
(1990 : 4) และ David Parker (2007 : 181) ได้ศึกษาพบว่า 
มีงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ “วัฒนธรรม
องค์การ” “การบริหารผลงานองค์การ” และ “ประสิทธิผล” ท าให้
องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ จึงท าให้งานวิจัยที่จะศึกษา
ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะมี
ส่วนกับการด าเนินงานขององค์การและมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการบริหารงานขององค์การ โดยวัฒนธรรม 
หรือวัฒนธรรมคุณภาพยังมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ความรู้สึกของครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดความผูกพัน
และเสียสละให้กับองค์การ วัฒนธรรมองค์การที่เอื้ออ านวย
ต่อการปฏิบัติงาน จะท าให้สมาชิกขององค์การรู้สึกว่าพวก
เขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ พร้อมที่จะทุ่มเท ก าลังกาย 
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Research conceptual framework was constructed 
in Phase 1 by the analysis of related documents 
and studies, as well as interviewing 5 academic 
experts.  Phase 2 was the development of the quality 
culture indicators by enquiring 21 experts for 3 rounds, 
using Modified Delphi Technique.  Goodness-of-fit 
test of the quality culture indicators of quality culture 
indicators of schools under the Office of the Basic 
Education Commission structural model with the empirical 
data was executed in Phase 3.  The subjects were 693 
directors and teachers in World- Class Standard School, 
selected through stratified random sampling. Research 
tool used was 5 level rating scale questionnaire.  The data 
was then analysed to find the basic statistics.  LISREL program 
was employed to analyse the confirmatory factors. 
The study results could be concluded as follows:  
  1.  Quality culture indicators of secondary 
schools under the Office of the basic Education 
Commission comprised of 8 major components, 
31  minor components and 123 indicators. They 
could be further classified as follows: 17 indicators 
on Quality Leadership,16 indicators on teachers 
and education personnel, 22 indicators on quality 
student, 14 indicators on strategy of quality improvement, 
14 indicators on continuous quality improvement, 
9 indicators on quality team, 19 indicators on quality 
system, 21 indicators on quality outcomes 
  2.  Confirmatory factors analysis model of 
quality culture indicators of secondary schools under 
the Office of the basic Education Commission has 
goodness-of-fit with the empirical data (Chi-Square= 48.53 
df=49 p=0.49394 GFI=0.97 AGFI=0.94 RMSEA=0.000  
CN=827.92). The factor loading of each component 
could be sorted in descending order as follows : 
outcomes of quality (1.00) quality system (0.96) team 
quality (0.59) quality of student (0.22) continuous quality 
improvement (0.14) quality Leadership (0.03) quality 
of teacher (0.03) and  quality of strategy (0.02) 
 
ค าส าคัญ   : ตัวชี้วัด, วัฒนธรรมคุณภาพ. 
Keywords  : Indicator, Quality culture. 
  

บทน า 
 จากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใน
ปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมรวมทั้งการศึกษาดังนั้นเพื่อความอยู่
รอดในสถานการณ์ปัจจุ บันและเ พ่ือเตรียมพร้อม รับ
สถานการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งปัจจุบันโลกแห่ง
การสื่อสาร โลกไร้พรมแดนจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเลี่ยง
จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สังคมไทยจึงต้องศึกษาหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนการ
ด ารงชีวิต รวมถึงแม้กระทั่งการจัดการระบบการศึกษา หรือ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู โดยระบบการจัด
การศึกษาหรือแม้กระทั่งระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี
จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณภาพ   
 ในป ีพ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะมีความสมัพันธ์กับชุมชน
โลกบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและความการเรียนการสอนที่ลงถึง
ระดับห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ อันเป็นผลมาจากการมีผู้บริหาร
และครูมืออาชีพ รวมทั้งมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้
ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (รัตนา  ดวงแก้ว.  2556 : 11) 
ดังนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ทั้งระบบ คุณภาพของโรงเรียนเป็นเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพ ให้พร้อมในการพัฒนา
ในด้านต่างๆ  เพื่อรับมือกับสภาวการณ์ต่างๆ  มีผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
มีระบบการเรียนการสอนที่ดี มีอุปกรณ์ครบครัน มีห้องสมุด 
มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจน
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  
 บทบาทส าคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ของประชากรน าไปสู่การพัฒนาประเทศ  และเตรียมรับ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์ (ช่วงโชติ พันธุเวช. 
2552 : 2) คือโรงเรียน ซึ่งเป็นองค์การที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้บริการประเภทหนึ่ง  มีหน้าที่ส าคัญ  คือพัฒนา
การศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
ในการบริหารจัดการ รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาเช่นเดียวกับ
องค์การประเภทอื่นๆ ที่บริหารโดยยึดเกณฑ์คุณภาพ 
ขององค์การของตน และมีการท าอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น
วัฒนธรรมคุณภาพ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การ  
 ดังนั้นการบริหารโรงเรียนในปัจจุบัน จึงจ าเป็น 
ต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี  คือ
พัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา       
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ไปพร้อมๆ กัน เพื่อผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพแก่สังคมมนุษย์
ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญ ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจะส่งผลโดยตรงต่อ
การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสังคม 
ฐานแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) ให้เกิดขึ้น 
กับนักเรียนหรือผู้รับบริการ และแนวโน้มการพัฒนาสังคม
โลกไปสู่สังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเป็นหลัก ความรู้ความสามารถของก าลังคนและ
ภูมิปัญญาของประเทศ  เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผล
ให้ทุกๆ ประเทศทั่วโลกหันมาให้ความส าคัญกับการศึกษา 
ในฐานะเป็นกลไกหรือเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคน สังคมและประเทศ ประเด็นส าคัญในการพัฒนา
ด้านการศึกษา คือ การมุ่งสู่การพัฒนาด้านคุณภาพ เพราะ
หากประชาชนของประเทศมีคุณภาพ การพัฒนาประเทศก็
จะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และยังบ่งบอกถึงความสามารถใน
การแข่งขัน ในระดับนานาชาติอีกด้วย เมื่อโรงเรียนมีคุณภาพ
ก็จะยังผลถึงความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ท าให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนั้นๆ  
 วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยม ซึ่งอิทธิพลของวัฒนธรรม ที่มีต่อการบริหารนี้จะมี
มาก แม้แต่การตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติของบุคคล
จะต้องอยู่ในกรอบระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักการจัดการ
ขององค์กรก็ตาม ถ้าหากระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ที่ใช้
อยู่ขัดกับวัฒนธรรมของบุคคลนั้นแล้ว  บุคคลนั้นก็จะ
พยายามหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  
ท าให้ระเบียบหรือกฎเกณฑ์เป็นอย่างหนึ่ง แต่การปฏิบัติ
เป็นไปอีกอย่างหนึ่ง ดังจะพิจารณาได้จากสังคมได้น าเอา
เทคนิคหรือหลักเกณฑ์ตลอดจนหลักการต่างสังคมมาใช้  
แต่ขัดกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ  จึงน ามาใช้ไม่ได้ผล 
ต้องประสบความล้มเหลวไปในที่สุด ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า 
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการบริหารหรือวัฒนธรรมมีผลกระทบ
ต่อการบริหาร (วิไลวรรณ  มีแหยม.  2551 : 11–12) แต่เมื่อไหร่
ก็ตามวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ หรือโรงเรียน
หากได้รับการพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมคุณภาพจะก่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์การหรือโรงเรียนเน่ืองจากวัฒนธรรม
คุณภาพเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
หรือหัวหน้ากลุ่มบริหารระดับสูงจะต้องยอมรับวัฒนธรรม
คุณภาพ เสมือนหนึ่งปรัชญาการด าเนินชีวิต ท าให้คุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของงาน เพราะคุณภาพจะเป็นตัวกระตุ้นให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ
แม้กระทั่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการท างาน ตามค าสั่ง
กลายเป็นการดูแลรับผิดชอบในผลงานของตนเอง ปัจจุบัน
โรงเรียนหลายๆ แห่งมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป การน าวัฒนธรรมคุณภาพ
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียน แต่การน า
วัฒนธรรมคุณภาพมาใช้ในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเมื่อ
เปรียบกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าความผูกพัน
ต่อองค์การ หรือโรงเรียนนั้นจะเป็นตัวน าไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความส าเร็จของโรงเรียน 
ดังนั้นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องค านึงถึงก็คือ จะท าอย่างไรที่จะท า
ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความผูกพันต่อ 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 การจัดการศึกษาได้รับการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งก็คือ "คุณภาพ" ซึ่ง
คุณภาพจะน าองค์การไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล 
(ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.  2553 : 1-11) การน า
แนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร เพื่อให้หน่วยงาน
หรือองค์การมีแนวทางในด้านวิธีปฏิบัติงานและมีผลการ
ด าเนินการในการบริหาร สู่ความเป็นเลศิตามระดับมาตรฐานโลก 
และพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการในองค์การ
ในประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้ได้ประเด็นและแนวทางการปรับปรุง 
คุณภาพการบริหารจัดการของตนเองตามก าลังศักยภาพของ
ตนเอง และหากองค์การได้พัฒนาตามกรอบประเด็นการบริหาร
จัดการที่ก้าวหน้าไปได้ไกลมากๆ ก็สามารถที่จะก้าวน าไปสู่
ระดับความเป็นองค์การแนวโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็นระบบ
ได้ดียิ่งข้ึนต่อไป ในการเปลี่ยนแปลงท่ีเราควรจะค านึงถึงทีจ่ะ
น าไปสู่ ความส าเร็จคือ "วัฒนธรรม" (Schien.  1992 : 13-14) 
(Porter et al.  1975 : 489-490) ดังเช่น Denison Daniel R. 
(1990 : 4) และ David Parker (2007 : 181) ได้ศึกษาพบว่า 
มีงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ “วัฒนธรรม
องค์การ” “การบริหารผลงานองค์การ” และ “ประสิทธิผล” ท าให้
องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ จึงท าให้งานวิจัยที่จะศึกษา
ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะมี
ส่วนกับการด าเนินงานขององค์การและมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการบริหารงานขององค์การ โดยวัฒนธรรม 
หรือวัฒนธรรมคุณภาพยังมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ความรู้สึกของครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดความผูกพัน
และเสียสละให้กับองค์การ วัฒนธรรมองค์การที่เอื้ออ านวย
ต่อการปฏิบัติงาน จะท าให้สมาชิกขององค์การรู้สึกว่าพวก
เขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ พร้อมที่จะทุ่มเท ก าลังกาย 
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ก าลังใจให้กับองค์การอย่างเต็มที่  ปรารถนาที่จะอยู่กับ
องค์การนั้นตลอดไปจนกระทั่งมีการพัฒนาไปเป็นวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเรียน นั่นก็แสดงวา่ครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้เกิดความผูกพันกับองค์การ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
ร่วมกับองค์การไม่ว่าองค์การจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใด 
โดยวัฒนธรรมที่เกิดจากความเช่ือ ค่านิยม วิธีคิด ระเบียบแบบแผน 
และธรรมเนียมในการปฏิบัติต่างๆ เป็นการสร้างคุณภาพให้
เกิดขึ้นในองค์การจะเป็นแนวทางส าคัญที่น าคุณภาพการบริหาร 
ที่ดีขององค์การที่เกิดขึ้นได้  
 ปัจจุบันหน่วยงานและองค์การทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติต่างตระหนักในความส าคัญของสถานศึกษา
ว่าต้องเป็นแหล่งผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ โดยสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู ต้องมีคุณภาพ จนมีค ากล่าวยกย่องและให้ก าลังใจ
ครูที่เป็นผู้สร้างศิษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมว่า “คุณภาพศิษย์ 
สะท้อนคุณภาพครู” ในสภาพปัจจุบันท่ีสังคมทุกภาคส่วน 
มีอิทธิพลต่อการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนอย่างมาก 
ดังนั้น สังคมจึงต้องให้ความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เรื่องศิษย์คุณภาพจึงต้อง
เริ่มต้นที่ครู ที่ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอให้เป็นวิถีชีวิตจนเกิดเป็น 
“วัฒนธรรมคุณภาพ” (ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์.  2557 : 1) 
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจนสามารถเข้าสู่การแข่งขัน
กับนานาประเทศในเวทีโลกได้นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศให้ได้ระดับ
มาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียงสมรรถนะ
ได้กับมาตรฐานของนานาชาติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
และจัดการการศึกษาของรัฐ, การบริหารและจัดการการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การบริหารและจัดการการศึกษา
ของเอกชน และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552–2561) ได้วางกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการการศึกษา ยุคใหม่ไว้ประกอบด้วย 1) กระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา และ 
เขตพื้นที่การศึกษา 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีระบบการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชน
และทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา
และเรียนรู้ ให้มากขึ้น และ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
พยายามด าเนินการอย่างมีคุณภาพเพียงไรก็ยังมีข้อมูลที่บ่ง

บอกถึงผลของการจัดการศึกษานั้นว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรจะ
เป็นมากนัก ดังเช่นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)  
ผลการสอบ PISA และทีผ่่านมามีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบแรก ถึงร้อยละ 65 
จากสถานศึกษากว่าสามหมื่นแห่งทั่วประเทศ ในส่วนที่
เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม
ศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ร้อยละ 50 ส่วนการประเมินของ 
สมศ. รอบที่สอง พบว่า สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จ านวน 22,425 แห่ง มีถึง
ร้อยละ 79.7 ที่ได้มาตรฐาน และอีกร้อยละ 20.3 ต้องได้รับ
การพัฒนา และผลการรับรองมาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จ านวนทั้งสิ้น 29,557 แห่ง มีผลการรับรองระดับดีมาก 
2,198 แห่ง ระดับดี 15,803 แห่ง และยังไม่รับรอง 11,556 
แห่ง 
 จากสภาพ ปญัหา และผลการศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมคณุภาพขององค์การมีต่อ
การพัฒนาระบบคณุภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
โดยส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนทั้งระบบ โดยส่งผลต่อ
บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน อันได้แก่ ผู้บรหิาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกคน อีกทั้งสถาบันต่างๆ ได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หรือทรัพยากรที่เป็นส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจน
ในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นการพัฒนาตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคุณภาพ จะท าให้โรงเรียนสารมารถตรวจสอบสภาพ
คุณภาพปัจจุบันของตนเอง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาและ
สร้างวัฒนธรรมคณุภาพให้เกดิขึ้นในโรงเรียนอย่างชัดเจนว่า
วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนควรประกอบด้วยองค์ประกอบ
ใดบ้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาการพัฒนา
ตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่มีความสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ผลการประเมินจากตัวช้ีวัดดังกลา่ว
ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   
 2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ระยะที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และ
การพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน 5 คน แยกเป็น นักวิชาการ 2 คน 
ผู้บริหารการศึกษา 2 คน และผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน  
ใช้การสุ่มแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว ้
 ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน 21 คน แยกเป็น นักวิชาการ 7 คน 
ผู้บริหารการศึกษา 7 คน และ ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน 
ใช้การเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว ้
 ระยะที่ 3 การตรวจสอบตวับ่งช้ีกับขอ้มูลเชิงประจักษ ์
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2,150 และครู 
จ านวน 40,741 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น จ านวน 42,891 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  
และครู ที่อยู่ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 693 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้ส านักงานศึกษาธิการภาคเป็นช้ัน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ระยะที่ 1  การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  
และการพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 

 ระยะที่ 2  การพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  รอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เป็นแบบชนิดเลือกตอบเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย 
และแบบปลาย เปิด เพื่ อสอบถามความคิด เห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  รอบที่ 2 และรอบท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 ระยะ ท่ี  3  การตรวจสอบตัวบ่ ง ช้ีกับข้ อมู ล 
เชิงประจักษ ์ แบบสอบถามความเหมาะสมในการน าไป
ปฏิบัติขององค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัย ได้ด า เนินการเก็บข้อมูลเป็น 3 ระยะ        
ตามขั้นตอนการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  
และการพัฒนาตัวบ่งช้ี โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งช้ี โดยการสอบถาม
ผู้เช่ียวชาญ ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ ให้ผู้เช่ียวชาญตอบ แบบสอบถามชุดนี้ครอบคลุม
พฤติกรรมบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
8 ด้าน เพื่อสอบถามความสอดคล้องในการเป็นตัวบ่งช้ีแบ่ง
ออกเป็น 8 ตอน ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้น าด้านคุณภาพ          
2) ด้านครู และบุคลากรคุณภาพ 3) ด้านผู้เรียนคุณภาพ           
4) ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ  5) ด้านการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 6) ด้านทีมคุณภาพ 7) ด้านกระบวนการ
คุณภาพ และ 8) ด้านผลลัพธ์แห่งคุณภาพ  
 ระยะ ท่ี  3 การตรวจสอบตัวบ่ ง ช้ีกับข้ อมู ล 
เชิงประจักษ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดส่งและรับคืน
แบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษา  และครู ที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 693 คน ได้รับแบบสอบถามจาก 
กลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด 674 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.26 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา  ความเหมาะสม และ 
ความสอดคล้องพฤติ กรรมบ่ ง ช้ี วัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ก าลังใจให้กับองค์การอย่างเต็มที่  ปรารถนาที่จะอยู่กับ
องค์การนั้นตลอดไปจนกระทั่งมีการพัฒนาไปเป็นวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเรียน นั่นก็แสดงวา่ครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้เกิดความผูกพันกับองค์การ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
ร่วมกับองค์การไม่ว่าองค์การจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใด 
โดยวัฒนธรรมที่เกิดจากความเช่ือ ค่านิยม วิธีคิด ระเบียบแบบแผน 
และธรรมเนียมในการปฏิบัติต่างๆ เป็นการสร้างคุณภาพให้
เกิดขึ้นในองค์การจะเป็นแนวทางส าคัญที่น าคุณภาพการบริหาร 
ที่ดีขององค์การที่เกิดขึ้นได้  
 ปัจจุบันหน่วยงานและองค์การทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติต่างตระหนักในความส าคัญของสถานศึกษา
ว่าต้องเป็นแหล่งผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ โดยสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู ต้องมีคุณภาพ จนมีค ากล่าวยกย่องและให้ก าลังใจ
ครูที่เป็นผู้สร้างศิษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมว่า “คุณภาพศิษย์ 
สะท้อนคุณภาพครู” ในสภาพปัจจุบันท่ีสังคมทุกภาคส่วน 
มีอิทธิพลต่อการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนอย่างมาก 
ดังนั้น สังคมจึงต้องให้ความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เรื่องศิษย์คุณภาพจึงต้อง
เริ่มต้นที่ครู ที่ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอให้เป็นวิถีชีวิตจนเกิดเป็น 
“วัฒนธรรมคุณภาพ” (ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์.  2557 : 1) 
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจนสามารถเข้าสู่การแข่งขัน
กับนานาประเทศในเวทีโลกได้นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศให้ได้ระดับ
มาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และสามารถเทียบเคียงสมรรถนะ
ได้กับมาตรฐานของนานาชาติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
และจัดการการศึกษาของรัฐ, การบริหารและจัดการการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การบริหารและจัดการการศึกษา
ของเอกชน และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552–2561) ได้วางกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการการศึกษา ยุคใหม่ไว้ประกอบด้วย 1) กระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา และ 
เขตพื้นที่การศึกษา 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีระบบการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชน
และทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา
และเรียนรู้ ให้มากขึ้น และ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
พยายามด าเนินการอย่างมีคุณภาพเพียงไรก็ยังมีข้อมูลที่บ่ง

บอกถึงผลของการจัดการศึกษานั้นว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรจะ
เป็นมากนัก ดังเช่นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)  
ผลการสอบ PISA และทีผ่่านมามีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบแรก ถึงร้อยละ 65 
จากสถานศึกษากว่าสามหมื่นแห่งทั่วประเทศ ในส่วนที่
เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม
ศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ร้อยละ 50 ส่วนการประเมินของ 
สมศ. รอบที่สอง พบว่า สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จ านวน 22,425 แห่ง มีถึง
ร้อยละ 79.7 ที่ได้มาตรฐาน และอีกร้อยละ 20.3 ต้องได้รับ
การพัฒนา และผลการรับรองมาตรฐานระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จ านวนทั้งสิ้น 29,557 แห่ง มีผลการรับรองระดับดีมาก 
2,198 แห่ง ระดับดี 15,803 แห่ง และยังไม่รับรอง 11,556 
แห่ง 
 จากสภาพ ปญัหา และผลการศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมคณุภาพขององค์การมีต่อ
การพัฒนาระบบคณุภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
โดยส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนทั้งระบบ โดยส่งผลต่อ
บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน อันได้แก่ ผู้บรหิาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกคน อีกทั้งสถาบันต่างๆ ได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หรือทรัพยากรที่เป็นส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจน
ในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นการพัฒนาตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคุณภาพ จะท าให้โรงเรียนสารมารถตรวจสอบสภาพ
คุณภาพปัจจุบันของตนเอง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาและ
สร้างวัฒนธรรมคณุภาพให้เกดิขึ้นในโรงเรียนอย่างชัดเจนว่า
วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนควรประกอบด้วยองค์ประกอบ
ใดบ้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาการพัฒนา
ตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่มีความสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ผลการประเมินจากตัวช้ีวัดดังกลา่ว
ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   
 2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ระยะที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และ
การพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน 5 คน แยกเป็น นักวิชาการ 2 คน 
ผู้บริหารการศึกษา 2 คน และผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน  
ใช้การสุ่มแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว ้
 ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน 21 คน แยกเป็น นักวิชาการ 7 คน 
ผู้บริหารการศึกษา 7 คน และ ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน 
ใช้การเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว ้
 ระยะที่ 3 การตรวจสอบตวับ่งช้ีกับขอ้มูลเชิงประจักษ ์
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2,150 และครู 
จ านวน 40,741 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น จ านวน 42,891 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  
และครู ที่อยู่ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 693 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้ส านักงานศึกษาธิการภาคเป็นช้ัน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ระยะที่ 1  การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  
และการพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 

 ระยะที่ 2  การพัฒนาตัวบ่งช้ี 
  รอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เป็นแบบชนิดเลือกตอบเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย 
และแบบปลาย เปิด เพื่ อสอบถามความคิด เห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
  รอบที่ 2 และรอบท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 ระยะที่  3  การตรวจสอบตัวบ่ ง ช้ีกับข้ อมู ล 
เชิงประจักษ ์ แบบสอบถามความเหมาะสมในการน าไป
ปฏิบัติขององค์ประกอบของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัย ได้ด า เนินการเก็บข้อมูลเป็น 3 ระยะ        
ตามขั้นตอนการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  
และการพัฒนาตัวบ่งช้ี โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งช้ี โดยการสอบถาม
ผู้เช่ียวชาญ ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ ให้ผู้เช่ียวชาญตอบ แบบสอบถามชุดนี้ครอบคลุม
พฤติกรรมบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
8 ด้าน เพื่อสอบถามความสอดคล้องในการเป็นตัวบ่งช้ีแบ่ง
ออกเป็น 8 ตอน ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้น าด้านคุณภาพ          
2) ด้านครู และบุคลากรคุณภาพ 3) ด้านผู้เรียนคุณภาพ           
4) ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ  5) ด้านการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 6) ด้านทีมคุณภาพ 7) ด้านกระบวนการ
คุณภาพ และ 8) ด้านผลลัพธ์แห่งคุณภาพ  
 ระยะที่  3 การตรวจสอบตัวบ่ ง ช้ีกับข้ อมู ล 
เชิงประจักษ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดส่งและรับคืน
แบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษา  และครู ที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 693 คน ได้รับแบบสอบถามจาก 
กลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด 674 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.26 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา  ความเหมาะสม และ 
ความสอดคล้องพฤติ กรรมบ่ ง ช้ี วัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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 ระยะที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ทั้งรอบที ่2 และรอบที ่3 ใช้การวิเคราะห์โดยการค านวณหา
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range)   
 ระยะที ่3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและก าหนดน้ าหนักตัว
แปรย่อยที่ใช้ในการสร้างตัวบ่งช้ีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ท าการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการ
วิจัยที่เป็นตัวแบบเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ ์
 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptives Statistics) 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี ้
  5.1  ค่ามัธยฐาน (Median)   
  5.2  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) 
  5.3  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  5.4  ค่าไคสแควร์ (chi-square statistics)  
  5.5  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(goodness-of-fit index: GFI)  
  5.6  ดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว 
(adjusted goodness- of - fit index: AGFI)  
  5.7  ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: 
RMSEA) 
 
สรุปผล 
 การวิจัยในครั้ งนี้  พบว่า วัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก  
31 องค์ประกอบย่อย และ 123 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย  
ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ จ านวน 17 ตัวบ่งช้ี ด้านครู และ
บุคลากรคุณภาพ จ านวน 16 ตัวบ่งช้ี ด้านผู้เรียนคุณภาพ 
จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ จ านวน 
14 ตัวบ่งช้ี ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จ านวน  

14 ตัวบ่งช้ี ด้านทีมคุณภาพ จ านวน 9 ตัวบ่งช้ี ด้านกระบวนการ
คุณภาพ จ านวน 19 ตัวบ่งช้ี และ ด้านผลลัพธ์แห่งคุณภาพ 
จ านวน 21 ตัวบ่งช้ี 
 ค่าเฉลีย่ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีวฒันธรรมคณุภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1  ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม 
 คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 
 
องค์ประกอบ 

 
 ̅ 

 
S.D. 

 
Skew 

 
Kur 

ความ
เหมาะสม 

1. ผู้น า        
เน้นคุณภาพ 

4.49 0.60 -0.66 -0.72 มาก 

2. ครู และ
บุคลากร
คุณภาพ 

4.59 0.54 -0.93 -0.15 มากที่สุด 

3. ผู้เรียน
คุณภาพ 

4.49 0.56 -0.63 0.54 มาก 

4. กลยุทธก์าร
พัฒนาคุณภาพ 

4.57 0.54 -0.79 -0.27 มากที่สุด 

5. การพัฒนา
คุณภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง 

4.38 0.60 -0.43 -0.72 มาก 

6. ทีมคุณภาพ 4.31 0.59 -0.21 -0.66 มาก 
7. กระบวน 
การคุณภาพ 

4.46 0.58 -0.56 -0.63 มาก 

8. ผลลัพธ์แห่ง
คุณภาพ 

4.47 0.57 -0.57 -0.63 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก จ านวน 6 ด้าน เรียงล าดับ
จากมาไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านครู และบุคลากรคุณภาพ     
( X =4.59, S.D. =0.54) 2) ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ   
( X =4.57, S.D. =0.54) 3) ด้านผู้เรียนคุณภาพ ( X =4.49, 
S.D. =0.56) 4) ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ ( X =4.49, S.D. = 
0.60) 5) ด้านผลลัพธ์แห่งคุณภาพ ( X =4.47, S.D. =0.57) 
6) ด้านกระบวนการคุณภาพ ( X =4.46, S.D. =0.58)       
7) ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ( X =4.38, S.D.= 
0.60) และ 8) ด้านทีมคุณภาพ (X =4.31, S.D. =0.57) 
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 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีรวมวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square :  X2) เท่ากับ  48.51    
ไม่มีนัยส าคัญค่า df เท่ากับ 58 เมื่อพิจารณาค่า X2/ df 
เท่ากับ 0.998 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คือต่ ากว่า 2 นอกจากนี้
ยังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.94 และค่าดัชนีแสดงขนาด ของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับ
ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 827.72 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ้(Chi-Square = 48.53 df=49 
p=0.49394GFI=0.97AGFI=0.94 RMSEA = 0.000 CN = 
827.92)   
 น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่ง ช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเ รี ยนมั ธยมศึกษา  สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงล าดับจากมาก 
ไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 
กระบวนการคุณภาพ (PQ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.96 ทีมคุณภาพ (TQ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.59 ผู้เรียนคุณภาพ (ST) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.23 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (DQ) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.14 ด้านผู้น าคุณภาพ (LQ) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.03 และครู และบุคลากร
คุณภาพ (TC) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.03  
และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ (SQ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.02 ตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 31 องค์ประกอบย่อย 
มีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 123 ตัวบ่งช้ีมีค่า 
ตั้งแต่ 0.30 – 0.94 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ทุกค่า สามารถเขียนสมการโครงสร้างตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเ รี ยนมั ธยมศึกษา  สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี้  
 QS = 1.00(OP) +0.96(PQ) +0.59(TQ)  
                   +0.23(ST) + 0.14(DQ) +0.03(LQ) 
                   + 0.03(TC) +0.02(SQ) 
 
 
 

อภิปรายผล 
 1.  ผลการพัฒนาตัวบ่ง ช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตัวบ่งช้ีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทุกตัว 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีความสอดคล้อง
ในระดับมาก จึงได้คัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 
แสดงให้ เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง  8 องค์ประกอบ  คือ  
ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ  ด้านครู  และบุคลากรคุณภาพ  
ด้านผู้ เรียนคุณภาพ  ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ        
ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ด้านทีมคุณภาพ     
ด้านกระบวนการคุณภาพ  และ  ผลลัพธ์แห่งคุณภาพ       
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของวัฒนธรรมคุณภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดใน 
การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็นครู 
รวมทั้งการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ตัว
บ่งช้ีที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็นครู เช่น การสัมภาษณ์ 
การสอบถามผู้เช่ียวชาญด้วยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาระดับความเหมาะสมของการเป็น 
ตัวบ่งช้ี ซึ่งปรากฏว่าตัวบ่งช้ีโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จึงถือว่าตัวบ่งช้ีใช้ได้ทุกตัว สอดคล้องกับ 
นิภาพร  แสนเมือง (2557) และ วัชราภรณ์  ทีสุกะ (2557) 
ที่ ได้พัฒนาตัวบ่ง ช้ี โดยด า เนินการหลายขั้นตอนตาม
กระบวนการสร้างตัวบ่งช้ี คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ 
ของการพัฒนา ตัวบ่งช้ี การนิยามตัวบ่งช้ี การรวบรวมข้อมูล
การสร้างตัวบ่ง ช้ี การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่ง ช้ี  และ 
การวิเคราะห์ตามบริบทที่ต้องการศึกษาและการน าเสนอ
รายงาน ท าให้ตัวบ่งช้ีทุกตัวที่ผ่านกระบวนการทั้งหมด 
มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ 
  2.  ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเ รี ยนมั ธยมศึกษา  สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลตัวบ่งช้ี 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบ
หลักของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ทั้ง 8 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ 2) ด้านครู 
และบุคลากรคุณภาพ 3) ด้านผู้เรียนคุณภาพ 4) ด้านกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพ 5)  ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
6) ด้านทีมคุณภาพ 7) ด้านกระบวนการคุณภาพ และ       
8) ผลลัพธ์แห่งคุณภาพ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
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 ระยะที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ทั้งรอบที ่2 และรอบที ่3 ใช้การวิเคราะห์โดยการค านวณหา
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range)   
 ระยะที ่3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและก าหนดน้ าหนักตัว
แปรย่อยที่ใช้ในการสร้างตัวบ่งช้ีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ท าการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการ
วิจัยที่เป็นตัวแบบเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ ์
 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptives Statistics) 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี ้
  5.1  ค่ามัธยฐาน (Median)   
  5.2  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) 
  5.3  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  5.4  ค่าไคสแควร์ (chi-square statistics)  
  5.5  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(goodness-of-fit index: GFI)  
  5.6  ดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว 
(adjusted goodness- of - fit index: AGFI)  
  5.7  ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: 
RMSEA) 
 
สรุปผล 
 การวิจัยในครั้ งนี้  พบว่า วัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก  
31 องค์ประกอบย่อย และ 123 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย  
ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ จ านวน 17 ตัวบ่งช้ี ด้านครู และ
บุคลากรคุณภาพ จ านวน 16 ตัวบ่งช้ี ด้านผู้เรียนคุณภาพ 
จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ จ านวน 
14 ตัวบ่งช้ี ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จ านวน  

14 ตัวบ่งช้ี ด้านทีมคุณภาพ จ านวน 9 ตัวบ่งช้ี ด้านกระบวนการ
คุณภาพ จ านวน 19 ตัวบ่งช้ี และ ด้านผลลัพธ์แห่งคุณภาพ 
จ านวน 21 ตัวบ่งช้ี 
 ค่าเฉลีย่ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีวฒันธรรมคณุภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1  ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม 
 คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 
 
องค์ประกอบ 

 
 ̅ 

 
S.D. 

 
Skew 

 
Kur 

ความ
เหมาะสม 

1. ผู้น า        
เน้นคุณภาพ 

4.49 0.60 -0.66 -0.72 มาก 

2. ครู และ
บุคลากร
คุณภาพ 

4.59 0.54 -0.93 -0.15 มากที่สุด 

3. ผู้เรียน
คุณภาพ 

4.49 0.56 -0.63 0.54 มาก 

4. กลยุทธก์าร
พัฒนาคุณภาพ 

4.57 0.54 -0.79 -0.27 มากที่สุด 

5. การพัฒนา
คุณภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง 

4.38 0.60 -0.43 -0.72 มาก 

6. ทีมคุณภาพ 4.31 0.59 -0.21 -0.66 มาก 
7. กระบวน 
การคุณภาพ 

4.46 0.58 -0.56 -0.63 มาก 

8. ผลลัพธ์แห่ง
คุณภาพ 

4.47 0.57 -0.57 -0.63 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก จ านวน 6 ด้าน เรียงล าดับ
จากมาไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านครู และบุคลากรคุณภาพ     
( X =4.59, S.D. =0.54) 2) ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ   
( X =4.57, S.D. =0.54) 3) ด้านผู้เรียนคุณภาพ ( X =4.49, 
S.D. =0.56) 4) ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ ( X =4.49, S.D. = 
0.60) 5) ด้านผลลัพธ์แห่งคุณภาพ ( X =4.47, S.D. =0.57) 
6) ด้านกระบวนการคุณภาพ ( X =4.46, S.D. =0.58)       
7) ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ( X =4.38, S.D.= 
0.60) และ 8) ด้านทีมคุณภาพ (X =4.31, S.D. =0.57) 
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 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีรวมวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square :  X2) เท่ากับ  48.51    
ไม่มีนัยส าคัญค่า df เท่ากับ 58 เมื่อพิจารณาค่า X2/ df 
เท่ากับ 0.998 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คือต่ ากว่า 2 นอกจากนี้
ยังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.94 และค่าดัชนีแสดงขนาด ของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับ
ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 827.72 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ้(Chi-Square = 48.53 df=49 
p=0.49394GFI=0.97AGFI=0.94 RMSEA = 0.000 CN = 
827.92)   
 น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่ง ช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเ รี ยนมั ธยมศึกษา  สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงล าดับจากมาก 
ไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 
กระบวนการคุณภาพ (PQ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.96 ทีมคุณภาพ (TQ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.59 ผู้เรียนคุณภาพ (ST) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.23 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (DQ) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.14 ด้านผู้น าคุณภาพ (LQ) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.03 และครู และบุคลากร
คุณภาพ (TC) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.03  
และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ (SQ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.02 ตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 31 องค์ประกอบย่อย 
มีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวบ่งช้ี
วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 123 ตัวบ่งช้ีมีค่า 
ตั้งแต่ 0.30 – 0.94 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ทุกค่า สามารถเขียนสมการโครงสร้างตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเ รี ยนมั ธยมศึกษา  สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี้  
 QS = 1.00(OP) +0.96(PQ) +0.59(TQ)  
                   +0.23(ST) + 0.14(DQ) +0.03(LQ) 
                   + 0.03(TC) +0.02(SQ) 
 
 
 

อภิปรายผล 
 1.  ผลการพัฒนาตัวบ่ง ช้ีวัฒนธรรมคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตัวบ่งช้ีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทุกตัว 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีความสอดคล้อง
ในระดับมาก จึงได้คัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 
แสดงให้ เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง  8 องค์ประกอบ  คือ  
ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ  ด้านครู  และบุคลากรคุณภาพ  
ด้านผู้ เรียนคุณภาพ  ด้านกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ        
ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ด้านทีมคุณภาพ     
ด้านกระบวนการคุณภาพ  และ  ผลลัพธ์แห่งคุณภาพ       
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของวัฒนธรรมคุณภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดใน 
การวิจัยและสมมติฐานการวิจัย รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็นครู 
รวมทั้งการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ตัว
บ่งช้ีที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็นครู เช่น การสัมภาษณ์ 
การสอบถามผู้เช่ียวชาญด้วยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาระดับความเหมาะสมของการเป็น 
ตัวบ่งช้ี ซึ่งปรากฏว่าตัวบ่งช้ีโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จึงถือว่าตัวบ่งช้ีใช้ได้ทุกตัว สอดคล้องกับ 
นิภาพร  แสนเมือง (2557) และ วัชราภรณ์  ทีสุกะ (2557) 
ที่ ได้พัฒนาตัวบ่ง ช้ี โดยด า เนินการหลายขั้นตอนตาม
กระบวนการสร้างตัวบ่งช้ี คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ 
ของการพัฒนา ตัวบ่งช้ี การนิยามตัวบ่งช้ี การรวบรวมข้อมูล
การสร้างตัวบ่ง ช้ี การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่ง ช้ี  และ 
การวิเคราะห์ตามบริบทที่ต้องการศึกษาและการน าเสนอ
รายงาน ท าให้ตัวบ่งช้ีทุกตัวที่ผ่านกระบวนการทั้งหมด 
มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ 
  2.  ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งช้ีวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเ รี ยนมั ธยมศึกษา  สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลตัวบ่งช้ี 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบ
หลักของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ทั้ง 8 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านผู้น าเน้นคุณภาพ 2) ด้านครู 
และบุคลากรคุณภาพ 3) ด้านผู้เรียนคุณภาพ 4) ด้านกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพ 5)  ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
6) ด้านทีมคุณภาพ 7) ด้านกระบวนการคุณภาพ และ       
8) ผลลัพธ์แห่งคุณภาพ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
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กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย มีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ โดยองค์ประกอบต่างๆ จะท า
ให้การด าเนินการในด้านการบริหาร การจัดการเรียนการ
สอน และการสนับสนุนต่างๆ จะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งกับ
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือนักเรียน สอดคล้อง
กับ สุดารัตน์  โยธาบรบาล (2554 : บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า
วัฒนธรรมองค์ก ารมี ความ เ ช่ื อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ 
การด า เนินงาน  หมายความว่าวัฒนธรรมองค์การมี 
ส่วนส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน  Denison 
(1990 : abstract) พบว่า วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร เป็นการอธิบายถึงผลกระทบ 
ที่วัฒนธรรมองค์กรสามารถมีผลการด า เนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 แนวคิด ดังนี้ 1) การมี 
ส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร 2) การปรับตัวเพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาตัวอักษรพื้นฐาน 
ของตน 3) ความสอดคล้องที่แข็งแกร่ง และชัดเจนของ
วัฒนธรรม และ 4) พันธกิจท่ีมีความหมายและทิศทาง
ชัดเจน  โดยแนวคิดเหล่า น้ีถูกน า เสนอความคิดผ่าน
เอกลักษณ์และการบูรณาการวัฒนธรรมองค์กร  ส่งผลให้
สมาชิกในองค์กรเกิดทัศนคติ เ ชิงบวกต่อองค์กร และ 
Grover (2001 : abstract) พบว่า ปัจจัยต่อไปนี้มีอิทธิพล
ช่วยสนับสนุนต่อการใช้ความรู้ร่วมกันขององค์การ คือ 
วัฒนธรรมที่มีการเปิดเผยและไว้วางใจกัน ช่องทางการสื่อสาร 
การให้การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และการมีระบบ
การให้รางวัล ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่าระบบการให้รางวัลเป็น
ปัจจัยส าคัญของวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้
ร่วมกันในองค์การ จะต้องมีการออกแบบให้มีความโปร่งใส 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ตัวบ่ ง ช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรน า
ผลการวิจัยไปใช้ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน
และก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ตัวบ่ ง ช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษ า  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้
ช้ีให้เห็นองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ส าคัญของวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานควรน าผลการวิจัย ไปเผยแพร่ 
หรือก าหนดมาตรการให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้ใน 
การตรวจสอบ หรือประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ  
โดยใช้คู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีประกอบซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนของตนเอง และใช้ผลประเมินเพื่อวางแผนพัฒนา
โรงเรียน และพัฒนาตนเอง 
 2.  ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรท าวิ จั ยและพัฒนา เพื่ อสร้ า ง เครื่ อ งมื อ 
ที่สามารถวัด และประเมินการปฏิบัติงานของครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถประเมนิไดล้ึก และเจาะจง
ในส่วนงานของตนเองมากขึ้น โดยใช้ผลการศึกษานี้เป็น
แนวทางในการศึกษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย มีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ โดยองค์ประกอบต่างๆ จะท า
ให้การด าเนินการในด้านการบริหาร การจัดการเรียนการ
สอน และการสนับสนุนต่างๆ จะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งกับ
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือนักเรียน สอดคล้อง
กับ สุดารัตน์  โยธาบรบาล (2554 : บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า
วัฒนธรรมองค์ก ารมี ความ เ ช่ื อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ 
การด า เนินงาน  หมายความว่าวัฒนธรรมองค์การมี 
ส่วนส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน  Denison 
(1990 : abstract) พบว่า วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร เป็นการอธิบายถึงผลกระทบ 
ที่วัฒนธรรมองค์กรสามารถมีผลการด า เนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 แนวคิด ดังนี้ 1) การมี 
ส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร 2) การปรับตัวเพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาตัวอักษรพื้นฐาน 
ของตน 3) ความสอดคล้องที่แข็งแกร่ง และชัดเจนของ
วัฒนธรรม และ 4) พันธกิจที่มีความหมายและทิศทาง
ชัดเจน  โดยแนวคิดเหล่านี้ถูกน า เสนอความคิดผ่าน
เอกลักษณ์และการบูรณาการวัฒนธรรมองค์กร  ส่งผลให้
สมาชิกในองค์กรเกิดทัศนคติ เ ชิงบวกต่อองค์กร และ 
Grover (2001 : abstract) พบว่า ปัจจัยต่อไปนี้มีอิทธิพล
ช่วยสนับสนุนต่อการใช้ความรู้ร่วมกันขององค์การ คือ 
วัฒนธรรมที่มีการเปิดเผยและไว้วางใจกัน ช่องทางการสื่อสาร 
การให้การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และการมีระบบ
การให้รางวัล ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่าระบบการให้รางวัลเป็น
ปัจจัยส าคัญของวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้
ร่วมกันในองค์การ จะต้องมีการออกแบบให้มีความโปร่งใส 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ตัวบ่ ง ช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษา  
สังกัดส า นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรน า
ผลการวิจัยไปใช้ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน
และก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ตัวบ่ ง ช้ีวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนมั ธยมศึกษ า  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้
ช้ีให้เห็นองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ส าคัญของวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานควรน าผลการวิจัย ไปเผยแพร่ 
หรือก าหนดมาตรการให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้ใน 
การตรวจสอบ หรือประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ  
โดยใช้คู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีประกอบซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนของตนเอง และใช้ผลประเมินเพื่อวางแผนพัฒนา
โรงเรียน และพัฒนาตนเอง 
 2.  ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรท าวิ จั ยและพัฒนา เพื่ อสร้ า ง เครื่ อ งมื อ 
ที่สามารถวัด และประเมินการปฏิบัติงานของครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถประเมนิไดล้ึก และเจาะจง
ในส่วนงานของตนเองมากขึ้น โดยใช้ผลการศึกษานี้เป็น
แนวทางในการศึกษา 
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กระบวนการจัดท าแผนที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลใน
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

The process of creating a plan that affect the performance of the development plan 
of  three years of the municipal government district in pho chai Roi Et province 

 
สราวุธ  ไสยรส * 

         รังสรรค์  อินทน์จันทน์ ** 
รัชนิดา  ไสยรส *** 

 
บทคัดย่อ      
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนา ระดับประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร
ในสังกัดเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 117 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการพรรณนาและอธิบาย ผลการวิจัย พบว่า 
  1.  ระดับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีระดับกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีอยู่ในระดับมากทั้งหมด จ านวน 7 ด้าน 
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือด้านขั้นการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา รองลงมา คือ ด้านขั้นการ
เตรียมการจัดท าแผน ด้านขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา ด้านขั้นการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปีเทศบาล ด้านขั้นการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ด้านขั้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านขั้น
การจัดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
 2.  ระดับประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของ 
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีระดับประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ ด้านความถูกต้องและสมบูรณ ์รองลงมา คือ 
ด้านประสิทธิผลในการจัดท าแผนด้านความสอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการ มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไป
ปฏิบัติ 
 3.  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ของกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบล
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมมีค่าความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง 
 4.  ข้อเสนอแนะ พบว่า การด าเนินการตามแผน 
พัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
โดยเคร่งครัด แผนควรมีความสอดคล้องกับปัญหาและ 
ความต้องการความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไปปฏิบัติ 
และประสิทธิผลในการจัดท าแผนการจัดท าแผนพัฒนา 
ต้องค านึงถึงงบประมาณและสถานะทางการคลังของเทศบาล
เป็นหลัก การด าเนินการตามแผนพัฒนาจะมีการแบ่งงบประมาณ
ออกให้กับแต่ละพื้นท่ีให้ท่ัวถึง  
 
ABSTRACT 
 This research aims to study ; The process 
level development plan, the performance of the 
development plan, the relationship of the process 
to create a development plan and the suggestions  
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in the development of a process to create a plan 
to develop a three year of the municipal government 
district in Pho chai, Roi Et province.  The population  
and the group examples, 117 people of the municipal 
government district in Pho chai, Roi Et province. 
and statistics that are used in Data Analysis include 
a frequency distribution of the Average Standard 
Deviation. The hypothesis testing with statistical 
correlation coefficient of the Pearson Statistical 
Significance level .05 and Qualitative data the Principal 
Investigator to describe and explain. The results of 
research : 
  1.  The process of creating a plan to develop 
the three years of the municipal government district 
in pho chai district in the level when considered 
as the level is the process of creating a development 
plan of three years in the level of the total number 
of 7 The Sort by the average to the side of the stage 
of the Strategy Selection approaches to development 
is the steps to prepare for the plan the steps to 
configure the purpose of the guidelines for the 
development of the stage of approval and the 
promulgation of the development plan three years. 
The Municipal steps to create a plan to develop 
three years of the data collection and analysis of 
data and the steps to the project details/Development 
Activities. 
  2.  The performance of the development 
plan of three years of the municipal government 
district in pho chai and the level when considered 
as a performance level is in the level of the number 
3 to the Sort by the average value to the is the 
correct and complete is the effectiveness of the 
plan of the problem and the need to have a 
performance level is average in the Number 1 is 
the flexibility and accept the implementation. 
  3.  The results of the analysis of the 
relationship of the process to create a development 
plan of three years with the performance of the 
municipal government in the Sub-district, Pho chai, 
Roi Et Province. The overall Relationship value is 
in the medium level. 

 4.  The suggestions for the action plan to 
develop a three year of the municipal government 
district in Pho chai, Roi Et province.   According to 
the Regulations of the Ministry of Interior that with 
the development plan of the local government 
organization in 2005.  Plan should with the problem 
and the need for flexibility and acceptance of the 
implementation and effectiveness of the plan. 
Plan is to be aware of the budget and the status 
of the fiscal status of the municipal government 
as a plan to develop it is divided into the budget 
to each area thoroughly. 
 
ค าส าคัญ   : กระบวนการ, ประสิทธิภาพ, 
     แผนพัฒนาสามปี 
Keywords : process, performance, plan to  
    develop the three years. 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 ก าหนดว่า 
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และมาตรา 282 ก าหนดว่า
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น
และมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม
และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ และมาตรา 283 ก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล
จัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็น
ส่วนรวมด้วย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 : 112) 
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กระบวนการจัดท าแผนที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลใน
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

The process of creating a plan that affect the performance of the development plan 
of  three years of the municipal government district in pho chai Roi Et province 

 
สราวุธ  ไสยรส * 

         รังสรรค์  อินทน์จันทน์ ** 
รัชนิดา  ไสยรส *** 

 
บทคัดย่อ      
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนา ระดับประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร
ในสังกัดเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 117 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการพรรณนาและอธิบาย ผลการวิจัย พบว่า 
  1.  ระดับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีระดับกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีอยู่ในระดับมากทั้งหมด จ านวน 7 ด้าน 
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือด้านขั้นการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา รองลงมา คือ ด้านขั้นการ
เตรียมการจัดท าแผน ด้านขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา ด้านขั้นการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปีเทศบาล ด้านขั้นการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ด้านขั้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านขั้น
การจัดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
 2.  ระดับประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของ 
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีระดับประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ ด้านความถูกต้องและสมบูรณ ์รองลงมา คือ 
ด้านประสิทธิผลในการจัดท าแผนด้านความสอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการ มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไป
ปฏิบัติ 
 3.  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ของกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบล
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมมีค่าความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง 
 4.  ข้อเสนอแนะ พบว่า การด าเนินการตามแผน 
พัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
โดยเคร่งครัด แผนควรมีความสอดคล้องกับปัญหาและ 
ความต้องการความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไปปฏิบัติ 
และประสิทธิผลในการจัดท าแผนการจัดท าแผนพัฒนา 
ต้องค านึงถึงงบประมาณและสถานะทางการคลังของเทศบาล
เป็นหลัก การด าเนินการตามแผนพัฒนาจะมีการแบ่งงบประมาณ
ออกให้กับแต่ละพื้นท่ีให้ท่ัวถึง  
 
ABSTRACT 
 This research aims to study ; The process 
level development plan, the performance of the 
development plan, the relationship of the process 
to create a development plan and the suggestions  
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in the development of a process to create a plan 
to develop a three year of the municipal government 
district in Pho chai, Roi Et province.  The population  
and the group examples, 117 people of the municipal 
government district in Pho chai, Roi Et province. 
and statistics that are used in Data Analysis include 
a frequency distribution of the Average Standard 
Deviation. The hypothesis testing with statistical 
correlation coefficient of the Pearson Statistical 
Significance level .05 and Qualitative data the Principal 
Investigator to describe and explain. The results of 
research : 
  1.  The process of creating a plan to develop 
the three years of the municipal government district 
in pho chai district in the level when considered 
as the level is the process of creating a development 
plan of three years in the level of the total number 
of 7 The Sort by the average to the side of the stage 
of the Strategy Selection approaches to development 
is the steps to prepare for the plan the steps to 
configure the purpose of the guidelines for the 
development of the stage of approval and the 
promulgation of the development plan three years. 
The Municipal steps to create a plan to develop 
three years of the data collection and analysis of 
data and the steps to the project details/Development 
Activities. 
  2.  The performance of the development 
plan of three years of the municipal government 
district in pho chai and the level when considered 
as a performance level is in the level of the number 
3 to the Sort by the average value to the is the 
correct and complete is the effectiveness of the 
plan of the problem and the need to have a 
performance level is average in the Number 1 is 
the flexibility and accept the implementation. 
  3.  The results of the analysis of the 
relationship of the process to create a development 
plan of three years with the performance of the 
municipal government in the Sub-district, Pho chai, 
Roi Et Province. The overall Relationship value is 
in the medium level. 

 4.  The suggestions for the action plan to 
develop a three year of the municipal government 
district in Pho chai, Roi Et province.   According to 
the Regulations of the Ministry of Interior that with 
the development plan of the local government 
organization in 2005.  Plan should with the problem 
and the need for flexibility and acceptance of the 
implementation and effectiveness of the plan. 
Plan is to be aware of the budget and the status 
of the fiscal status of the municipal government 
as a plan to develop it is divided into the budget 
to each area thoroughly. 
 
ค าส าคัญ   : กระบวนการ, ประสิทธิภาพ, 
     แผนพัฒนาสามปี 
Keywords : process, performance, plan to  
    develop the three years. 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281 ก าหนดว่า 
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และมาตรา 282 ก าหนดว่า
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น
และมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม
และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ และมาตรา 283 ก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล
จัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็น
ส่วนรวมด้วย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 : 112) 
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  การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่   
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของ
รัฐบาลแผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็น
แผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา 
จังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนา
อ าเภอ ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัด
และอ าเภอนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมจะมี
ส่วนเกี่ยวข้อง (กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถ่ิน.  2546 : 
11-12)  
  ประสิทธิผลในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี
สามารถท าได้ดังต่อไปนี้ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ให้มากที่สุด 2) ค านึงถึงผังเมืองหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ควรพิจารณาใช้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ที่ดินประเภท
ต่างๆ 3) เลือกใช้วิธีและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม 
4) เชิญผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจเข้าร่วมในการจัดท าแผน     
5) ประสานขอรับการสนับสนุนจากอ าเภอหรือจังหวัด      
6) จัดท าแผนพัฒนาตามเค้าโครงที่ก าหนด 7) สนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 8) ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (ส านักบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น.  2544 : 20) 
  ผู้วิจัยเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอโพธิ์ชัย    
มีเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่ จ านวน 4 แห่ง คือเทศบาลต าบล
ชัยวารี เทศบาลต าบลค าพอุง  เทศบาลต าบลอัคคะค าและ
เทศบาลต าบลเชียงใหม่ ที่จะต้องด าเนินการบริการสาธารณะ
ให้ประชาชนในเขต โดยโครงการที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องบรรจุ 
ลงในแผนพัฒนาสามปี ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ากระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และจะท าให้
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลประสบผลส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
กระบวนการจัดท าแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงเป็นแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลต่อไป 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาระดับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 3.   เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลใน
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  4.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
วิธีด าเนินการการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แบ่งออกเป็น  

2 กลุ่ม ดังน้ี 
 กลุ่มที่ 1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบล
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลและพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบในการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปีของหน่วยงาน จ านวน 164 คน (ส านักงานท้องถิ่น
อ าเภอโพธิ์ชัย ณ 4 มกราคม 2559) ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ตามสูตรของ Taro Yamane (1973 : 727) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 117 คน ซึ่งจะด าเนินการหาสัดส่วนประชากร
กับกลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
  กลุ่มที่ 2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือ
บุคลากรในสงักัดเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 
16 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

  1)  ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
จ านวน 4 คน           

  2)  ผู้แทนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน    

  3)  ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน   

  4)  ผู้แทนพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของหน่วยงาน จ านวน 4 คน  
ซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประชากรกลุ่มที่ 1 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   2.1  งานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นเองจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
    ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ประสบการณ์ท างานในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่ง
ลักษณะค าถามเป็นแบบระบุรายการ (Check List)   

  ตอนท่ี 2  ค าถามเกี่ยวกับกระบวนการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย   
1) ขั้นการเตรียมการจัดท าแผน 2) ขั้นการคัดเลือกยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 3) ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 4) ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทาง 
การพัฒนา 5) ขั้นการจัดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 6) ขั้นการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 7) ขั้นการอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาล ซึ่งลักษณะค าถาม
เป็นแบบเลือกตอบโดยใช้แบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Likert Scale) 5 ระดับ   

  ตอนท่ี 3  ค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความถูกต้องและสมบูรณ์ 
2) ความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ 3) ความยืดหยุ่น
และการยอมรับน าไปปฏิบัติ 4) ประสิทธิผลในการจัดท าแผน 
ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบโดยใช้แบบเลือกตอบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ  
    ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
จัดท าแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.2  งานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์
ที่พัฒนามาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยเลือกประเด็น
ที่น่าสนใจมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามค าศัพท์ และงานวิจัยเกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด เพื่อสัมภาษณ์ผู้แทนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทนคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน 
และผู้แทนพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบในการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปีของหน่วยงาน จ านวน 4 คน รวมทั้งหมด จ านวน 
16 คน โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประชากรกลุ่มที่ 1 เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบก าหนดแนวทางไว้ (In–depth interview) 
 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบ 
รวมข้อมูลภาคสนาม ตามขั้นตอนดังน้ี 
   3.1  ขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะน าตัว
ผู้วิจัยจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ถึงนายกเทศมนตรีที่จะขอเข้าเก็บข้อมูล
เพื่อขออนุญาตและความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  3.2  การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ 
แบบสอบถามด้วยตนเองจนครบ 
  3.3  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ด้วยตัวเองทุกคน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   4.1  การวิเคราะห์ระดับกระบวนการและ
ประสิทธิภาพ ของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล 
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 4.2  การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่ าง
กระบวนการจัดท าและประสิทธิภาพแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
    4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
   4.4  ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 

  4.4.1  เรียบเรยีงข้อมลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์
จากผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลจ านวน 
4 คน ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทนพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของหน่วยงาน  จ านวน 4 คน 
รวมทั้งหมด จ านวน 16 คน 
   4.4.2  จัดกลุ่มข้อเสนอแนะปรับปรุงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด    
    4.4.3  สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ ชัย จั งหวัดร้อยเอ็ด           
จากการสัมภาษณ์ 
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  การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่   
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของ
รัฐบาลแผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็น
แผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา 
จังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนา
อ าเภอ ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัด
และอ าเภอนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมจะมี
ส่วนเกี่ยวข้อง (กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น.  2546 : 
11-12)  
  ประสิทธิผลในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี
สามารถท าได้ดังต่อไปนี้ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ให้มากที่สุด 2) ค านึงถึงผังเมืองหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ควรพิจารณาใช้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ที่ดินประเภท
ต่างๆ 3) เลือกใช้วิธีและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม 
4) เชิญผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจเข้าร่วมในการจัดท าแผน     
5) ประสานขอรับการสนับสนุนจากอ าเภอหรือจังหวัด      
6) จัดท าแผนพัฒนาตามเค้าโครงที่ก าหนด 7) สนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 8) ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (ส านักบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น.  2544 : 20) 
  ผู้วิจัยเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอโพธิ์ชัย    
มีเทศบาลต าบลในเขตพื้นที่ จ านวน 4 แห่ง คือเทศบาลต าบล
ชัยวารี เทศบาลต าบลค าพอุง  เทศบาลต าบลอัคคะค าและ
เทศบาลต าบลเชียงใหม่ ที่จะต้องด าเนินการบริการสาธารณะ
ให้ประชาชนในเขต โดยโครงการที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องบรรจุ 
ลงในแผนพัฒนาสามปี ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ากระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และจะท าให้
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลประสบผลส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมาย และบรรลุตามวตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
กระบวนการจัดท าแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงเป็นแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลต่อไป 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาระดับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 3.   เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลใน
อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  4.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
วิธีด าเนินการการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แบ่งออกเป็น  

2 กลุ่ม ดังน้ี 
 กลุ่มที่ 1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบล
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลและพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบในการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปีของหน่วยงาน จ านวน 164 คน (ส านักงานท้องถิ่น
อ าเภอโพธิ์ชัย ณ 4 มกราคม 2559) ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ตามสูตรของ Taro Yamane (1973 : 727) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 117 คน ซึ่งจะด าเนินการหาสัดส่วนประชากร
กับกลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
  กลุ่มที่ 2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือ
บุคลากรในสงักัดเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 
16 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

  1)  ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
จ านวน 4 คน           

  2)  ผู้แทนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน    

  3)  ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน   

  4)  ผู้แทนพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของหน่วยงาน จ านวน 4 คน  
ซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประชากรกลุ่มที่ 1 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   2.1  งานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นเองจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
    ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ประสบการณ์ท างานในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่ง
ลักษณะค าถามเป็นแบบระบุรายการ (Check List)   

  ตอนท่ี 2  ค าถามเกี่ยวกับกระบวนการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย   
1) ขั้นการเตรียมการจัดท าแผน 2) ขั้นการคัดเลือกยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 3) ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 4) ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทาง 
การพัฒนา 5) ขั้นการจัดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 6) ขั้นการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 7) ขั้นการอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาล ซึ่งลักษณะค าถาม
เป็นแบบเลือกตอบโดยใช้แบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Likert Scale) 5 ระดับ   

  ตอนท่ี 3  ค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความถูกต้องและสมบูรณ์ 
2) ความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ 3) ความยืดหยุ่น
และการยอมรับน าไปปฏิบัติ 4) ประสิทธิผลในการจัดท าแผน 
ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบโดยใช้แบบเลือกตอบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ  
    ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
จัดท าแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.2  งานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์
ที่พัฒนามาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยเลือกประเด็น
ที่น่าสนใจมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามค าศัพท์ และงานวิจัยเกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด เพื่อสัมภาษณ์ผู้แทนคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทนคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน 
และผู้แทนพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบในการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปีของหน่วยงาน จ านวน 4 คน รวมทั้งหมด จ านวน 
16 คน โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประชากรกลุ่มที่ 1 เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบก าหนดแนวทางไว้ (In–depth interview) 
 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบ 
รวมข้อมูลภาคสนาม ตามขั้นตอนดังน้ี 
   3.1  ขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะน าตัว
ผู้วิจัยจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ถึงนายกเทศมนตรีที่จะขอเข้าเก็บข้อมูล
เพื่อขออนุญาตและความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  3.2  การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ 
แบบสอบถามด้วยตนเองจนครบ 
  3.3  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ด้วยตัวเองทุกคน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   4.1  การวิเคราะห์ระดับกระบวนการและ
ประสิทธิภาพ ของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล 
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 4.2  การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่ าง
กระบวนการจัดท าและประสิทธิภาพแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
    4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
   4.4  ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 

  4.4.1  เรียบเรยีงข้อมลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์
จากผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลจ านวน 
4 คน ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล จ านวน 4 คน ผู้แทนพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของหน่วยงาน  จ านวน 4 คน 
รวมทั้งหมด จ านวน 16 คน 
   4.4.2  จัดกลุ่มข้อเสนอแนะปรับปรุงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด    
    4.4.3  สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ ชัย จั งหวัดร้อยเอ็ด           
จากการสัมภาษณ์ 
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 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี ้
  5.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ จะท าการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   5.1.1  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
จะเป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนท่ีน าเสนอการพรรณนาลักษณะ
ของข้อมูล สถิติที่ใช้ดังนี ้
    5.1.1.1  ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) และค่าความถี่ (Frequency)  
    5.1.1.2  สถิติที่ใช้ในการวัดระดับ 
กระบวนการและประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย 
ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
   5.1.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  statistics) 
จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออ้างอิง
ประชากรซึ่งผู้วิจัยจะใช้สถิติหลักเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้สถิติ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05   
  5.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการพรรณนา 
และอธิบายผลที่ได้จากการศึกษาตัวแปรต่างๆ ว่ามีลักษณะ
สอดคล้องหรือแตกต่างจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณอย่างไร 
เพื่อให้การสรุปและการเสนอแนะในมุมมองและความสัมพันธ์
ในแต่ละมิติเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและเช่ือมั่นให้กับงานวิจัย
ในเชิงวิชาการ 
 
สรุปผล 

1.  ระดับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีระดับกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีอยู่ในระดับมากทั้งหมด จ านวน 7 ด้าน 
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านขั้นการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา รองลงมา คือด้านขั้นการ
เตรียมการจัดท าแผนด้านขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา ด้านขั้นการอนุมัติและประกาศใช้แผน 
พัฒนาสามปีเทศบาล ด้านข้ันการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
ด้านขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ด้านขั้นการจัดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
 2.  ระดับประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีระดับประสิทธิภาพ

อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย 
จากมากไปน้อย คือ ด้านความถูกต้องและสมบูรณ์รองลงมา 
คือ ด้านประสิทธิผลในการจัดท าแผนด้านความสอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านความยืดหยุ่นและการยอมรับ
น าไปปฏิบัติ 
 3.  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ของกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบล
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม มีค่าความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง 
 4.  ข้อเสนอแนะ พบว่า การด าเนนิการตามแผน 
พัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดย
เคร่งครัด แผนควรความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ 
ความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไปปฏิบัติ และประสิทธิผล
ในการจัดท าแผน การจัดท าแผนพัฒนาต้องค านึงถึง
งบประมาณและสถานะทางการคลังของเทศบาลเป็นหลัก 
การด าเนินการตามแผนพัฒนา จะมีการแบ่งงบประมาณ
ออกให้กับแต่ละพื้นท่ีให้ท่ัวถึง  
 
การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษากระบวนการจัดท าแผนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล 
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลตาม
สมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

 1.  สมมุติฐานกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพของ
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยะดา  ลาภเกิน (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิตรี ศรีบ้าน (2553 : 56-58) 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลคูวัด ผลการศึกษา 
พบว่า กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรมีการด าเนินการ
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ไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แต่ในวิธีปฏิบัติ พบว่า การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลคูวัด ตามหลักการที่ต้องให้องค์กรการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล อันประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
เป็นผู้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี กลับเป็นเพียงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนเท่านั้นเป็นผู้ด าเนินการ            
ท าแผนพัฒนาสามปีที่เกิดขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนและไม่เหมาะกับศักยภาพของ
องค์กรที่มีอยู่ ท าให้ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปี โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับ
องค์กรการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลคูวัด 
และพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลคูวัด โดยที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
คอยประสานงานและแนะน าขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา 
ทีถู่กต้องตามขั้นตอนของหลักการแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 จนกระทั่งกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลคูวัด เสร็จสมบูรณ์และน าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุรีย์  พิมพ์ปรุ (2553 : 51-54) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ มีทั้งหมด 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา 
และความต้องการของประชาชนจากแผนชุมชน จุดอ่อน  
คือ ข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นข้อมูลเก่าและเก็บรวบรวมข้อมูล
ไว้นานแล้วไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถสะท้อนปัญหาและ
ความต้องการของหมู่บ้านและประชาชนได้ ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
ทุกระดับ และมีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ขั้นตอนที่  2 การคัดเลือก
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา คณะกรรมการท้องถิ่น 
จัดประชุมประชาคมต าบล เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพื่อเป็น
กรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปี จุดอ่อน คือ การสรรหาคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะคัดเลือกและแต่งตั้งจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับคณะ
ผู้บริหาร ไม่ได้เป็นตัวแทนท่ีได้มาจากประชาชน การประชุม

ประชาคมประชาชนไม่ใหค้วามส าคญั เพราะคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ของ อบต. ข้อเสนอแนะ ควรรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
เห็นความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การจัดท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท ารายละเอียด/โครงการ 
ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดขอบ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ จุดอ่อน คือ งบประมาณ
ที่ อบต. ได้รับการจัดสรรและการจัดเก็บรายได้มีจ านวนจ ากัด 
จึงท าให้แผนพัฒนา อบต. ไม่สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้หมด 

2.  สมมุติฐานระดับประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัย พบว่า ระดับกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนี ทองเกลี้ยง (2552 : 70-73) 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลในเขตจังหวัดตรัง ผลการวิจัย พบว่าประสิทธิภาพ
การวางแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลในเขตจังหวัดตรัง  
จากองค์ประกอบ 4 ด้าน โดยภาพรวม พบว่า มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสาลินี  เกษมวงศ์ 
(2552 : 85-91) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษา พบว่า การจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขต
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ใน 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นเตรียมการ ข้ันด าเนินการวางแผน ขั้นการปฏิบัติตาม
แผนและขั้นตอนการประเมินผล ยังมีบางประเด็นที่ควรมีการ
ปรับปรุง คือ ควรเพิ่มเติมข้อมูลในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ข้อมูลการเมือง การปกครอง ควรเพิ่ม
การรายงานความก้าวหน้าในระหว่างการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ ในด้านคุณภาพในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขต
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ใน 4 ด้าน  
คือ ด้านความถูกต้องและความสมบูรณ์ขององค์ประกอบแผน 
ด้านความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ด้านความ
ยืดหยุ่นหรือการยอมรับน าไปปฏิบัติได้ และด้านความมี
ประสิทธิภาพในการจัดท าแผน มีประเด็นที่ควรปรับปรุง  
คือ ความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
ยังไม่เหมาะสม เพราะเน้นแต่นโยบาย ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน โดยไม่ค านึงถึงความพร้อมขององค์กร ควรมี
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 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี ้
  5.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ จะท าการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   5.1.1  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
จะเป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนท่ีน าเสนอการพรรณนาลักษณะ
ของข้อมูล สถิติที่ใช้ดังนี ้
    5.1.1.1  ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) และค่าความถี่ (Frequency)  
    5.1.1.2  สถิติที่ใช้ในการวัดระดับ 
กระบวนการและประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย 
ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
   5.1.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  statistics) 
จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออ้างอิง
ประชากรซึ่งผู้วิจัยจะใช้สถิติหลักเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้สถิติ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05   
  5.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการพรรณนา 
และอธิบายผลที่ได้จากการศึกษาตัวแปรต่างๆ ว่ามีลักษณะ
สอดคล้องหรือแตกต่างจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณอย่างไร 
เพื่อให้การสรุปและการเสนอแนะในมุมมองและความสัมพันธ์
ในแต่ละมิติเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและเช่ือมั่นให้กับงานวิจัย
ในเชิงวิชาการ 
 
สรุปผล 

1.  ระดับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีระดับกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีอยู่ในระดับมากทั้งหมด จ านวน 7 ด้าน 
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านขั้นการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา รองลงมา คือด้านขั้นการ
เตรียมการจัดท าแผนด้านขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา ด้านขั้นการอนุมัติและประกาศใช้แผน 
พัฒนาสามปีเทศบาล ด้านข้ันการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
ด้านขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ด้านขั้นการจัดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
 2.  ระดับประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีระดับประสิทธิภาพ

อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย 
จากมากไปน้อย คือ ด้านความถูกต้องและสมบูรณ์รองลงมา 
คือ ด้านประสิทธิผลในการจัดท าแผนด้านความสอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านความยืดหยุ่นและการยอมรับ
น าไปปฏิบัติ 
 3.  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ของกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบล
ในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม มีค่าความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง 
 4.  ข้อเสนอแนะ พบว่า การด าเนนิการตามแผน 
พัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดย
เคร่งครัด แผนควรความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ 
ความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไปปฏิบัติ และประสิทธิผล
ในการจัดท าแผน การจัดท าแผนพัฒนาต้องค านึงถึง
งบประมาณและสถานะทางการคลังของเทศบาลเป็นหลัก 
การด าเนินการตามแผนพัฒนา จะมีการแบ่งงบประมาณ
ออกให้กับแต่ละพื้นท่ีให้ท่ัวถึง  
 
การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษากระบวนการจัดท าแผนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบล 
ในอ าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลตาม
สมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

 1.  สมมุติฐานกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพของ
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยะดา  ลาภเกิน (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิตรี ศรีบ้าน (2553 : 56-58) 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลคูวัด ผลการศึกษา 
พบว่า กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรมีการด าเนินการ
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ไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แต่ในวิธีปฏิบัติ พบว่า การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลคูวัด ตามหลักการที่ต้องให้องค์กรการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล อันประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
เป็นผู้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี กลับเป็นเพียงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนเท่านั้นเป็นผู้ด าเนินการ            
ท าแผนพัฒนาสามปีที่เกิดขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนและไม่เหมาะกับศักยภาพของ
องค์กรที่มีอยู่ ท าให้ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปี โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับ
องค์กรการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลคูวัด 
และพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน 
พัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลคูวัด โดยที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
คอยประสานงานและแนะน าขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา 
ทีถู่กต้องตามขั้นตอนของหลักการแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 จนกระทั่งกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลคูวัด เสร็จสมบูรณ์และน าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุรีย์  พิมพ์ปรุ (2553 : 51-54) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ มีทั้งหมด 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา 
และความต้องการของประชาชนจากแผนชุมชน จุดอ่อน  
คือ ข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นข้อมูลเก่าและเก็บรวบรวมข้อมูล
ไว้นานแล้วไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถสะท้อนปัญหาและ
ความต้องการของหมู่บ้านและประชาชนได้ ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
ทุกระดับ และมีการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ขั้นตอนที่  2 การคัดเลือก
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา คณะกรรมการท้องถิ่น 
จัดประชุมประชาคมต าบล เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพื่อเป็น
กรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปี จุดอ่อน คือ การสรรหาคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะคัดเลือกและแต่งตั้งจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับคณะ
ผู้บริหาร ไม่ได้เป็นตัวแทนท่ีได้มาจากประชาชน การประชุม

ประชาคมประชาชนไม่ใหค้วามส าคญั เพราะคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ของ อบต. ข้อเสนอแนะ ควรรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
เห็นความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การจัดท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท ารายละเอียด/โครงการ 
ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดขอบ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ จุดอ่อน คือ งบประมาณ
ที่ อบต. ได้รับการจัดสรรและการจัดเก็บรายได้มีจ านวนจ ากัด 
จึงท าให้แผนพัฒนา อบต. ไม่สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้หมด 

2.  สมมุติฐานระดับประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัย พบว่า ระดับกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนี ทองเกลี้ยง (2552 : 70-73) 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลในเขตจังหวัดตรัง ผลการวิจัย พบว่าประสิทธิภาพ
การวางแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลในเขตจังหวัดตรัง  
จากองค์ประกอบ 4 ด้าน โดยภาพรวม พบว่า มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสาลินี  เกษมวงศ์ 
(2552 : 85-91) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษา พบว่า การจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขต
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ใน 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นเตรียมการ ข้ันด าเนินการวางแผน ขั้นการปฏิบัติตาม
แผนและขั้นตอนการประเมินผล ยังมีบางประเด็นที่ควรมีการ
ปรับปรุง คือ ควรเพิ่มเติมข้อมูลในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ข้อมูลการเมือง การปกครอง ควรเพิ่ม
การรายงานความก้าวหน้าในระหว่างการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ ในด้านคุณภาพในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ของเทศบาลในเขต
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ใน 4 ด้าน  
คือ ด้านความถูกต้องและความสมบูรณ์ขององค์ประกอบแผน 
ด้านความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ด้านความ
ยืดหยุ่นหรือการยอมรับน าไปปฏิบัติได้ และด้านความมี
ประสิทธิภาพในการจัดท าแผน มีประเด็นที่ควรปรับปรุง  
คือ ความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
ยังไม่เหมาะสม เพราะเน้นแต่นโยบาย ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน โดยไม่ค านึงถึงความพร้อมขององค์กร ควรมี
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การน าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล มาใช้เป็นข้อมูล
เพื่อแก้ไขปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป ข้อมูลที่ได้จากการ
จัดเก็บยังไม่ได้รับการยอมรับ เพราะส่วนใหญ่ไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลใหม่เพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน สรุปแล้วจัดท าแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาล ยังไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายปฏิบัติการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพราะโครงการ 
ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลจากปีก่อนๆ ที่ยังไม่ได้น าไป
ปฏิบัติได้จริงมีจ านวนมาก 
         3.  สมมุติฐานกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
กับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลในอ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ 
ศรีสันเทียะ (2554 : 86-89) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องประสิทธิผล
ในการน าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไป
ปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพ
สมรส การศึกษา และรายได้ มีผลต่อประสิทธิผลในการน า
วางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปปฏิบัติ 
การฝึกอบรม และประสบการณ์ 
   ทั้งนี้ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครัด  
แผนควรความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ   
ความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไปปฏิบัติ และประสิทธิผล
ในการจัดท าแผนการจัดท าแผนพัฒนาต้องค านึงถึงงบประมาณ
และสถานะทางการคลังของเทศบาลเป็นหลัก การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาจะมีการแบ่งงบประมาณออกให้กับแต่ละพื้นที่
ให้ท่ัวถึง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ยังขาดการประชาสมัพันธ์เชิญชวนประชาชน
ให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมหมู่บ้านใน
ขั้นตอนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
   1.2  คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการท าแผนเท่าที่ควร 
                1.3  ควรสื่อสารให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

    1.4  จะต้องจัดล าดับความส าคัญ และความ 
เร่งด่วนของโครงการ 
   1.5  ควรค านึงถึงงบประมาณรายรับ รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรอบในการพิจารณา
ก่อนท่ีจะมีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
    2.1  เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ด าเนินการ
ศึกษาเฉพาะเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ท าให้มีความจ ากัดในส่วนของพื้นที่การวิจัยรวมทั้งประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยดังนั้นเพื่อให้เกิดความแตกต่างจึงควรศึกษา
ในจังหวัดอื่นด้วย 
    2.2  ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูปแบบ  
    2.3  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การน าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล มาใช้เป็นข้อมูล
เพื่อแก้ไขปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป ข้อมูลที่ได้จากการ
จัดเก็บยังไม่ได้รับการยอมรับ เพราะส่วนใหญ่ไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลใหม่เพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน สรุปแล้วจัดท าแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาล ยังไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายปฏิบัติการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพราะโครงการ 
ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลจากปีก่อนๆ ที่ยังไม่ได้น าไป
ปฏิบัติได้จริงมีจ านวนมาก 
         3.  สมมุติฐานกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
กับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีกับประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลในอ าเภอ
โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งผลงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ 
ศรีสันเทียะ (2554 : 86-89) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องประสิทธิผล
ในการน าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไป
ปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพ
สมรส การศึกษา และรายได้ มีผลต่อประสิทธิผลในการน า
วางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปปฏิบัติ 
การฝึกอบรม และประสบการณ์ 
   ทั้งนี้ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครัด  
แผนควรความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ   
ความยืดหยุ่นและการยอมรับน าไปปฏิบัติ และประสิทธิผล
ในการจัดท าแผนการจัดท าแผนพัฒนาต้องค านึงถึงงบประมาณ
และสถานะทางการคลังของเทศบาลเป็นหลัก การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาจะมีการแบ่งงบประมาณออกให้กับแต่ละพื้นที่
ให้ท่ัวถึง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ยังขาดการประชาสมัพันธ์เชิญชวนประชาชน
ให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมหมู่บ้านใน
ขั้นตอนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
   1.2  คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการท าแผนเท่าที่ควร 
                1.3  ควรสื่อสารให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

    1.4  จะต้องจัดล าดับความส าคัญ และความ 
เร่งด่วนของโครงการ 
   1.5  ควรค านึงถึงงบประมาณรายรับ รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรอบในการพิจารณา
ก่อนท่ีจะมีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
    2.1  เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ด าเนินการ
ศึกษาเฉพาะเทศบาลต าบลในอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ท าให้มีความจ ากัดในส่วนของพื้นที่การวิจัยรวมทั้งประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยดังนั้นเพื่อให้เกิดความแตกต่างจึงควรศึกษา
ในจังหวัดอื่นด้วย 
    2.2  ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูปแบบ  
    2.3  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

226 

  

รายการอ้างอิง 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น.  (2546).  กระทรวงมหาดไทยกับการกระจายอ านาจ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดนกรมการปกครอง.  กรุงเทพฯ : สถาบันด ารงราชานุภาพ. 
ปิยะดา  ลาภเกิน.  (2555).  แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล 
  ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา.  พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
รัชน ี ทองเกลี้ยง.  (2552).  ประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลในเขตจังหวัดตรัง.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ          
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ. ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ราชกิจจานุเบกษา.  (2550).  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, เล่มที่ 124. ตอนท่ี 47 ก. หน้าท่ี 112. 24  
  สิงหาคม  2550. 
 
สาลินี  เกษมวงศ.์  (2552).  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554).  การศึกษาค้นคว้าอสิระ รป.ม. ขอนแก่น :  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
สาวิตรี  ศรีบ้าน.  (2553).  การปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลคูวัด.  
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ รป.ม.  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ส านักงานท้องถิน่อ าเภอโพธ์ิชัย.  (2559).  รายงานข้อมูลประจ าปีงบประมาณ 2559.  ร้อยเอ็ด. 
ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, กรมการปกครอง. คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เทศบาลและเมืองพัทยา. กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2544. 
สุพจน์  ศรีสันเทียะ.  (2554).  ประสิทธิผลในการน าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปปฏิบัติ :  
 ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การศึกษาค้นคว้าอิสระ รป.ม.  ขอนแก่น :  
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
สุรีย์  พิมพ์ปรุ.  (2553).  การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  
  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ รป.ม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
Yamane, Taro.  (1973).  Statistics ;  An Introductory Analysis. 3rd cd. New York : Harper & Row  
 Publishers.  Inc. 
 

223 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2560

Vol.11	No.1	January	-	June		2017

224

224 
 

การพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม :     
โดยการประเมินเสริมพลัง 

          The Registration and Evaluation Development in Institute of Physical Education 
Mahasarakham Campus: Empowerment Evaluation 

 
สุรีย์พร  พลเรืองทอง * 

อรนุช  ศรีสะอาด ** 
 
บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาปัญหา
งานทะเบียนและประมวลผล 2) เพื่อพัฒนางานทะเบียนและ
ประมวลผล โดยใช้การประเมินเสริมพลัง 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล ของบุคลากร ก่อน
และหลังการประเมินเสริมพลัง 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยเลือกสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตมหาสารคามเป็นกรณีศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
งานทะเบียนและประมวลผล ก่อนและหลังการใช้การประเมิน
เสริมพลัง แบบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถามความพึงพอใจ ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.23-0.62 และค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Signed Ranks 
Test ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ผลการสัมภาษณ์ปัญหา การพัฒนางานทะเบียน
และประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
จากการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน  
พบปัญหาสรุปได้ดังนี้คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
งานทะเบียนและประมวลขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบ
การลงทะเบียนผ่านระบบ E-education และการประเมิน 
ผลการศึกษาผ่านระบบ E-education 

2.  การพัฒนางานทะเบียนและประมวลผลสถาบัน 
การพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยใช้การประเมิน
เสริมพลัง จากกิจกรรมที่ 1 ระบบการลงทะเบียน และ
กิจกรรมที่ 2 ระบบการประเมินผลการศึกษา ด้วยการระดม
ความคิดและการประชุมปฏิบัติการ 
 

3.  ผลการพัฒนาระบบด้านกิจกรรมที่  1 ด้าน
กิจกรรมที่ 2 ระบบงานทะเบียนและประมวลผล สถาบัน 
การพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม หลังการใช้ การประเมิน
เสริมพลัง สูงกว่าก่อนการใช้การประเมินเสริมพลังอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4.  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ของงานทะเบียนและประมวลผลสถาบันการพลศึกษา   
วิทยาเขตมหาสารคาม ในแต่ละขอบข่ายของงานทะเบียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ABSTRACT 

This research aimed to 1) study the problems 
in developing the registration and evaluation section, 
2) develop the registration and evaluation section 
through the empowerment evaluation, 3) compare 
the result of the development of registration and 
evaluation section by the section staff between 
before and after the implementation of the empowerment 
evaluation, 4) study the satisfaction toward the 
registration and evaluation section, the institute of 
physical education, Mahasarakham campus. The target 
group was Mahasarakham campus as the case study. 
The research instruments were the test on the 
development of registration and evaluation section, 
the observation forms on workshop, structured 
interview, registration and evaluation section, the 
institute of 
 

 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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1. According to the interview of stakeholders, 
problems in developing the physical education 
Mahasarakham campus  were, the staffs involved 
in developing the registration and evaluation section 
lacked of knowledge and understanding in the 
enrollment through E-education program and lacked 
of the knowledge and the understanding of learning 
evaluation  through E-education program. 

2. According to the development of the  
registration and evaluation section, The Institute of 
physical education, Mahasarakham campus, through 
the empower evaluation from activity 1 enrollment 
system and activity 2 learning evaluation system through 
brainstorming and workshop. 

3. According to the comparison, the  
development on registration and evaluation section 
after the implementation of activity 1 and 2 through 
the empower evaluation was higher than those of 
before statistically significance at the 0.01 level.  

4. According to the satisfaction toward  
the performance of the registration and evaluation section, 
the institute of physical education, Mahasarakham 
campus, the total satisfaction was much level.  
 
ค าส าคัญ   : งานทะเบียนและประมวลผล  
      การประเมินเสริมพลัง 
Keywords : Registration and Evaluation,  
     Empowerment Evaluation 
 
บทน า 
 สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
และสารสนเทศ จนมีผู้เปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารว่าเป็น
คลื่นลูกที่สาม ดังนั้นระบบข้อมูลและสารสนเทศจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินการ
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความส าคัญของการมีระบบ
สารสนเทศที่ดี องค์กรทางการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เจริญก้าวหน้า เข้ามามีบทบาทต่อ
การจัดการศึกษาเพ่ือให้เหมาะกับสภาพสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการศึกษาในหลายๆ ด้าน เช่น การจัดการเรียน
การสอน การช่วยการสืบค้นข้อมูล และจากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนระบบงานทางการศึกษา 

ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในการ
ติดต่อประสานงาน  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการ
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต สามารถท าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์    

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงาน
กลางของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งเป็น
หน่วยงานของภาครฐั ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจ
ของสถาบัน ในด้านการเรียนการสอน ตั้งแต่การรับเข้าศึกษา 
จนกระทั่งการส าเร็จการศึกษา ซึ่งงานทะเบียนและประมวลผล
ได้พัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ เช่น การรับ
สมัครออนไลน์ การช าระเงินค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน
ออนไลน์ การเช็คผลการเรียนออนไลน์ เพื่อตอบสนองการ
ให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย งานทะเบียนและประมวลผล จึงจ าเป็นต้องพยายาม 
หาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการพัฒนางาน
และในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บริการ    
 การประเมินเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) 
เป็นการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงทางการศึกษา
เป็นการด าเนินการจัดการคุณภาพของโรงเรียนทีเ่กิดจาก 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนทั้งกระบวนการ
ตรวจสอบสภาพการณ์การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดวิธี
และการแสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกัน
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น จึงส่งผลต่อความเช่ือ ค่านิยม เจต
คติ ความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการประเมินและ
การควบคุมความเสี่ยงให้ดีขึ้น เอื้ออ านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพต่างๆ เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถาบัน  
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ นอกจากนี้การใช้ 
การประเมินแบบเสริมพลังภายในสถาบัน ยังเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับองค์การ  ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดและ
ครอบคลุม จึงจะได้ค าตอบท่ีมีความถูกต้องชัดเจน เพราะ
สถาบัน เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีลักษณะเฉพาะตัวและมี
สิ่งที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันทั้งที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบ
อย่างซับซ้อน กล่าวคือต้องศึกษาถึงโครงสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยม กระบวนการบริหารจัดการบรรยากาศ รวมถึงเจตคติ
ของอาจารย์ที่มีต่อสถาบัน (Heck  และ Marcoulides.  1996 : 
77) 
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1. According to the interview of stakeholders, 
problems in developing the physical education 
Mahasarakham campus  were, the staffs involved 
in developing the registration and evaluation section 
lacked of knowledge and understanding in the 
enrollment through E-education program and lacked 
of the knowledge and the understanding of learning 
evaluation  through E-education program. 

2. According to the development of the  
registration and evaluation section, The Institute of 
physical education, Mahasarakham campus, through 
the empower evaluation from activity 1 enrollment 
system and activity 2 learning evaluation system through 
brainstorming and workshop. 

3. According to the comparison, the  
development on registration and evaluation section 
after the implementation of activity 1 and 2 through 
the empower evaluation was higher than those of 
before statistically significance at the 0.01 level.  

4. According to the satisfaction toward  
the performance of the registration and evaluation section, 
the institute of physical education, Mahasarakham 
campus, the total satisfaction was much level.  
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บทน า 
 สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
และสารสนเทศ จนมีผู้เปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารว่าเป็น
คลื่นลูกที่สาม ดังนั้นระบบข้อมูลและสารสนเทศจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินการ
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความส าคัญของการมีระบบ
สารสนเทศที่ดี องค์กรทางการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เจริญก้าวหน้า เข้ามามีบทบาทต่อ
การจัดการศึกษาเพื่อให้เหมาะกับสภาพสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการศึกษาในหลายๆ ด้าน เช่น การจัดการเรียน
การสอน การช่วยการสืบค้นข้อมูล และจากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนระบบงานทางการศึกษา 

ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในการ
ติดต่อประสานงาน  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการ
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต สามารถท าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์    

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงาน
กลางของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งเป็น
หน่วยงานของภาครัฐ ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจ
ของสถาบัน ในด้านการเรียนการสอน ตั้งแต่การรับเข้าศึกษา 
จนกระทั่งการส าเร็จการศึกษา ซึ่งงานทะเบียนและประมวลผล
ได้พัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ เช่น การรับ
สมัครออนไลน์ การช าระเงินค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน
ออนไลน์ การเช็คผลการเรียนออนไลน์ เพื่อตอบสนองการ
ให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย งานทะเบียนและประมวลผล จึงจ าเป็นต้องพยายาม 
หาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการพัฒนางาน
และในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บริการ    
 การประเมินเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) 
เป็นการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงทางการศึกษา
เป็นการด าเนินการจัดการคุณภาพของโรงเรียนทีเ่กิดจาก 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนทั้งกระบวนการ
ตรวจสอบสภาพการณ์การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดวิธี
และการแสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกัน
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น จึงส่งผลต่อความเช่ือ ค่านิยม เจต
คติ ความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการประเมินและ
การควบคุมความเสี่ยงให้ดีขึ้น เอื้ออ านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพต่างๆ เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถาบัน  
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ นอกจากนี้การใช้ 
การประเมินแบบเสริมพลังภายในสถาบัน ยังเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับองค์การ  ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดและ
ครอบคลุม จึงจะได้ค าตอบที่มีความถูกต้องชัดเจน เพราะ
สถาบัน เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีลักษณะเฉพาะตัวและมี
สิ่งที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันทั้งที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบ
อย่างซับซ้อน กล่าวคือต้องศึกษาถึงโครงสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยม กระบวนการบริหารจัดการบรรยากาศ รวมถึงเจตคติ
ของอาจารย์ที่มีต่อสถาบัน (Heck  และ Marcoulides.  1996 : 
77) 
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จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา 
การพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้สามารถท า
ความเข้าใจในสภาพการด าเนินงานและค้นพบปัญหาเพื่อ
ปรับปรุง และพัฒนางานทะเบียนและประมวลผลของ
สถาบัน  โดยใช้การประเมินเสริมพลัง นั่นคือการอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อน ามา
ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตลอดจน
แนวทางและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทะเบียน
และประมวลผล ของสถาบันที่สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับทุกฝ่าย 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาปัญหางานทะเบยีนและประมวลผล 
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
 2.  เพื่อพัฒนางานทะเบียนและประมวลผลภายใน
ของสถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยใช้การประเมิน
เสรมิพลัง 

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนางานทะเบียนและ
ประมวลผล ของบุคลากร ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม ก่อนและหลังการใช้การประเมินเสรมิพลัง 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพฒันางานทะเบยีน
และประมวลผล ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  
  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้วิจัยเลือกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม โดยผู้วิจัยแยกกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
  1.1  ผู้วิจัย หมายถึง ผู้ด าเนินการวิจัย จ านวน 
1 คน 
  1.2  ผู้ร่วมวิจัย หมายถึง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
และประมวลผล ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในงานทะเบียน
และประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 คน     
      1.3  ผู้ให้ข้อมูล หมายถึง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 3 คณะ หัวหน้างานทะเบียน 3 คณะ และผู้สังเกต
พฤติกรรมการประเมินเสริมพลัง จ านวน 3 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
  2.1  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับ
ปัญหางานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตมหาสารคาม แล้วน าผลของเครื่องมือมาหาดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.80–1.00 
  2.2   แบบทดสอบ จ านวน 2 ฉบับ ดังนี ้
       2.2.1  แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบ
การลงทะเบียน ก่อนและหลังการใช้การประเมินเสริมพลัง 
(ฉบับท่ี 1) ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.80–1.00 
   2.2.2  แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบ
การประเมินผลการศึกษา ก่อนและหลังการใช้การประเมิน
เสริมพลัง (ฉบับที่ 2) ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 
0.80–1.00 
  2.3  แบบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
จ านวน 2 ฉบับ         
   2.3.1  แบบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การลงทะเบียน (กิจกรรมที่ 1) ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า
ระหว่าง 0.80–1.00 
        2.3.2  แบบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมนิผลการศึกษา (กจิกรรมที่ 2) ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง
มีค่าระหว่าง 0.80–1.00 
             2.4  แบบบันทึกการประชุมปฏิบัติการจ านวน 
2 ฉบับ 
       2.4.1  แบบบันทึกการประชุมปฏิบัติการ
การลงทะเบียน (กิจกรรมที่ 1) ค่าดัชนีความสอดคล้องมี                  
ค่าระหว่าง 0.80–1.00 
   2.4.2  แบบบันทึกการประชุมปฏบิัติการ
การประเมนิผลการศึกษา (กจิกรรมที่ 2) ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง
มีค่าระหว่าง 0.80–1.00 
  2.5  แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลสถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้มีการวิเคราะห์หาค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบสอบถามเป็น รายข้อ โดยวิธี Item-total 
Correlation ผลการวิเคราะห์ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.62 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.88 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหางานทะเบียนและ
ประมวลผล ของผู้เข้าร่วมวิจัย จ านวน 3 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ปัญหางานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ก่อนและหลังการใช้การ
ประเมินเสริมพลัง 
  3.2  รวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาที่บุคลากร
มีความต้องการพัฒนามากที่สดุ ล าดับที่ 1 ระบบการลงทะเบียน 
(กิจกรรมที่ 1) และล าดับที่ 2 ระบบการประเมินผลการศึกษา 

 

 227 
 

(กิจกรรมที่ 2) เพื่อจัดกิจกรรมที่ต้องการพัฒนา โดยการใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้เข้าร่วมวิจัย และกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล จ านวน 12 คน 
  3.3  ก าหนดกิจกรรมที่ต้องการพฒันาระบบ
การลงทะเบยีนและระบบการประเมินผลการศึกษา 
   3.3.1 การพัฒนากิจกรรมที่ 1 ระบบ 
การลงทะเบียน 
    1)  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการ
ลงทะเบียน ที่เป็นปัญหาของบุคลากร อันดับที่ 1 ก่อนการใช้
การประเมินเสริมพลัง โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยประเมินตนเอง
ก่อนการประเมินเสริมพลังโดยการท าแบบทดสอบวัดความรู้ 
จ านวน 3 คน 
    2)  เริ่มด าเนินการพัฒนาระบบงาน 
ทะเบียนและประมวลผล ท่ีเป็นปัญหาอันดับ 1 ของบุคลากร
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ท่ีเข้าร่วม
การวิจัย จ านวน 3 คน โดยใช้การประเมินเสริมพลัง ได้ยึด
แนวคิดหลักปฏิบัติการประเมินเสริมพลังของ Fetterman 
(2005) ซึ่งผู้วิจัยร่วมปฏิบัติงานกับผู้ร่วมวิจัยไปพร้อมกัน 
และใช้แบบสังเกตในการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการพัฒนา กิจกรรมที่ 1 โดยผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมขณะท าการประเมิน
เสริมพลัง 
                     3)  ผลการพัฒนาท่ีเป็นปัญหาของ 
บุคลากรอันดับ 1 หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง โดยให้
ผู้เข้าร่วมวิจัยประเมินตนเอง หลังการประเมินเสริมพลังจ านวน 
3 คน 
   3.3.2  การพัฒนากิจกรรมท่ี 2 ระบบการ
ประเมินผลการศึกษา 
    1)  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการ 
ประเมินผลการศึกษา ที่เป็นปัญหาของบุคลากร อันดับที่ 2  
ก่อนการใช้การประเมินเสริมพลัง โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยประเมิน
ตนเอง ก่อนการประเมินเสริมพลัง โดยการท าแบบทดสอบ
วัดความรู้ระบบการประเมินผลการศึกษา จ านวน 3 คน 
    2)  เริ่มด าเนินการพัฒนาระบบการ 
ประเมินผลการศึกษา ที่เป็นปัญหาอันดับ 2 ของบุคลากร
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ท่ีเข้าร่วม
การวิจัย จ านวน 3 คน โดยใช้การประเมินเสริมพลังได้ยึด
แนวคิดหลักปฏิบัติการประเมินเสริมพลังของ Fetterman 
(2005 : 32) ซึ่งผู้วิจัยในฐานะผู้ประเมิน ลดบทบาทการมี
ส่วนร่วมปฏิบัติงานกับผู้ร่วมวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และใช้แบบสังเกตในการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนา

กิจกรรมที่ 2 โดยผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติ
กรมขณะท าการประเมินเสริมพลัง 
    3)  ผลการพัฒนาท่ีเป็นปัญหาของ 
บุคลากรอันดับที่ 2 หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง โดยให้
ผู้เข้าร่วมวิจัยประเมินตนเอง ก่อนการประเมินเสริมพลัง
จ านวน 3 คน 
 
สรุปผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนางานทะเบียนและ
ประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
โดยการประเมินเสริมพลัง หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง 
สูงกว่าก่อนการใช้การประเมินเสริมพลัง สามารถสรุปผลได้
ดังนี ้
  1.  จากการสัมภาษณ์ปัญหา การพัฒนางานทะเบียน
และประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
จากการสัมภาษณ์ในการปฏิบัติงาน พบปัญหาสรุปได้ดังนี้คือ 

1.1  ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางานทะเบียน 
และประมวล ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการลงทะเบียน
ผ่านระบบ E-education  

1.2  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางานทะเบยีน 
และประมวลผล ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการประเมนิผล
การศึกษาผ่านระบบ E-education 

2.  ผลการพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จากกิจกรรมที่ 1 
และกิจกรรมท่ี 2 โดยใช้การประเมินเสริมพลังของ Fetterman 
(2005) โดยใช้การระดมความคิด และการประชุมปฏิบัติการ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมที่ 1 และพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 สิ่งที่ต้องพัฒนาพบว่า 1) พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจให้กับบุคลากรในการลงทะเบียนผ่านระบบ E- education 
2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการประเมินผล
การศึกษา ผ่านระบบการ E-education 

3.  ผลการพัฒนาระบบด้านกจิกรรมที่ 1 ด้าน
กิจกรรมที่ 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง สูงกว่า ก่อนการใช้การ
ประเมินเสริมพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01    
(T ตารางเท่ากับ 3 มากกว่า T ค านวณเท่ากับ 0) 

4.  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
ของงานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตมหาสารคาม ในแต่ละขอบข่ายของงานทะเบียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาระบบการ
ลงทะเบียนเรียนระบบการจัดท าระเบียนสะสมและการขอ
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จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา 
การพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้สามารถท า
ความเข้าใจในสภาพการด าเนินงานและค้นพบปัญหาเพื่อ
ปรับปรุง และพัฒนางานทะเบียนและประมวลผลของ
สถาบัน  โดยใช้การประเมินเสริมพลัง นั่นคือการอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อน ามา
ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตลอดจน
แนวทางและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทะเบียน
และประมวลผล ของสถาบันที่สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับทุกฝ่าย 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาปัญหางานทะเบยีนและประมวลผล 
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
 2.  เพื่อพัฒนางานทะเบียนและประมวลผลภายใน
ของสถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยใช้การประเมิน
เสรมิพลัง 

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนางานทะเบียนและ
ประมวลผล ของบุคลากร ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม ก่อนและหลังการใช้การประเมินเสรมิพลัง 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพฒันางานทะเบยีน
และประมวลผล ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  
  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้วิจัยเลือกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม โดยผู้วิจัยแยกกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
  1.1  ผู้วิจัย หมายถึง ผู้ด าเนินการวิจัย จ านวน 
1 คน 
  1.2  ผู้ร่วมวิจัย หมายถึง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
และประมวลผล ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในงานทะเบียน
และประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 คน     
      1.3  ผู้ให้ข้อมูล หมายถึง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้ากลุ่ม
วิชาการ 3 คณะ หัวหน้างานทะเบียน 3 คณะ และผู้สังเกต
พฤติกรรมการประเมินเสริมพลัง จ านวน 3 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
  2.1  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับ
ปัญหางานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตมหาสารคาม แล้วน าผลของเครื่องมือมาหาดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.80–1.00 
  2.2   แบบทดสอบ จ านวน 2 ฉบับ ดังนี ้
       2.2.1  แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบ
การลงทะเบียน ก่อนและหลังการใช้การประเมินเสริมพลัง 
(ฉบับท่ี 1) ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.80–1.00 
   2.2.2  แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบ
การประเมินผลการศึกษา ก่อนและหลังการใช้การประเมิน
เสริมพลัง (ฉบับที่ 2) ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 
0.80–1.00 
  2.3  แบบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
จ านวน 2 ฉบับ         
   2.3.1  แบบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การลงทะเบียน (กิจกรรมท่ี 1) ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า
ระหว่าง 0.80–1.00 
        2.3.2  แบบสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมนิผลการศึกษา (กจิกรรมที่ 2) ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง
มีค่าระหว่าง 0.80–1.00 
             2.4  แบบบันทึกการประชุมปฏิบัติการจ านวน 
2 ฉบับ 
       2.4.1  แบบบันทึกการประชุมปฏิบัติการ
การลงทะเบียน (กิจกรรมที่ 1) ค่าดัชนีความสอดคล้องมี                  
ค่าระหว่าง 0.80–1.00 
   2.4.2  แบบบันทึกการประชุมปฏบิัติการ
การประเมนิผลการศึกษา (กจิกรรมที่ 2) ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง
มีค่าระหว่าง 0.80–1.00 
  2.5  แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลสถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้มีการวิเคราะห์หาค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบสอบถามเป็น รายข้อ โดยวิธี Item-total 
Correlation ผลการวิเคราะห์ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.62 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- 
Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.88 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหางานทะเบียนและ
ประมวลผล ของผู้เข้าร่วมวิจัย จ านวน 3 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ปัญหางานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ก่อนและหลังการใช้การ
ประเมินเสริมพลัง 
  3.2  รวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาที่บุคลากร
มีความต้องการพัฒนามากที่สดุ ล าดับที่ 1 ระบบการลงทะเบียน 
(กิจกรรมที่ 1) และล าดับท่ี 2 ระบบการประเมินผลการศึกษา 
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(กิจกรรมที่ 2) เพื่อจัดกิจกรรมที่ต้องการพัฒนา โดยการใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้เข้าร่วมวิจัย และกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล จ านวน 12 คน 
  3.3  ก าหนดกิจกรรมที่ต้องการพฒันาระบบ
การลงทะเบยีนและระบบการประเมินผลการศึกษา 
   3.3.1 การพัฒนากิจกรรมที่ 1 ระบบ 
การลงทะเบียน 
    1)  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการ
ลงทะเบียน ที่เป็นปัญหาของบุคลากร อันดับที่ 1 ก่อนการใช้
การประเมินเสริมพลัง โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยประเมินตนเอง
ก่อนการประเมินเสริมพลังโดยการท าแบบทดสอบวัดความรู้ 
จ านวน 3 คน 
    2)  เริ่มด าเนินการพัฒนาระบบงาน 
ทะเบียนและประมวลผล ที่เป็นปัญหาอันดับ 1 ของบุคลากร
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ท่ีเข้าร่วม
การวิจัย จ านวน 3 คน โดยใช้การประเมินเสริมพลัง ได้ยึด
แนวคิดหลักปฏิบัติการประเมินเสริมพลังของ Fetterman 
(2005) ซึ่งผู้วิจัยร่วมปฏิบัติงานกับผู้ร่วมวิจัยไปพร้อมกัน 
และใช้แบบสังเกตในการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการพัฒนา กิจกรรมที่ 1 โดยผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมขณะท าการประเมิน
เสริมพลัง 
                     3)  ผลการพัฒนาท่ีเป็นปัญหาของ 
บุคลากรอันดับ 1 หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง โดยให้
ผู้เข้าร่วมวิจัยประเมินตนเอง หลังการประเมินเสริมพลังจ านวน 
3 คน 
   3.3.2  การพัฒนากิจกรรมท่ี 2 ระบบการ
ประเมินผลการศึกษา 
    1)  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการ 
ประเมินผลการศึกษา ที่เป็นปัญหาของบุคลากร อันดับที่ 2  
ก่อนการใช้การประเมินเสริมพลัง โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยประเมิน
ตนเอง ก่อนการประเมินเสริมพลัง โดยการท าแบบทดสอบ
วัดความรู้ระบบการประเมินผลการศึกษา จ านวน 3 คน 
    2)  เริ่มด าเนินการพัฒนาระบบการ 
ประเมินผลการศึกษา ที่เป็นปัญหาอันดับ 2 ของบุคลากร
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ท่ีเข้าร่วม
การวิจัย จ านวน 3 คน โดยใช้การประเมินเสริมพลังได้ยึด
แนวคิดหลักปฏิบัติการประเมินเสริมพลังของ Fetterman 
(2005 : 32) ซึ่งผู้วิจัยในฐานะผู้ประเมิน ลดบทบาทการมี
ส่วนร่วมปฏิบัติงานกับผู้ร่วมวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และใช้แบบสังเกตในการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนา

กิจกรรมที่ 2 โดยผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติ
กรมขณะท าการประเมินเสริมพลัง 
    3)  ผลการพัฒนาท่ีเป็นปัญหาของ 
บุคลากรอันดับที่ 2 หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง โดยให้
ผู้เข้าร่วมวิจัยประเมินตนเอง ก่อนการประเมินเสริมพลัง
จ านวน 3 คน 
 
สรุปผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนางานทะเบียนและ
ประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
โดยการประเมินเสริมพลัง หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง 
สูงกว่าก่อนการใช้การประเมินเสริมพลัง สามารถสรุปผลได้
ดังนี ้
  1.  จากการสัมภาษณ์ปัญหา การพัฒนางานทะเบียน
และประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
จากการสัมภาษณ์ในการปฏิบัติงาน พบปัญหาสรุปได้ดังนี้คือ 

1.1  ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางานทะเบียน 
และประมวล ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการลงทะเบียน
ผ่านระบบ E-education  

1.2  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางานทะเบยีน 
และประมวลผล ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการประเมินผล
การศึกษาผ่านระบบ E-education 

2.  ผลการพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จากกิจกรรมท่ี 1 
และกิจกรรมที่ 2 โดยใช้การประเมินเสริมพลังของ Fetterman 
(2005) โดยใช้การระดมความคิด และการประชุมปฏิบัติการ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมที่ 1 และพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 สิ่งที่ต้องพัฒนาพบว่า 1) พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจให้กับบุคลากรในการลงทะเบียนผ่านระบบ E- education 
2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการประเมินผล
การศึกษา ผ่านระบบการ E-education 

3.  ผลการพัฒนาระบบด้านกจิกรรมที่ 1 ด้าน
กิจกรรมที่ 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง สูงกว่า ก่อนการใช้การ
ประเมินเสริมพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01    
(T ตารางเท่ากับ 3 มากกว่า T ค านวณเท่ากับ 0) 

4.  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 
ของงานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตมหาสารคาม ในแต่ละขอบข่ายของงานทะเบียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาระบบการ
ลงทะเบียนเรียนระบบการจัดท าระเบียนสะสมและการขอ
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อนุมัติจบระบบ ระบบการประเมินผลการศึกษา การออก
เอกสารหลักฐานการศึกษาระบบการประกาศพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
ของงานทะเบียนและประมวลผลความรวดเร็วในการท างาน
ของงานทะเบียนและประมวลผลและภาพรวมความ       
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนและประมวลผล 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนางานทะเบียนและ 
ประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง สูงกว่าก่อนการใช้                
การประเมินเสริมพลังสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1.  จากการส ารวจปัญหา งานทะเบียนและประมวลผล
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จากการ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน พบปัญหาสรุปได้ดังนี้คือ 1) ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในงานทะเบียนและประมวลผล ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการลงทะเบียนผ่านระบบ E-education 2) ผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องในงานทะเบียนและประมวลผล ขาดความรู้
ความเข้าใจในการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบ E-education 
จากการด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผลสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิสรีน  อัศวะวิวัฒน์กุล (2556 : 4 -10)  ได้ศึกษา
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่พบว่า สภาพปัญหา
ของงานทะเบียนและประมวลผล ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการเชียงใหม่ มีการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนมีขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานหลายขั้นตอนท าให้การจัดท าเอกสารต่างๆ
ล่าช้าและเป็นการเพิ่มภาระงานโดยไม่จ าเป็นและในส่วน
ของการลงทะเบียนที่เกิดปัญหาขึ้นนั้น เกิดจากการขาด
ความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอน
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  จึงท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนของนักศึกษาและนอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสังวาล ศิริ (2551 : 114 -115) ได้ศึกษาการพัฒนา
ระบบงานประมวลผล กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า งานประมวลผลมีสภาพ
ปัญหาในด้านการประมวลผลการศึกษา  ซึ่งท าให้นิสิตได้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา มีความล่าช้า และมี
ความผิดพลาด โดยเกิดจากการที่บุคลากรมีการปฏิบัติงาน
ด้านการประมวลผลปฏิบัติงานอย่างไม่มีระบบและล าดับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และยังส่งผลท าให้เกิดปัญหาการ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

และส่งผลต่อการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษามีความ
ล่าช้า 

2.  ผลการพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จากกิจกรรม 
ที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยใช้การประเมินเสริมพลังของ 
Fetterman (2005) โดยใช้ การระดมความคิดและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนา
กิจกรรมที่ 1 และพัฒนากิจกรรมที่ 2 สิ่งที่ต้องพัฒนาพบว่า 
1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในการลงทะเบียน
ผ่านระบบ E-education 2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
บุคลากรในการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบ E-education  
จากแนวทางการปฏิบัติงานข้อปฏิบัติการจัดการศึกษาตาม
ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ของสถาบันการพลศึกษา ได้ก าหนด
แนวทางการใช้งานผ่านระบบของงานทะเบียนและประมวล
ในทุกด้าน ได้แก่ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษา
การลงทะเบียนการจัดท าระเบียนสะสมการขออนุมัติจบการ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาการประเมินผลการศึกษา 
การประเมินผลการศึกษา การประกาศพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาด้านการเงินประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ด้านผลการเรียน และการประกาศพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาด้านความประพฤติและการประมวลผลทั้งนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล จึงควร
ให้ความส าคัญกับทุกขอบข่ายงานของงานทะเบียนและ
ประมวลผล โดยมีการใช้การประเมินเสริมพลัง เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจและสามารถด าเนินการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับคู่มือการใช้ระบบ E-education
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติกานต์ 
ศิริสุรวัฒน์ (2556 : 88-89) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล: โดยการประเมินเสริมพลัง 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ภายในโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลจากกิจกรรม
ที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยใช้การประเมินเสริมพลัง จากการ
ระดมความคิดและการประชุมปฏิบัติการ ได้มีการพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรในการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน และมีการพัฒนาความรูค้วามเข้าใจบุคลากร 
ในการสร้างแบบทดสอบที่มีคุณภาพจากแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี  ประจญ (2555 : 76–80) 
ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
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ปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม : ประยุกต์ใช้
แนวคิดการประเมินแบบเสริมสร้างพลังอ านาจ  ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม
มีทักษะทางสังคมหลังจากการจัดกิจกรรม และมีคะแนนสูง
กว่าก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ  

3.  ผลการพัฒนาระบบด้านกิจกรรมที่ 1 ด้าน
กิจกรรมที่ 2 และด้านการพัฒนาระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผลของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง สูงกว่าก่อนการใช้การ
ประเมินเสริมพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
(T ตารางเท่ากับ 3 มากกว่า T ค านวณเท่ากับ 0) โดยเป็น
การน ากระบวนการที่เอาแนวคิด วิธีการ และข้อค้นพบที่ได้
จากการประเมิน มาใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนางานและ
ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการน าวิธีการทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ มาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นไปที่
กระบวนการที่ครบวงจร และผลผลิตจากกระบวนการที่
สามารถช่วยให้บุคคลพัฒนาทักษะจนเป็นผู้แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ได้มีขั้นตอนการประเมิน                   
4 ข้ันตอน ตามแนวคิดของ Fetterman (2005 : 32) โดยมี
ขั้นตอนการคือ 1) การรวบรวมข้อมูล (Taking stock)   
เป็นการตรวจสอบสถานภาพของกระบวนการว่าอยู่ ณ จุด
ใดรวมไปถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง  ของกระบวนการ
ด าเนินงาน โดยผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ร่วมกัน
รวบรวม จากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น 2) การก าหนด
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล (Setting Goals)  โดยเป้าหมาย
ที่มีการก าหนดนั้นต้องมีลักษณะสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
ด าเนินงาน แหล่งทรัพยากร ความท้าทาย และแสดงถึง
ศักยภาพ ในขั้นนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย อาจจะด้วยวิธีการระดมสมองซึ่ งมีลักษณะ
บรรยากาศแบบ ประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน จนได้เป้าหมายที่ทุกคนเห็นสอดคล้องกัน หรือเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญที่ต้องการจะบรรลุ โดยการจัดความส าคัญ
ของปัญหาระบบการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ของ
โรงเรียน และร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา น าเสนอต่อ
ที่ประชุม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งจะสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม และมีความ
เกี่ยวข้องในปัญหา และการลงมือที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
แล้วจัดท าเป็นข้อสรุปในภาพรวมของงานทะเบียนและ
ประมวลผลของสถาบัน  3) การพัฒนากลยุทธ์เพื่อปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมาย (Developing Strategies) ผู้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการช่วยกันรับผิดชอบในการเลือกพัฒนากลยุทธ์

เพื่อให้กิจกรรมด าเนินงานได้อย่างประสบผลส าเร็จ 4. การ
จัดหาหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
(Documenting Progress) ในขั้นนี้ ผู้มีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการควรพิจารณาใช้หลักฐานท่ีแสดงให้ เห็น
ความก้าวหน้าสัมพันธ์กับเป้าหมายของการด าเนินงาน และ
หลักฐานต้องมีความน่าเช่ือถือด้วย โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่
คาดหวังและมีแนวทางในการสร้างวิธีการประเมินร่วมกัน 
เพื่อประเมินผลการพัฒนาที่เกิดจากการประเมินเสริมพลัง 
และสะท้อนผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร (2550 
: 71-386) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลัง
ส าหรับการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ใน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การประเมินเสริมพลังเปิด
โอกาสให้คณะครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ มีส่วนร่วม
และร่วมมือกันสะท้อนและปรับปรุงการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของคณะครูในโรงเรียน นอกจากนั้นแล้วผลการ
ประเมินการด าเนินงานประเมินเสริมพลังทุกรายการตาม
มาตรฐานการประเมินด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไป
ได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และมาตรฐานการประเมิน
ตามหลักปฏิบัติการประเมินเสริมพลัง อยู่ในระดับ ดี ถึง ดี
เยี่ยม และรูปแบบการประเมินเสริมพลังส าหรับการประเมิน
ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นความสัมพันธ์ของ 8 องค์ประกอบที่ร่วมกัน
อธิบายแนวทางการประเมินเสริมพลังในประเด็นของ 
ข้อตกลงเบื้องต้น บริบท นิยาม คุณค่า จุดมุ่งหมาย วิธีการ
ประเมิน องค์ความรู้ และประโยชน์ที่ได้จากการประเมิน
เสริมพลัง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินตอง ศรีอุดม 
(2552 : 57-96) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาการวัดผลและ
การประเมินผลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กรณีโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การบริหาร พัฒนาการวัดผลและการประเมินผลที่เหมาะสม
กับโรงเรียน คือ สะท้อนผลการปฏิบัติการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการวัดผลและการประเมินผล
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
วัดผลและการประเมินผล ในทุกข้ันตอนปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การนิเทศของศึกษานิเทศก์เป็นแบบเรียนรู้ร่วมกันกับ
โรงเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร ไม่เป็นการตรวจสอบและ
ประเมินโรงเรียนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนอื่น และสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น 
เพื่ อความร่ วมมือและความช่วยเหลือในการพัฒนา 
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อนุมัติจบระบบ ระบบการประเมินผลการศึกษา การออก
เอกสารหลักฐานการศึกษาระบบการประกาศพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
ของงานทะเบียนและประมวลผลความรวดเร็วในการท างาน
ของงานทะเบียนและประมวลผลและภาพรวมความ       
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนและประมวลผล 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนางานทะเบียนและ 
ประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง สูงกว่าก่อนการใช้                
การประเมินเสริมพลังสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1.  จากการส ารวจปัญหา งานทะเบียนและประมวลผล
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จากการ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน พบปัญหาสรุปได้ดังนี้คือ 1) ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในงานทะเบียนและประมวลผล ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการลงทะเบียนผ่านระบบ E-education 2) ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในงานทะเบียนและประมวลผล ขาดความรู้
ความเข้าใจในการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบ E-education 
จากการด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผลสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิสรีน  อัศวะวิวัฒน์กุล (2556 : 4 -10)  ได้ศึกษา
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่พบว่า สภาพปัญหา
ของงานทะเบียนและประมวลผล ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการเชียงใหม่ มีการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนมีขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานหลายขั้นตอนท าให้การจัดท าเอกสารต่างๆ
ล่าช้าและเป็นการเพิ่มภาระงานโดยไม่จ าเป็นและในส่วน
ของการลงทะเบียนที่เกิดปัญหาขึ้นนั้น เกิดจากการขาด
ความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั้นตอน
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  จึงท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
การลงทะเบียนของนักศึกษาและนอกจากน้ันแล้วยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสังวาล ศิริ (2551 : 114 -115) ได้ศึกษาการพัฒนา
ระบบงานประมวลผล กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า งานประมวลผลมีสภาพ
ปัญหาในด้านการประมวลผลการศึกษา  ซึ่งท าให้นิสิตได้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา มีความล่าช้า และมี
ความผิดพลาด โดยเกิดจากการที่บุคลากรมีการปฏิบัติงาน
ด้านการประมวลผลปฏิบัติงานอย่างไม่มีระบบและล าดับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และยังส่งผลท าให้เกิดปัญหาการ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

และส่งผลต่อการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษามีความ
ล่าช้า 

2.  ผลการพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จากกิจกรรม 
ที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยใช้การประเมินเสริมพลังของ 
Fetterman (2005) โดยใช้ การระดมความคิดและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนา
กิจกรรมที่ 1 และพัฒนากิจกรรมที่ 2 สิ่งที่ต้องพัฒนาพบว่า 
1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในการลงทะเบียน
ผ่านระบบ E-education 2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
บุคลากรในการประเมินผลการศึกษาผ่านระบบ E-education  
จากแนวทางการปฏิบัติงานข้อปฏิบัติการจัดการศึกษาตาม
ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ของสถาบันการพลศึกษา ได้ก าหนด
แนวทางการใช้งานผ่านระบบของงานทะเบียนและประมวล
ในทุกด้าน ได้แก่ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษา
การลงทะเบียนการจัดท าระเบียนสะสมการขออนุมัติจบการ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาการประเมินผลการศึกษา 
การประเมินผลการศึกษา การประกาศพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาด้านการเงินประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ด้านผลการเรียน และการประกาศพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาด้านความประพฤติและการประมวลผลทั้งนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล จึงควร
ให้ความส าคัญกับทุกขอบข่ายงานของงานทะเบียนและ
ประมวลผล โดยมีการใช้การประเมินเสริมพลัง เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจและสามารถด าเนินการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับคู่มือการใช้ระบบ E-education
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติกานต์ 
ศิริสุรวัฒน์ (2556 : 88-89) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล: โดยการประเมินเสริมพลัง 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ภายในโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลจากกิจกรรม
ที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยใช้การประเมินเสริมพลัง จากการ
ระดมความคิดและการประชุมปฏิบัติการ ได้มีการพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรในการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน และมีการพัฒนาความรูค้วามเข้าใจบุคลากร 
ในการสร้างแบบทดสอบที่มีคุณภาพจากแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี  ประจญ (2555 : 76–80) 
ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
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ปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม : ประยุกต์ใช้
แนวคิดการประเมินแบบเสริมสร้างพลังอ านาจ  ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม
มีทักษะทางสังคมหลังจากการจัดกิจกรรม และมีคะแนนสูง
กว่าก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ  

3.  ผลการพัฒนาระบบด้านกิจกรรมที่ 1 ด้าน
กิจกรรมที่ 2 และด้านการพัฒนาระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผลของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง สูงกว่าก่อนการใช้การ
ประเมินเสริมพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
(T ตารางเท่ากับ 3 มากกว่า T ค านวณเท่ากับ 0) โดยเป็น
การน ากระบวนการที่เอาแนวคิด วิธีการ และข้อค้นพบที่ได้
จากการประเมิน มาใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนางานและ
ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการน าวิธีการทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ มาประยุกต์ ใช้ โดยมุ่งเน้นไปที่
กระบวนการที่ครบวงจร และผลผลิตจากกระบวนการท่ี
สามารถช่วยให้บุคคลพัฒนาทักษะจนเป็นผู้แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ได้มีขั้นตอนการประเมิน                   
4 ข้ันตอน ตามแนวคิดของ Fetterman (2005 : 32) โดยมี
ขั้นตอนการคือ 1) การรวบรวมข้อมูล (Taking stock)   
เป็นการตรวจสอบสถานภาพของกระบวนการว่าอยู่ ณ จุด
ใดรวมไปถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง  ของกระบวนการ
ด าเนินงาน โดยผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ร่วมกัน
รวบรวม จากแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการสืบค้น 2) การก าหนด
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล (Setting Goals)  โดยเป้าหมาย
ที่มีการก าหนดนั้นต้องมีลักษณะสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
ด าเนินงาน แหล่งทรัพยากร ความท้าทาย และแสดงถึง
ศักยภาพ ในขั้นนี้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย อาจจะด้วยวิธีการระดมสมองซึ่ งมีลักษณะ
บรรยากาศแบบ ประชาธิปไตย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน จนได้เป้าหมายที่ทุกคนเห็นสอดคล้องกัน หรือเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญที่ต้องการจะบรรลุ โดยการจัดความส าคัญ
ของปัญหาระบบการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ของ
โรงเรียน และร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา น าเสนอต่อ
ที่ประชุม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งจะสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม และมีความ
เกี่ยวข้องในปัญหา และการลงมือที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
แล้วจัดท าเป็นข้อสรุปในภาพรวมของงานทะเบียนและ
ประมวลผลของสถาบัน  3) การพัฒนากลยุทธ์เพื่อปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมาย (Developing Strategies) ผู้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการช่วยกันรับผิดชอบในการเลือกพัฒนากลยุทธ์

เพื่อให้กิจกรรมด าเนินงานได้อย่างประสบผลส าเร็จ 4. การ
จัดหาหลักฐานที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
(Documenting Progress) ในขั้นนี้ ผู้มีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการควรพิจารณาใช้หลักฐานที่แสดงให้ เห็น
ความก้าวหน้าสัมพันธ์กับเป้าหมายของการด าเนินงาน และ
หลักฐานต้องมีความน่าเช่ือถือด้วย โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่
คาดหวังและมีแนวทางในการสร้างวิธีการประเมินร่วมกัน 
เพื่อประเมินผลการพัฒนาที่เกิดจากการประเมินเสริมพลัง 
และสะท้อนผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร (2550 
: 71-386) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลัง
ส าหรับการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ใน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การประเมินเสริมพลังเปิด
โอกาสให้คณะครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ มีส่วนร่วม
และร่วมมือกันสะท้อนและปรับปรุงการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของคณะครูในโรงเรียน นอกจากนั้นแล้วผลการ
ประเมินการด าเนินงานประเมินเสริมพลังทุกรายการตาม
มาตรฐานการประเมินด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไป
ได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และมาตรฐานการประเมิน
ตามหลักปฏิบัติการประเมินเสริมพลัง อยู่ในระดับ ดี ถึง ดี
เยี่ยม และรูปแบบการประเมินเสริมพลังส าหรับการประเมิน
ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นความสัมพันธ์ของ 8 องค์ประกอบที่ร่วมกัน
อธิบายแนวทางการประเมินเสริมพลังในประเด็นของ 
ข้อตกลงเบื้องต้น บริบท นิยาม คุณค่า จุดมุ่งหมาย วิธีการ
ประเมิน องค์ความรู้ และประโยชน์ที่ได้จากการประเมิน
เสริมพลัง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินตอง ศรีอุดม 
(2552 : 57-96) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาการวัดผลและ
การประเมินผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กรณีโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การบริหาร พัฒนาการวัดผลและการประเมินผลที่เหมาะสม
กับโรงเรียน คือ สะท้อนผลการปฏิบัติการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการวัดผลและการประเมินผล
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
วัดผลและการประเมินผล ในทุกข้ันตอนปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การนิเทศของศึกษานิเทศก์เป็นแบบเรียนรู้ร่วมกันกับ
โรงเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร ไม่เป็นการตรวจสอบและ
ประเมินโรงเรียนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนอื่น และสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น 
เพื่ อความร่ วมมือและความช่วยเหลือในการพัฒนา 
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กระบวนการวัดผลและการประเมินผลของโร งเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี ประจญ (2555 : 76-80) ได้
ศึ กษาการพัฒนาทั กษะทางสั งคมของนั ก เ รี ยนขั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม 
: ประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินเสริมสร้างพลังอ านาจ ผล
การศึกษา พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคมมีคะแนนทักษะทางสังคมสูงกว่านักเรียน ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมตามแนวคิด
การประเมินเสริมสร้างพลังอ านาจของ Fettermanสามารถ
พัฒนาทักษะทางสังคม ของผู้เรียนสูงขึ้น อันจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียนต่อไปสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กีรติกานต์  ศิริสุรวัฒน์ (2556 : 88-89) ได้
ท าการศึกษา การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล : 
โดยการประเมินเสริมพลัง  ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลโดยใช้การประเมินเสริมพลัง 
จากการระดมความคิดและการประชุมปฏิบัติการได้มีการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
บุคลากร ในการสร้างแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนา
ระบบด้านกิจกรรมท่ี 1 ด้านกิจกรรมที่ 2 และด้านระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของโรงเรียนอนุบาลศรี
ประชานุกูล หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง สูงกว่าก่อน
การใช้การประเมินเสริมพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ และมีความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 

4.  ความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนางาน
ทะเบียนและประมวลผลของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากในทุกระบบและใน
ภาพรวม ได้แก่ ระบบการรับสมัครและรับรายงานตัว
นักศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน ระบบการจัดท า
ระเบียนสะสมและการขออนุมัติจบ ระบบการออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ระบบการประเมินผลการศึกษา ระบบ
การประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อประสานงานของงานทะเบียนและประมวลผล 
ความรวดเร็วในการท างานของงานทะเบียนและประมวลผล
และภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของงาน
ทะเบียนและประมวลผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนีรัตน
พิทักษพงศ์ (2553: 4-5) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง : การศึกษา

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ส านักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ปการศึกษา 2552  พบวา ผูรับบริการผาน
เคานเตอรบริการ ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
มีระดับความพึงพอใจสามด าน คือ ด านกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ นั่นคือ เจาหนาที่หรือบุคลากรที่ให
บริการ มีการดูแลเอาใจใส กระตือ รือรนเต็มใจ ใหบริการ 
สามารถสื่อสาร วิเคราะหปญหาและแกปญหาไดตรงตาม
ความตองการไดถูกตอง ดานสิ่งอ านวยความสะดวก โดยใน
พื้นที่การให้บริการของส านักส านักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีเครื่องปรับอากาศ  มีเครื่องมืออุปกรณที่อ านวย
ความสะดวก มีเจาหนาที่ใหค าแนะน าในการดูผลการศึกษา               
การลงทะเบียนออนไลนผานเครือขาย ในการพิมพผล
การศึกษา พิมพใบแจงการช าระเงินคาลงทะเบียน ซึ่งไมมีค
าใชจายในการด าเนินการและดานคุณภาพการใหบริการ น่ัน
คือ ผูใหบริการของส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
ความรับผิดชอบสูง มีความรู เกี่ยวกับระเบียบการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสามารถในเรื่องที่ให
บริการ สามารถใช เทคโนโลยีเพื่อการบริการที่รวดเร็ว 
ประหยัดเวลา และตรงตอเวลาใหบริการดวยจิตใจที่รักใน
งานดานบริการ (Service Mind)  มีความรูในงานที่ให
บริการถูกตองแมนย า โดยใชประสบการณและทักษะการให
บริการที่ เปนประโยชนแกผูรับบริการและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิสรีน อัศวะวิวัฒน์กุล (2556 : 12) ได้ศึกษา
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
โดยรวมผู้ ใ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงานมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
บุคลากรที่ ให้บริการและสถานที่มี ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานมากที่สุดส่วนด้านที่เหลือมีความพึง
พอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานมากเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
คือการจัดท าเอกสารทางการศึกษาการลงทะเบียนเรียนการ
จัดท ารายงานผลการเรียนและการรับสมัครนักศึกษาและ
จัดท าประวัติซึ่งผลจากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่าการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ท าให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดมีข้อ
ค้นพบจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการก่อนการพัฒนา
กระบวนการผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจปานกลางต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานกับหลังการพัฒนากระบวนการ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากต่อกระบวนการปฏิบัติงาน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล จงจรวยสกุล 
(2551: 8) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการบริการของงาน
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ทะเบียนและวัดผล ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวัดผลทุกคณะมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมากและผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจ  ต่อการให้บริการงาน
ทะเบียนและวัดผลแตกต่างกันส่วนผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนนักศึกษาแต่ละคณะ  มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กันการเปรียบเทียบเป็นรายคู่คณะนิติศาสตร์มีความพึง
พอใจแตกต่างจากคณะบริหารธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญความ
พึงพอใจของนักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและ
วัดผลทุกคณะมีความพึงพอใจ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การต้อนรับ ด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ  
ยิ้มแย้มแจ่มใส  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1  จากผลการวิจัยพบว่า ควรจดัท าคู่มือการ 

ปฏิบัติงาน การจัดท าระเบียบว่าด้วยงานทะเบยีนและประมวลผล 
เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข้อง
กับผู้เรยีนทุกคนตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษาและออกจาก
สถานศึกษา และสถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมสี่วน
ร่วม รวมทั้งก าหนดให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการระดับ

สถาบันฯ ระดับคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทัง้ระดับ
สถาบันและระดับคณะ มสี่วนรับผดิชอบ 
   1.2  จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและ
ประมวลผล ผ่านระบบ E-education เพื่อลดปัญหาขาด
ความช านาญใน และควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนของงาน
ทะเบียนและประมวลผล  
   1.3  จากผลการวิจัยพบว่า ควรมีเจ้าหน้าที ่
ประจ ารับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อการพัฒนา
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1  ควรส ารวจปัญหาการพัฒนางานทะเบียน

และประมวลผลของสถาบันการพลศึกษา ใน 17 วิทยาเขต 
เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และหาหนทาง
การแก้ปัญหาในภาพรวมของสถาบันการพลศึกษา 

2.2  การพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล  
ควรเน้นการพัฒนาแบบเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักการประเมิน
เสริมพลังตามแนวคิดของ Fetterman ที่มีความต้องการ
แก้ปัญหา โดยก าหนดให้ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัย เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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กระบวนการวัดผลและการประเมินผลของโร งเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี ประจญ (2555 : 76-80) ได้
ศึ กษาการพัฒนาทั กษะทางสั งคมของนั ก เ รี ยนขั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม 
: ประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินเสริมสร้างพลังอ านาจ ผล
การศึกษา พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคมมีคะแนนทักษะทางสังคมสูงกว่านักเรียน ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมตามแนวคิด
การประเมินเสริมสร้างพลังอ านาจของ Fettermanสามารถ
พัฒนาทักษะทางสังคม ของผู้เรียนสูงขึ้น อันจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียนต่อไปสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กีรติกานต์  ศิริสุรวัฒน์ (2556 : 88-89) ได้
ท าการศึกษา การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล : 
โดยการประเมินเสริมพลัง  ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลโดยใช้การประเมินเสริมพลัง 
จากการระดมความคิดและการประชุมปฏิบัติการได้มีการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
บุคลากร ในการสร้างแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนา
ระบบด้านกิจกรรมที่ 1 ด้านกิจกรรมที่ 2 และด้านระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของโรงเรียนอนุบาลศรี
ประชานุกูล หลังการใช้การประเมินเสริมพลัง สูงกว่าก่อน
การใช้การประเมินเสริมพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ และมีความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 

4.  ความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนางาน
ทะเบียนและประมวลผลของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากในทุกระบบและใน
ภาพรวม ได้แก่ ระบบการรับสมัครและรับรายงานตัว
นักศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน ระบบการจัดท า
ระเบียนสะสมและการขออนุมัติจบ ระบบการออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ระบบการประเมินผลการศึกษา ระบบ
การประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อประสานงานของงานทะเบียนและประมวลผล 
ความรวดเร็วในการท างานของงานทะเบียนและประมวลผล
และภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของงาน
ทะเบียนและประมวลผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนีรัตน
พิทักษพงศ์ (2553: 4-5) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง : การศึกษา

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ส านักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ปการศึกษา 2552  พบวา ผูรับบริการผาน
เคานเตอรบริการ ส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
มีระดับความพึงพอใจสามด าน คือ ด านกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ นั่นคือ เจาหนาที่หรือบุคลากรที่ให
บริการ มีการดูแลเอาใจใส กระตือ รือรนเต็มใจ ใหบริการ 
สามารถสื่อสาร วิเคราะหปญหาและแกปญหาไดตรงตาม
ความตองการไดถูกตอง ดานสิ่งอ านวยความสะดวก โดยใน
พื้นที่การให้บริการของส านักส านักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีเครื่องปรับอากาศ  มีเครื่องมืออุปกรณที่อ านวย
ความสะดวก มีเจาหนาที่ใหค าแนะน าในการดูผลการศึกษา               
การลงทะเบียนออนไลนผานเครือขาย ในการพิมพผล
การศึกษา พิมพใบแจงการช าระเงินคาลงทะเบียน ซึ่งไมมีค
าใชจายในการด าเนินการและดานคุณภาพการใหบริการ น่ัน
คือ ผูใหบริการของส านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
ความรับผิดชอบสูง มีความรู เกี่ยวกับระเบียบการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสามารถในเรื่องที่ให
บริการ สามารถใช เทคโนโลยีเพื่อการบริการที่รวดเร็ว 
ประหยัดเวลา และตรงตอเวลาใหบริการดวยจิตใจที่รักใน
งานดานบริการ (Service Mind)  มีความรูในงานที่ให
บริการถูกตองแมนย า โดยใชประสบการณและทักษะการให
บริการที่ เปนประโยชนแกผูรับบริการและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิสรีน อัศวะวิวัฒน์กุล (2556 : 12) ได้ศึกษา
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
โดยรวมผู้ ใ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงานมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
บุคลากรที่ ให้บริการและสถานที่มี ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานมากที่สุดส่วนด้านที่เหลือมีความพึง
พอใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานมากเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
คือการจัดท าเอกสารทางการศึกษาการลงทะเบียนเรียนการ
จัดท ารายงานผลการเรียนและการรับสมัครนักศึกษาและ
จัดท าประวัติซึ่งผลจากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่าการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ท าให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดมีข้อ
ค้นพบจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการก่อนการพัฒนา
กระบวนการผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจปานกลางต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานกับหลังการพัฒนากระบวนการ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากต่อกระบวนการปฏิบัติงาน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล จงจรวยสกุล 
(2551: 8) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการบริการของงาน

 231 
 

ทะเบียนและวัดผล ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวัดผลทุกคณะมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมากและผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจ  ต่อการให้บริการงาน
ทะเบียนและวัดผลแตกต่างกันส่วนผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนนักศึกษาแต่ละคณะ  มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กันการเปรียบเทียบเป็นรายคู่คณะนิติศาสตร์มีความพึง
พอใจแตกต่างจากคณะบริหารธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญความ
พึงพอใจของนักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและ
วัดผลทุกคณะมีความพึงพอใจ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การต้อนรับ ด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ  
ยิ้มแย้มแจ่มใส  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1  จากผลการวิจัยพบว่า ควรจดัท าคู่มือการ 

ปฏิบัติงาน การจัดท าระเบียบว่าด้วยงานทะเบยีนและประมวลผล 
เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข้อง
กับผู้เรยีนทุกคนตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษาและออกจาก
สถานศึกษา และสถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมสี่วน
ร่วม รวมทั้งก าหนดให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการระดับ

สถาบันฯ ระดับคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทัง้ระดับ
สถาบันและระดับคณะ มสี่วนรับผดิชอบ 
   1.2  จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและ
ประมวลผล ผ่านระบบ E-education เพื่อลดปัญหาขาด
ความช านาญใน และควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนของงาน
ทะเบียนและประมวลผล  
   1.3  จากผลการวิจัยพบว่า ควรมีเจ้าหน้าที ่
ประจ ารับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อการพัฒนา
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1  ควรส ารวจปัญหาการพัฒนางานทะเบียน

และประมวลผลของสถาบันการพลศึกษา ใน 17 วิทยาเขต 
เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และหาหนทาง
การแก้ปัญหาในภาพรวมของสถาบันการพลศึกษา 

2.2  การพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล  
ควรเน้นการพัฒนาแบบเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักการประเมิน
เสริมพลังตามแนวคิดของ Fetterman ที่มีความต้องการ
แก้ปัญหา โดยก าหนดให้ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัย เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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บทคัดย่อ      
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับ
ความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจ าแนกตามขนาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและ
อิทธิพลรวมต่อความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามโมเดลสมการโครงสร้าง
ที่พัฒนาขึ้น และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในองค์กร
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่พัฒนากับข้อมูลเชิงประจักษ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในประเทศไทย สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 
601 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

ตัวแปรที่ศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วยปจัจัยด้านการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร  
ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างาน และปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นบนฐานแนวคิดของตัวแปร การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ไค-สแควร์ (2) สถิติทดสอบค่าเอฟ (F-test) และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างรูปแบบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานโมเดลสมการโครงสร้าง
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่พัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบสุดท้ายมีค่าสถิติ
ดังนี้ 2 =97.650, df=80, 2 /df = 1.22, p-value=0.0875, 
CFI=0.994, TLI=0.988, RMSEA=0.019, SRMR = 0.028 
  2.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและ 
อิทธิพลรวมต่อความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานจากมากไปหาน้อยมีดังนี้ (1) อิทธิพลทางตรง
มี 2 ปัจจัย การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางตรง
ต่อภาพลักษณ์องค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ .858 และ
ความพึงพอใจในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .956  
และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีในองค์กรผ่านภาพลักษณ์
องค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ .122 และความพึงพอใจ
ในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ .577 นอกจากนี้การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์กรยังส่งผลทางอ้อมต่อความพึงพอใจใน
การท างานโดยส่งผ่านผ่านภาพลักษณ์ (2) รองลงมาภาพลักษณ์
องค์กรส่งผลทางตรงต่อความจงรักภักดีในองค์กร ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ .122 และความพึงพอใจในการท างาน 
ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ .050 และส่งผลทางอ้อมต่อความ
จงรักภักดีในองค์กร โดยส่งผ่านความพึงพอใจในการท างาน 
ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ .577 (3) การรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์กรเป็นตัวแปลที่มีอิทธิพลรวมต่อความจงรักภักดีในองค์กร 
โดยส่งผ่านภาพลักษณ์องค์กร และความพึงพอใจในการท างาน 
ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ .346 
 
 
 
 
  

 
* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
*** อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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  2.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและ 
อิทธิพลรวมต่อความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานจากมากไปหาน้อยมีดังนี้ (1) อิทธิพลทางตรง
มี 2 ปัจจัย การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางตรง
ต่อภาพลักษณ์องค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ .858 และ
ความพึงพอใจในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .956  
และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีในองค์กรผ่านภาพลักษณ์
องค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ .122 และความพึงพอใจ
ในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ .577 นอกจากนี้การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์กรยังส่งผลทางอ้อมต่อความพึงพอใจใน
การท างานโดยส่งผ่านผ่านภาพลักษณ์ (2) รองลงมาภาพลักษณ์
องค์กรส่งผลทางตรงต่อความจงรักภักดีในองค์กร ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ .122 และความพึงพอใจในการท างาน 
ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ .050 และส่งผลทางอ้อมต่อความ
จงรักภักดีในองค์กร โดยส่งผ่านความพึงพอใจในการท างาน 
ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ .577 (3) การรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์กรเป็นตัวแปลที่มีอิทธิพลรวมต่อความจงรักภักดีในองค์กร 
โดยส่งผ่านภาพลักษณ์องค์กร และความพึงพอใจในการท างาน 
ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ .346 
 
 
 
 
  

 
* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
*** อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ABSTRACT 
 The study was to develop a linear structural 
equation model of factors affecting organizational 
loyalty of lecturers in Rajabhat universities in Thailand 
and to confirm a structural equation model of those 
factors with empirical data from survey research. 
The research sample consisted of 601 lecturers in 
Rajabhat universities in Thailand. The sampling method 
was the multi-stage random sampling, using questionnaires 
and construct hypothesis model based on variables 
from a review of theories and researches. 

The hypothesis model has 1 exogenous 
latent variable: organizational loyalty and 3 endogenous 
latent variables: organizational justice, job satisfaction, 
and organizational image. The collected data was 
analyzed with a packaged program to obtain basic 
statistics of mean ( X ), standard deviations (S.D.), 
Chi-square (2), F-test and Pearson’s product moment 
coefficients. The packaged program was further 
employed to construct the linear structural equation 
model and confirmation factor analysis. 
 The research findings were as follows: 
  1.  The sample of lecturers in Rajabhat  
universities had organizational loyalty at a  high level 
on average with organizational loyalty ( X =4.29), 
behavior ( X =4.26),normalization( X =4.21), affective 
factors ( X =4.16) and persistence ( X =4.12), 
respectively.  When organizational loyalty of the 
sample were classified by size, Findings indicated that 
sample groups working in Rajabhat universities with 
different sizes had different organizational loyalty.  
  2.  A structural equation model of factors 
affecting organizational loyalty of lecturers in Rajabhat 

Universities was designed by the researcher to fit 
the empirical data. The final model showed that 
the fitness between the data and model indices 
were as follows: 2 = 97.650, df = 80, 2/df = 1.22, 
p-value = 0.0875, CFI = 0.994, TLI = 0.988, RMSEA 
= 0.019, SRMR = 0.028 The factors that had direct, 
indirect and total effect towards organizational loyalty 
of lecturers in Rajabhat universities by decreasing 
the order of standardized path coefficients were 
Direct effect, Indirect effect, and Total effect: (1) Direct 
effect : The factors which had the highest direct effect 
on organizational loyalty of lecturers was organizational 
image, which had standardized path coefficients 
of .858, followed by job satisfaction with the coefficient 
of .956. Organizational justice had an indirect effect 
on job satisfaction and organizational image.  (2) Indirect 
effect factors on organizational image had a standard 
path coefficient of .122, followed by job satisfaction, 
which had a standard path coefficient of .050, and 
an indirect effect on organizational loyalty with a 
standard path coefficient of .577. (3) Total Effect: 
The factor having the highest total effect on organizational 
loyalty of lecturers was organizational justice, followed 
by organizational image and job satisfaction which 
had a standard path coefficient of .346. The R-square 
of structural equation model of factors affecting 
organizational loyalty of lecturers in Rajabhat universities 
can explain the variances of organizational loyalty 
with the prediction power of 47 percent 
 
ค ำส ำคัญ  :   ความจงรักภักดีในองค์กร,  
     การรับรูค้วามยตุิธรรมในองค์กร,  
     ความพึงพอใจในงาน  
Keywords :  organizational Loyalty,  
   organizational Justice,  
   job satisfaction 
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บทน า 
การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้นทุนมนุษย์

เป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานในองค์กร “ทรัพยากร
บุคคล” คุณภาพของพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ 
เนื่องจากพนักงานเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้ไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร 
ตลอดจนความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญ  ที่พร้อมเป็นแรงผลักดันให้พนักงานมีความคง
อยู่และท างานกับองค์กรได้อย่างยืนยาวกับองค์กร ความ
จงรักภักดีในองค์กรของพนักงานจึงเป็นลักษณะของบุคคลที่
มีความเช่ือในการยอมรับเปูาหมายในการท างาน มีการ
ยอมรับค่านิยมขององค์กร โดยพนักงานมีความพร้อมและมี
ความเต็มใจ ที่จะทุ่มเทความพยายามท างานให้กับองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
องค์กรอย่างสูงสุด พนักงานจึงมีความปรารถนาท่ีจะ
รักษาการเป็นสมาชิกขององค์กรที่ดี  หากพนักงานมีความ
จงรักภักดีในองค์กรก็จะส่งผลในเรื่องของความพึงพอใจใน
การท างาน พนักงานพยายามที่จะท างานให้ดีที่สุด เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าขององค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไป ดังนั้นจึง
ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ร่วมส่งเสริมในการท างาน เช่น 
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการท างาน  
เอาใจใส่และทุ่มเทการท างานนอกเหนือจากบทบาหน้าที่ที่
องค์กรก าหนดภายในองค์กร  ความจงรักภักดีในองค์กรที่
ส่งผลต่อพนักงานมีอยู่ 4 ด้าน คือ ความจงรักภักดีต่อองค์กร
ด้านจิตใจ ด้านความคงอยู่  ด้านบรรทัดฐาน และด้าน
พฤติกรรม จากการศึกษาวิจัยพบว่าพนักงานที่มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรด้านจิตใจสูงจะคงอยู่กับองค์กรเพราะ
เหตุผลที่ว่าด้วยการอยากอยู่ พนักงานท่ีมีความจงรักภักดีใน
องค์กรด้านความคงอยู่จะอยู่กับองค์กรเพราะเหตุผลที่ว่า
จ าเป็นต้องอยู่ และพนักงานที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
ด้านบรรทัดฐานสูงนั้นจะคงอยู่กับองค์กรเพราะเหตุที่ว่าควรอยู่ 
(ธนพร  แย้มสุดา.  2549 : 1) 

เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นก าลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
องค์กรที่วางไว้ ดังนั้นความจงรักภักดีในองค์กรจึงเป็นปัจจัย 

ส าคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้พนักงานคงอยู่
ท างานกับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แห่ง กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุกแห่งมีภารกิจหลักตามกรอบที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดังนี้ "มาตรา 7" ให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ 
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู   

ในสภาวะปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถานที่
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็น
แหล่งรวบรวมความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีมีพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการหรืออาจารย์ที่มีสติปัญญาดีเลิศ 
เข้ามาพัฒนาในแต่ละคณะ ในอดีตที่ผ่านมาบัณฑิตที่ได้รับ
เกียรตินิยม ต่างมุ่งจะเข้ามาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้เพราะได้รับการยกย่องมีเกียรติ  
มีศักดิ์ศรีและได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูง ต่อมาฐานะของ
อาจารย์ได้เสื่อมถอยลง ส่วนหนึ่งเพราะมหาวิทยาลัยเป็นระบบ
ราชการที่อาจารย์มีฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการโดยทั่วไป 
ปัจจุบันนี้สวัสดิการของข้าราชการที่ผ่านมาต่ ากว่าอัตราเงิน
เฟูอและค่าครองชีพมาตลอด ฐานะของข้าราชการจึงด้อยลง
ซึ่งสื่อถึงความเหลื่อมล้ าท าให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ในหลายสาขาที่ได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการน้อยกว่า
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และในระดับ
ปริญญาโทท่ีส าเร็จการศึกษาใหม่ท างานในองค์การของภาค 
เอกชน เพื่อให้ยังชีพได้สมควรแก่ฐานะจึงต้องหารายได้เพิ่มเติม
จากงานประจ า จึงไม่มีเวลาอุทิศตนให้แก่การพัฒนางานวิชาการ 
ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่สามารถลงโทษผู้ที่มีผลงานทาง
วิชาการน้อยหรือไม่รับผิดชอบงาน นอกจากนั้นอาจารย์ยังมี
เสรีภาพในการจัดการเรยีนการสอนมากซึ่งการท างานในลักษณะ
นี้ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการท างานให้อาจารย์ไม่แข่งขันกัน
ที่จะหาช่ือเสียงทางวิชาการ (สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2552 :1)   

พฤติกรรมของพนักงานที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความส าคัญต่อองค์กร ท าให้การท างานของสังคม
ในองค์กรมีความราบรื่น เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน 
พนักงานในองค์กรมีการปรับตัวพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสังคมที่มี 
การปรับเปลี่ยน การสร้างและสนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลให้
พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นบุคลากรที่ดีนั้น มีส่วนช่วย
ส่งเสริมองค์กรนั้นให้มีประสิทธิผลต่อการท างานได้ดียิ่งขึ้น 
องค์กรจะประสบผลส าเร็จหรือสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเปูาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้นั้น ต้องอาศัย 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2560

Vol.11	No.1	January	-	June		2017

235

เมื่อพิจารณาค่า R-square พบว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาใน
รูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยละ 47   
 
ABSTRACT 
 The study was to develop a linear structural 
equation model of factors affecting organizational 
loyalty of lecturers in Rajabhat universities in Thailand 
and to confirm a structural equation model of those 
factors with empirical data from survey research. 
The research sample consisted of 601 lecturers in 
Rajabhat universities in Thailand. The sampling method 
was the multi-stage random sampling, using questionnaires 
and construct hypothesis model based on variables 
from a review of theories and researches. 

The hypothesis model has 1 exogenous 
latent variable: organizational loyalty and 3 endogenous 
latent variables: organizational justice, job satisfaction, 
and organizational image. The collected data was 
analyzed with a packaged program to obtain basic 
statistics of mean ( X ), standard deviations (S.D.), 
Chi-square (2), F-test and Pearson’s product moment 
coefficients. The packaged program was further 
employed to construct the linear structural equation 
model and confirmation factor analysis. 
 The research findings were as follows: 
  1.  The sample of lecturers in Rajabhat  
universities had organizational loyalty at a  high level 
on average with organizational loyalty ( X =4.29), 
behavior ( X =4.26),normalization( X =4.21), affective 
factors ( X =4.16) and persistence ( X =4.12), 
respectively.  When organizational loyalty of the 
sample were classified by size, Findings indicated that 
sample groups working in Rajabhat universities with 
different sizes had different organizational loyalty.  
  2.  A structural equation model of factors 
affecting organizational loyalty of lecturers in Rajabhat 

Universities was designed by the researcher to fit 
the empirical data. The final model showed that 
the fitness between the data and model indices 
were as follows: 2 = 97.650, df = 80, 2/df = 1.22, 
p-value = 0.0875, CFI = 0.994, TLI = 0.988, RMSEA 
= 0.019, SRMR = 0.028 The factors that had direct, 
indirect and total effect towards organizational loyalty 
of lecturers in Rajabhat universities by decreasing 
the order of standardized path coefficients were 
Direct effect, Indirect effect, and Total effect: (1) Direct 
effect : The factors which had the highest direct effect 
on organizational loyalty of lecturers was organizational 
image, which had standardized path coefficients 
of .858, followed by job satisfaction with the coefficient 
of .956. Organizational justice had an indirect effect 
on job satisfaction and organizational image.  (2) Indirect 
effect factors on organizational image had a standard 
path coefficient of .122, followed by job satisfaction, 
which had a standard path coefficient of .050, and 
an indirect effect on organizational loyalty with a 
standard path coefficient of .577. (3) Total Effect: 
The factor having the highest total effect on organizational 
loyalty of lecturers was organizational justice, followed 
by organizational image and job satisfaction which 
had a standard path coefficient of .346. The R-square 
of structural equation model of factors affecting 
organizational loyalty of lecturers in Rajabhat universities 
can explain the variances of organizational loyalty 
with the prediction power of 47 percent 
 
ค ำส ำคัญ  :   ความจงรักภักดีในองค์กร,  
     การรับรูค้วามยตุิธรรมในองค์กร,  
     ความพึงพอใจในงาน  
Keywords :  organizational Loyalty,  
   organizational Justice,  
   job satisfaction 
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บทน า 
การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้นทุนมนุษย์

เป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานในองค์กร “ทรัพยากร
บุคคล” คุณภาพของพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ 
เนื่องจากพนักงานเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้ไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร 
ตลอดจนความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญ  ที่พร้อมเป็นแรงผลักดันให้พนักงานมีความคง
อยู่และท างานกับองค์กรได้อย่างยืนยาวกับองค์กร ความ
จงรักภักดีในองค์กรของพนักงานจึงเป็นลักษณะของบุคคลที่
มีความเช่ือในการยอมรับเปูาหมายในการท างาน มีการ
ยอมรับค่านิยมขององค์กร โดยพนักงานมีความพร้อมและมี
ความเต็มใจ ที่จะทุ่มเทความพยายามท างานให้กับองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
องค์กรอย่างสูงสุด พนักงานจึงมีความปรารถนาที่จะ
รักษาการเป็นสมาชิกขององค์กรท่ีดี  หากพนักงานมีความ
จงรักภักดีในองค์กรก็จะส่งผลในเรื่องของความพึงพอใจใน
การท างาน พนักงานพยายามที่จะท างานให้ดีที่สุด เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าขององค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไป ดังนั้นจึง
ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ร่วมส่งเสริมในการท างาน เช่น 
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการท างาน  
เอาใจใส่และทุ่มเทการท างานนอกเหนือจากบทบาหน้าที่ที่
องค์กรก าหนดภายในองค์กร  ความจงรักภักดีในองค์กรที่
ส่งผลต่อพนักงานมีอยู่ 4 ด้าน คือ ความจงรักภักดีต่อองค์กร
ด้านจิตใจ ด้านความคงอยู่  ด้านบรรทัดฐาน และด้าน
พฤติกรรม จากการศึกษาวิจัยพบว่าพนักงานที่มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรด้านจิตใจสูงจะคงอยู่กับองค์กรเพราะ
เหตุผลที่ว่าด้วยการอยากอยู่ พนักงานท่ีมีความจงรักภักดีใน
องค์กรด้านความคงอยู่จะอยู่กับองค์กรเพราะเหตุผลที่ว่า
จ าเป็นต้องอยู่ และพนักงานที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
ด้านบรรทัดฐานสูงนั้นจะคงอยู่กับองค์กรเพราะเหตุที่ว่าควรอยู่ 
(ธนพร  แย้มสุดา.  2549 : 1) 

เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นก าลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
องค์กรที่วางไว้ ดังนั้นความจงรักภักดีในองค์กรจึงเป็นปัจจัย 

ส าคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้พนักงานคงอยู่
ท างานกับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
38 แห่ง กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุกแห่งมีภารกิจหลักตามกรอบที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดังนี้ "มาตรา 7" ให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ 
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู   

ในสภาวะปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถานที่
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็น
แหล่งรวบรวมความรู้ ในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการหรืออาจารย์ที่มีสติปัญญาดีเลิศ 
เข้ามาพัฒนาในแต่ละคณะ ในอดีตที่ผ่านมาบัณฑิตที่ได้รับ
เกียรตินิยม ต่างมุ่งจะเข้ามาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้เพราะได้รับการยกย่องมีเกียรติ  
มีศักดิ์ศรีและได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูง ต่อมาฐานะของ
อาจารย์ได้เสื่อมถอยลง ส่วนหนึ่งเพราะมหาวิทยาลัยเป็นระบบ
ราชการที่อาจารย์มีฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการโดยทั่วไป 
ปัจจุบันนี้สวัสดิการของข้าราชการที่ผ่านมาต่ ากว่าอัตราเงิน
เฟูอและค่าครองชีพมาตลอด ฐานะของข้าราชการจึงด้อยลง
ซึ่งสื่อถึงความเหลื่อมล้ าท าให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ในหลายสาขาที่ได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการน้อยกว่า
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และในระดับ
ปริญญาโทท่ีส าเร็จการศึกษาใหม่ท างานในองค์การของภาค 
เอกชน เพื่อให้ยังชีพได้สมควรแก่ฐานะจึงต้องหารายได้เพิ่มเติม
จากงานประจ า จึงไม่มีเวลาอุทิศตนให้แก่การพัฒนางานวิชาการ 
ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่สามารถลงโทษผู้ที่มีผลงานทาง
วิชาการน้อยหรือไม่รับผิดชอบงาน นอกจากนั้นอาจารย์ยังมี
เสรีภาพในการจัดการเรยีนการสอนมากซึ่งการท างานในลักษณะ
นี้ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการท างานให้อาจารย์ไม่แข่งขันกัน
ที่จะหาช่ือเสียงทางวิชาการ (สุมิตร  สุวรรณ และคณะ. 2552 :1)   

พฤติกรรมของพนักงานที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความส าคัญต่อองค์กร ท าให้การท างานของสังคม
ในองค์กรมีความราบรื่น เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน 
พนักงานในองค์กรมีการปรับตัวพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสังคมที่มี 
การปรับเปลี่ยน การสร้างและสนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลให้
พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นบุคลากรที่ดีนั้น มีส่วนช่วย
ส่งเสริมองค์กรนั้นให้มีประสิทธิผลต่อการท างานได้ดียิ่งขึ้น 
องค์กรจะประสบผลส าเร็จหรือสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเปูาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้นั้น ต้องอาศัย 
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การก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน มีความ
เหมาะสมกับการด าเนินงานขององค์กรรวมไปถึงบุคลากรใน
องค์กรต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องแคล่ว และมีความช านาญ ให้ความช่วยเหลือกับ
บุคลากรในองค์กร รวมไปถึงการเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น ให้ความร่วมมือทางด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใน
ด้านต่างๆที่องค์กรจัดขึ้น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรในองค์กร
อย่างประหยัดและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร รักษาผลประโยชน์ให้องค์กรรวมทั้งพยายามผลักดัน
และท างานให้บรรลุเปูาหมายได้ดีที่สุด ดังนั้นลักษณะของ
พฤติกรรมดังกล่าวเรียกว่า พฤติกรรมการเป็นบุคลากรที่ดี
ขององค์กร นอกจากบุคลลากรในองค์กรจะมุ่งปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์กรอย่างมีคุณภาพและตรงตามเปูาหมายขององค์กร  
องค์ประกอบส าคัญคือความจงรักภักดีต่อองค์กร สามารถที่จะ
แสดงออกถึงความเช่ือมั่น ความซื่อสัตย์ ไม่คิดโยกย้ายไป
ท างานองค์กรอื่น มุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่ 
(พิชิต  ขัติเรือง.  2550 : 1) 

การรับรู้ความยุติธรรมองค์กร เป็นสิ่งที่บุคคล
ได้รับการจากงาน พนักงานและลักษณะของบุคคลท่ีให้ผล
ต่องาน บุคคลแต่ละคนย่อมแสวงหาความเสมอภาคทาง
สังคม เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนที่ได้รับจากความยุติธรรม
ในองค์การ (Organizational Justice) จึงเป็นทฤษฎีที่พัฒนา
ต่อมาจาก Equity Theory โดยเน้นถึงความรับรู้และการตัดสินใจ
ของพนักงานว่ามีความยุติธรรมเกิดขึ้นในกระบวนการหรือ
ในการตัดสินใจต่างๆ ขององค์การหรือไม่ ซึ่งแยกเป็น 4 ประเภท
คือ 1) การรับรู้ของความยุติธรรมของการจัดสรรทรัพยากร
และผลตอบแทนในองค์การ ซ่ึงใกล้เคียงกับหลักการของ 
equity theory แต่สามารถน าไปใช้ได้กว้างขวางมากกว่า เช่น 
ใช้กับการเมืองในองค์การ การเลื่อนต าแหน่ง การสอนงาน ทีม 
ระดับความพึงพอใจของผลประโยชน์ที่ได้รับ 2) การรับรู้ถึง
ความเสมอ 

ภาคหรือความยุติธรรมของกระบวนการองค์การ
ในการกระจายการตัดสินใจ พนักงานจะกังวลในเร่ืองความ
ยุติธรรมในการตัดสินใจในทุกแง่มุมการท างาน การตัดสินใจ
ที่เก่ียวข้องกับการชดเชยค่าตอบแทน การประเมินผลงาน 
การฝึกงานและการแบ่งงานเป็นกลุ่มความยุติธรรมของ
กระบวนการต่างๆ จะแสดงถึงผลกระทบเชิงบวกบน
ปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยพันธสัญญาขององค์การแรง
กระตุ้นภายในความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์การความเป็น
พลเมืองขององค์การความไว้ใจผู้บังคับบัญชาความพอใจใน
ผลการตัดสินใจแรงกระตุ้นการท างานผลงานผลกระทบ
ทางบวกของความยุติธรรมของกระบวนการต่างๆ พบในการ

ตัดสินใจส าคัญขององค์การ รวมถึงการจ่ายผลประโยชน์ 
การคัดเลือกคนท างาน และการประเมินผลงาน เพราะความ
ยุติธรรมของกระบวนการต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Adams, J. Stacey (1965 : 267-299)   

ภาพลักษณ์องค์กรในแง่ของพฤติกรรมที่แสดงถึง
การรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของชุมชนโดยมีการประชาสัมพันธ์
ด้านการศึกษาได้อย่างครอบคลุมและเกิดความน่า ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นร่วมกับมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการจัดสภาพแวดล้อม
การท างาน การให้บริการได้อย่างครบถ้วน และมีการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมในพื้นที่ๆให้บริการ มีอยู่ 4 ด้าน 
ด้วยกัน 1) การจัดการองค์กร การจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยโดยมอบหมายงานให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย 
การจัดองค์การที่ดี จะช่วยให้การบริหารการจัดการมีประสิทธิภาพได้ 
2) การจัดการศึกษา การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสร้างองค์ความรู้
อันเกิดที่เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 4) การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารความคิดเห็นข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ 
ไปสู่กลุ่มประชาชน  

การศึกษาวิจัยรูปแบบสมการโครงสร้างของปัจจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อความจงรั กภั กดี ในองค์ ก รของพนั กงาน
มหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏคร้ังน้ี เป็นการ
วิจัยที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารงานของระบบทรัพยากรบุคคล ผู้วิจัยมีความสนใจ
และเห็นความส าคัญของวิจัยเรื่องนี้จึงต้องการศึกษา
เปรียบเทียบความจงรักภักดีในสถาบัน โดยการสะท้อน
ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน (อาจารย์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตลอดจนการมีขวัญก าลังใจ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มีสิทธิประโยชน์ มีเกียรติ
ศักดิ์ศรีของอาชีพ และอาจรวมไป ถึงเรื่องความจงรักภักดี
ต่อองค์กรด้วยเพื่อต้องการทราบเจตคติของความจงรักภักดี
ในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จะศึกษานั้น เพื่อ
น ามาใช้พัฒนาแนวทางส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มี
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คุณลักษณะที่ดี ผลักดันให้บุคลากรได้ท างานอย่างมีความสุข 
และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และสามารถบริหารจัดการให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับของความ
จงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
มหาวิทยาลยัราชภัฏจ าแนกตามขนาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน
องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่พัฒนากับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3.  เพื่อศึกษาตัวแปรทีมีอิทธิพลทางตรงอิทธิพล
ทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อความจงรักภักดีในองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามโมเดล
สมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น 
 
วิธีด าเนินการการวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในกาวิจัยในครั้งนี้คือพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผูส้อนมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 8,075 คน (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.  
2556) เนือ่งจากการวิจยัครั้งนีเ้ป็นการวิจยัที่ศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่วิเคราะหด์้วยสถิตขิั้นสูง และมีความสมัพันธ์
ระหว่างตัวแปร จึงต้องพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับ
จ านวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้องประมาณค่า โดยอัตราส่วนระหว่าง
หน่วยตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์ หรือตัวแปรควรจะเป็น 
20 : 1 (Thompson.  1987 : 42-46) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้
มีจ านวนเส้นพารามิเตอร์ 24 เส้นโดยแบ่งตามขนาดของพนักงาน
มหาวิทยาลยัดังเกณฑ์ต่อไปนี้กลุ่มเล็ก 0-249 คน กลุ่มกลาง  
250–399 คนและกลุ่มใหญ่ 400-650 คน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
กลุม่ตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กล่าวมาจากนั้นจึงสุม่ตวัอยา่ง 650 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสายผู้สอน 
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2556) ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling)  
   2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมลูทั่วไป มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามปัจจยัที่สง่ผลต่อความ
จงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating 
scale) 5 ระดับคือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดบัเดียว โดยครอบคลุม
ความจงรักภักดีในองค์กร 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1  ผู้วจิัยท าการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงประจกัษ์  
โดยด าเนินการขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาต
และขอความอนุเคราะห์จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และแจ้งให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มตัวอย่างทราบและขอความอนุเคราะห์ในการตอบ 
แบบสอบถาม 
   3.2   ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงมหาวิทยาลัยราชภฏั
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จ านวน 650 ฉบับ และขอ
ความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์โดยทางไปรษณีย์   
   3.3  ด าเนินการติดตามเก็บแบบสอบถามคืน 
จ านวน 650 ฉบับ และน าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา
ตรวจสอบจ านวนแบบสอบถาม และความถูกต้องสมบูรณ์
ของค าตอบ จ านวน 601 ฉบับ ส าหรับมหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัย
ยังไม่ได้รับคืน ผู้วิจัยจะประสานทางโทรศัพท์เพื่อขอเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม 
   3.4  ตรวจสอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อน า
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไปและหากพบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏใดยังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามก าหนด
ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง
และส่งทางไปรษณีย์ด่วน (EMS)  
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1  สถิติบรรยาย 
   4.1.1  การแจกแจงความถี่ และร้อยละใช้
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 
   4.1.2  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง 
ใช้ส าหรับวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของความจงรักภักดี
ในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ และระดับการแสดงออกของปัจจัยที่น ามาศึกษา 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2560

Vol.11	No.1	January	-	June		2017

237

การก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน มีความ
เหมาะสมกับการด าเนินงานขององค์กรรวมไปถึงบุคลากรใน
องค์กรต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องแคล่ว และมีความช านาญ ให้ความช่วยเหลือกับ
บุคลากรในองค์กร รวมไปถึงการเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น ให้ความร่วมมือทางด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใน
ด้านต่างๆที่องค์กรจัดขึ้น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรในองค์กร
อย่างประหยัดและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร รักษาผลประโยชน์ให้องค์กรรวมทั้งพยายามผลักดัน
และท างานให้บรรลุเปูาหมายได้ดีที่สุด ดังนั้นลักษณะของ
พฤติกรรมดังกล่าวเรียกว่า พฤติกรรมการเป็นบุคลากรที่ดี
ขององค์กร นอกจากบุคลลากรในองค์กรจะมุ่งปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์กรอย่างมีคุณภาพและตรงตามเปูาหมายขององค์กร  
องค์ประกอบส าคัญคือความจงรักภักดีต่อองค์กร สามารถที่จะ
แสดงออกถึงความเช่ือมั่น ความซื่อสัตย์ ไม่คิดโยกย้ายไป
ท างานองค์กรอื่น มุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่ 
(พิชิต  ขัติเรือง.  2550 : 1) 

การรับรู้ความยุติธรรมองค์กร เป็นสิ่งที่บุคคล
ได้รับการจากงาน พนักงานและลักษณะของบุคคลที่ให้ผล
ต่องาน บุคคลแต่ละคนย่อมแสวงหาความเสมอภาคทาง
สังคม เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนที่ได้รับจากความยุติธรรม
ในองค์การ (Organizational Justice) จึงเป็นทฤษฎีที่พัฒนา
ต่อมาจาก Equity Theory โดยเน้นถึงความรับรู้และการตัดสินใจ
ของพนักงานว่ามีความยุติธรรมเกิดขึ้นในกระบวนการหรือ
ในการตัดสินใจต่างๆ ขององค์การหรือไม่ ซึ่งแยกเป็น 4 ประเภท
คือ 1) การรับรู้ของความยุติธรรมของการจัดสรรทรัพยากร
และผลตอบแทนในองค์การ ซึ่งใกล้เคียงกับหลักการของ 
equity theory แต่สามารถน าไปใช้ได้กว้างขวางมากกว่า เช่น 
ใช้กับการเมืองในองค์การ การเลื่อนต าแหน่ง การสอนงาน ทีม 
ระดับความพึงพอใจของผลประโยชน์ที่ได้รับ 2) การรับรู้ถึง
ความเสมอ 

ภาคหรือความยุติธรรมของกระบวนการองค์การ
ในการกระจายการตัดสินใจ พนักงานจะกังวลในเรื่องความ
ยุติธรรมในการตัดสินใจในทุกแง่มุมการท างาน การตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยค่าตอบแทน การประเมินผลงาน 
การฝึกงานและการแบ่งงานเป็นกลุ่มความยุติธรรมของ
กระบวนการต่างๆ จะแสดงถึงผลกระทบเชิงบวกบน
ปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยพันธสัญญาขององค์การแรง
กระตุ้นภายในความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์การความเป็น
พลเมืองขององค์การความไว้ใจผู้บังคับบัญชาความพอใจใน
ผลการตัดสินใจแรงกระตุ้นการท างานผลงานผลกระทบ
ทางบวกของความยุติธรรมของกระบวนการต่างๆ พบในการ

ตัดสินใจส าคัญขององค์การ รวมถึงการจ่ายผลประโยชน์ 
การคัดเลือกคนท างาน และการประเมินผลงาน เพราะความ
ยุติธรรมของกระบวนการต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Adams, J. Stacey (1965 : 267-299)   

ภาพลักษณ์องค์กรในแง่ของพฤติกรรมที่แสดงถึง
การรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของชุมชนโดยมีการประชาสัมพันธ์
ด้านการศึกษาได้อย่างครอบคลุมและเกิดความน่า ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นร่วมกับมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการจัดสภาพแวดล้อม
การท างาน การให้บริการได้อย่างครบถ้วน และมีการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมในพื้นที่ๆให้บริการ มีอยู่ 4 ด้าน 
ด้วยกัน 1) การจัดการองค์กร การจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยโดยมอบหมายงานให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย 
การจัดองค์การที่ดี จะช่วยให้การบริหารการจัดการมีประสิทธิภาพได้ 
2) การจัดการศึกษา การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสร้างองค์ความรู้
อันเกิดที่เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 4) การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารความคิดเห็นข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ 
ไปสู่กลุ่มประชาชน  

การศึกษาวิจัยรูปแบบสมการโครงสร้างของปัจจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อความจงรั กภั กดี ในองค์ ก รของพนั กงาน
มหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารงานของระบบทรัพยากรบุคคล ผู้วิจัยมีความสนใจ
และเห็นความส าคัญของวิจัยเรื่องนี้จึงต้องการศึกษา
เปรียบเทียบความจงรักภักดีในสถาบัน โดยการสะท้อน
ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน (อาจารย์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตลอดจนการมีขวัญก าลังใจ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มีสิทธิประโยชน์ มีเกียรติ
ศักดิ์ศรีของอาชีพ และอาจรวมไป ถึงเรื่องความจงรักภักดี
ต่อองค์กรด้วยเพื่อต้องการทราบเจตคติของความจงรักภักดี
ในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จะศึกษานั้น เพื่อ
น ามาใช้พัฒนาแนวทางส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มี
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คุณลักษณะที่ดี ผลักดันให้บุคลากรได้ท างานอย่างมีความสุข 
และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และสามารถบริหารจัดการให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับของความ
จงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
มหาวิทยาลยัราชภฏัจ าแนกตามขนาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 2.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน
องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่พัฒนากับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3.  เพื่อศึกษาตัวแปรทีมีอิทธิพลทางตรงอิทธิพล
ทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อความจงรักภักดีในองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามโมเดล
สมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้น 
 
วิธีด าเนินการการวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในกาวิจัยในครั้งนี้คือพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผูส้อนมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 8,075 คน (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.  
2556) เนือ่งจากการวิจยัครั้งนีเ้ป็นการวิจยัที่ศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่วิเคราะหด์้วยสถิตขิั้นสูง และมีความสมัพันธ์
ระหว่างตัวแปร จึงต้องพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับ
จ านวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้องประมาณค่า โดยอัตราส่วนระหว่าง
หน่วยตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์ หรือตัวแปรควรจะเป็น 
20 : 1 (Thompson.  1987 : 42-46) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้
มีจ านวนเส้นพารามิเตอร์ 24 เส้นโดยแบ่งตามขนาดของพนักงาน
มหาวิทยาลยัดังเกณฑ์ต่อไปนี้กลุ่มเล็ก 0-249 คน กลุ่มกลาง  
250–399 คนและกลุ่มใหญ่ 400-650 คน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
กลุม่ตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กล่าวมาจากนั้นจึงสุม่ตวัอยา่ง 650 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสายผู้สอน 
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2556) ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling)  
   2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมลูทั่วไป มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามปัจจยัที่สง่ผลต่อความ
จงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating 
scale) 5 ระดับคือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดบัเดียว โดยครอบคลุม
ความจงรักภักดีในองค์กร 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1  ผู้วจิัยท าการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงประจกัษ์  
โดยด าเนินการขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาต
และขอความอนุเคราะห์จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และแจ้งให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มตัวอย่างทราบและขอความอนุเคราะห์ในการตอบ 
แบบสอบถาม 
   3.2   ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงมหาวิทยาลัยราชภฏั
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จ านวน 650 ฉบับ และขอ
ความอนุเคราะหใ์ห้ตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์โดยทางไปรษณีย์   
   3.3  ด าเนินการติดตามเก็บแบบสอบถามคืน 
จ านวน 650 ฉบับ และน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
ตรวจสอบจ านวนแบบสอบถาม และความถูกต้องสมบูรณ์
ของค าตอบ จ านวน 601 ฉบับ ส าหรับมหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัย
ยังไม่ได้รับคืน ผู้วิจัยจะประสานทางโทรศัพท์เพื่อขอเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม 
   3.4  ตรวจสอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อน า
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไปและหากพบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏใดยังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามก าหนด
ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง
และส่งทางไปรษณีย์ด่วน (EMS)  
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1  สถิติบรรยาย 
   4.1.1  การแจกแจงความถี่ และร้อยละใช้
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 
   4.1.2  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง 
ใช้ส าหรับวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของความจงรักภักดี
ในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ และระดับการแสดงออกของปัจจัยที่น ามาศึกษา 
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   4.1.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหวา่งอายุ ประสบการณ์การเปน็พนักงาน
มหาวิทยาลยัสายผูส้อน และขนาดของมหาวิทยาลัย ใช้สถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test) (กัลยา  วิณชิย์บัญชา.  2552 : 3-8) 

 4.2  สถิติอ้างอิง 
  4.2.1  การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor 

analysis) เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct 
validity) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory 
factor analysis) และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ระหว่างโมเดลสมการโครงสร้าง 
   4.2.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ 
แตกต่างตามขนาดของมหาวิทยาลัย ใช้สถิติทดสอบเอฟ      
(F-test) (กัลยา วิณิชย์บัญชา. 2552 : 3-8) 
   4.2.3  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient) 
และทดสอบความมีนัยส าคัญด้วยสถิติทดสอบที (t-test)  
   4.2.4  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) มีสถิติที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สัมประสิทธ์ิความแปรผันพหุคูณ 
   4.2.5  การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (path 
analysis) แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษา ทดสอบความ
มีนัยส าคัญด้วยสถิติทดสอบที เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในองค์กร
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ขั้นพื้นฐานดังนี ้

   1)  การตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดล (goodness-of fit measures) เพื่อศึกษาภาพรวม
ของโมเดลว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ผู้วิจัย
ใช้ค่าสถิติที่จะตรวจสอบ ดังนี้ (Brown & Cudeck.  1993 : 
136–162) 
    2)  ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi-square 
statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่า
ฟังก์ช่ันความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์ถ้าค่าสถิตไค–สแคว์   
มีค่าต่ ามาก หรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่าข้อมูล
โมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Boolen, 
1989: 330-316)  
    3)  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง  
(goodness-of-fit index: GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของผลต่าง
ระหว่างฟังก์ช่ันความสอดคล้องจากโมเดลก่อน และหลังปรับ
โมเดลกับฟังก์ช่ัน ความสอดคล้องก่อนปรับโมเดล ค่า GFI 
หากมีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hoyle.  2000 : 465-497) 

    4)  ใช้ดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแล้ว 
(adjusted goodness-of-fit index: AGFI) ซึ่งน า GFI มาปรับแก้
และค านึงถึงขนาดของตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ค่านี้ใช้ เช่น 
เดียวกับ GFI และ AGFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hoyle.  2000 : 465-497) 
    5)  ค่า RMSEA (root mean square 
error of approximation) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้อง
ของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ
ประชากรซึ่ง ได้อธิบายว่า ค่า RMSEA ที่น้อยกว่า .05 แสดงว่า
มีความสอดคล้องสนิท (close fit) แต่อย่างไรก็ตาม ค่าที่ใช้ได้
และถือว่าโมเดลที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับโมเดลไม่ควรจะเกิน .08  
    6)  ค่าการเปรียบเทียบ (Comparative 
fit index : CFI) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการเปรียบเทียบความฟิต
ของโมเดล มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.95 แสดงให้เห็นถึง
การเปรียบเทียบความสอดคล้องของโมเดล  
    7)  ค่า Tucker-Lewis index (TLI) มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.95 แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบ
ความสอดคล้องของโมเดล  
    8)  ค่า Weight root mean square 
residual (WRMR) ค่าน้อยกว่าหรอืเท่ากับ 0.90 แสดงให้
เห็นถึงค่าน้ าหนัก (สุนทรพจน ์ ด ารงพานิช.  2555 : 198) 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและ
การแจกแจงของตัวแปรการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างและ
การแจกแจงของตัวแปร โดยแบ่งออกเป็น  2 ส่วน ได้แก่ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและผลการ
วิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปร ดังนี้ผลการวิเคราะหข์้อมูล
เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 601 คน คิดเป็น
ร้อยละ เพศชาย จ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 63 และเพศหญิง 
จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
31–40 ปี หรือร้อยละ 50 ในขณะที่กลุ่มอายุระหว่างไม่เกิน 30 ปี 
อายุระหว่าง 41–50 ปี มีจ านวนกลุ่มอายุละ 100 คน หรือ 
ร้อยละ 17 เมื่อพิจารณาประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
และขนาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบว่า พบว่า ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 6–10 ปี จ านวน 
260 คน หรือร้อยละ 35 รองลงมา คือ 11–15 ปี หรือร้อยละ 13 
และ 16–20 ปี หรือร้อยละ 8 ตามล าดับ ส่วนขนาดมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดเล็ก 
จ านวน 376 คน หรือร้อยละ 62 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏขนาดกลาง จ านวน 135 คน หรือร้อยละ 22 และ เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ จ านวน 90 คน หรือร้อยละ 
15 ตามล าดับ 
 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) เพื่อเปรียบเทียบ
ความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามขนาดพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ท างานในมหาวิทยาลัยที่มี
ขนาดต่างกัน มีความจงรักภักดีโดยรวมแตกต่างกัน (F=4.130) 
เมื่อพิจารณารายด้านของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนที่
ท างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ขนาดต่างกัน คือด้านจิตใจ 
และด้านบรรทัดฐาน (F=0.570 และ 0.3112 ตามล าดับ)  
 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ส่วนด้านความคงอยู่
และด้านพฤติกรรมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้
แต่ละตัว พบว่าตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงความจงรักภักดี
ในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลยัราชภฏั
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (X ) คือ ความจงรัก 
ภักดี ( X = 4.29) ด้านพฤติกรรม ( X = 4.26) ด้านบรรทัด
ฐาน (X = 4.21) ด้านจิตใจ (X = 4.16) และด้านความคงอยู่ 
(X = 4.12) ตามล าดับ 
  1.  เมื่อพิจารณาความจงรักภักดีในองค์กรด้านจิตใจ 
พบว่าความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดกลางมีความจงรักภักดี
ในองค์กรแตกต่างกันกับขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที ่.05  
 2.  เมื่อพิจารณาความจงรักภักดีในองค์กรด้าน 
บรรทัดฐาน พบว่าความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขนาดกลาง    
มีความจงรักภักดีในองค์กรไม่แตกต่างกันกับขนาดเล็ก 
 

ตัวแปร  
X  

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่  

ความจงรักภักดีใน
องค์กรด้านบรรทัดฐาน 

4.23 4.13 4.27 

ขนาดเล็ก 4.23 - .10 -.04 
ขนาดกลาง 4.13  - -.14 
ขนาดใหญ ่ 4.27   - 
 

*p<.05 
 

3.  เมื่อพิจารณาความจงรักภกัดีในองค์กรโดยรวม 
พบว่า ความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขนาดเล็กมีความจงรักภักดี
ในองค์กรแตกต่างกันกับขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที ่.05 

 
ตัวแปร  

X  
ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ ่

ความจงรักภักดี
ในองค์กร 

4.32 4.31 4.19 

ขนาดเล็ก 4.32 - .01 .13* 
ขนาดกลาง 4.31  - .12 
ขนาดใหญ ่ 4.19   - 
 

*p<.05 
1. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรสหสัมพันธ์ของตัวแปร

ที่ศึกษา พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีใน
องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยมากกที่สุดคือความ
จงรักภักดีในองค์กร ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีในองค์กร ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กร ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการท างาน และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
องค์กร การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ผู้สอน  จ านวน 4 ตัวแปรแฝง พบว่าตัวแปรแฝงทั้งหมดมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .30 ขึ้นไป แสดงว่าตัวแปรแฝง
ทุกตัวมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 
ตัวแปรแฝงความจงรักภักดีในองค์กรซึ่งผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรแฝงความจงรักภักดีในองค์กร  
ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ องค์ประกอบด้านจิตใจ (Affective) 
องค์ประกอบด้านความคงอยู่ (Persistence) องค์ประกอบ
ด้านบรรทัดฐาน (Normalization) และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(Behavior) ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่า ไค-สแควร์ 

ตัวแปร  
X  

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ ่

ความจงรักภักดีใน
องค์กรด้านจิตใจ 

4.20 4.05 4.18 

ขนาดเล็ก 4.20 - .15* .02 
ขนาดกลาง 4.05  - -.13 
ขนาดใหญ ่ 4.18   - 
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   4.1.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหวา่งอายุ ประสบการณ์การเปน็พนักงาน
มหาวิทยาลยัสายผูส้อน และขนาดของมหาวิทยาลัย ใช้สถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test) (กัลยา  วิณชิย์บัญชา.  2552 : 3-8) 

 4.2  สถิติอ้างอิง 
  4.2.1  การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor 

analysis) เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct 
validity) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory 
factor analysis) และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ระหว่างโมเดลสมการโครงสร้าง 
   4.2.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ 
แตกต่างตามขนาดของมหาวิทยาลัย ใช้สถิติทดสอบเอฟ      
(F-test) (กัลยา วิณิชย์บัญชา. 2552 : 3-8) 
   4.2.3  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient) 
และทดสอบความมีนัยส าคัญด้วยสถิติทดสอบที (t-test)  
   4.2.4  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) มีสถิติที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สัมประสิทธ์ิความแปรผันพหุคูณ 
   4.2.5  การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (path 
analysis) แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษา ทดสอบความ
มีนัยส าคัญด้วยสถิติทดสอบที เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในองค์กร
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ขั้นพื้นฐานดังนี ้

   1)  การตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดล (goodness-of fit measures) เพื่อศึกษาภาพรวม
ของโมเดลว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ผู้วิจัย
ใช้ค่าสถิติที่จะตรวจสอบ ดังนี้ (Brown & Cudeck.  1993 : 
136–162) 
    2)  ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi-square 
statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่า
ฟังก์ช่ันความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์ถ้าค่าสถิตไค–สแคว์   
มีค่าต่ ามาก หรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่าข้อมูล
โมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Boolen, 
1989: 330-316)  
    3)  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง  
(goodness-of-fit index: GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของผลต่าง
ระหว่างฟังก์ช่ันความสอดคล้องจากโมเดลก่อน และหลังปรับ
โมเดลกับฟังก์ช่ัน ความสอดคล้องก่อนปรับโมเดล ค่า GFI 
หากมีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hoyle.  2000 : 465-497) 

    4)  ใช้ดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแล้ว 
(adjusted goodness-of-fit index: AGFI) ซึ่งน า GFI มาปรับแก้
และค านึงถึงขนาดของตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ค่านี้ใช้ เช่น 
เดียวกับ GFI และ AGFI ที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hoyle.  2000 : 465-497) 
    5)  ค่า RMSEA (root mean square 
error of approximation) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้อง
ของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ
ประชากรซึ่ง ได้อธิบายว่า ค่า RMSEA ที่น้อยกว่า .05 แสดงว่า
มีความสอดคล้องสนิท (close fit) แต่อย่างไรก็ตาม ค่าที่ใช้ได้
และถือว่าโมเดลที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับโมเดลไม่ควรจะเกิน .08  
    6)  ค่าการเปรียบเทียบ (Comparative 
fit index : CFI) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการเปรียบเทียบความฟิต
ของโมเดล มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.95 แสดงให้เห็นถึง
การเปรียบเทียบความสอดคล้องของโมเดล  
    7)  ค่า Tucker-Lewis index (TLI) มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.95 แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบ
ความสอดคล้องของโมเดล  
    8)  ค่า Weight root mean square 
residual (WRMR) ค่าน้อยกว่าหรอืเท่ากับ 0.90 แสดงให้
เห็นถึงค่าน้ าหนัก (สุนทรพจน ์ ด ารงพานิช.  2555 : 198) 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและ
การแจกแจงของตัวแปรการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างและ
การแจกแจงของตัวแปร โดยแบ่งออกเป็น  2 ส่วน ได้แก่ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและผลการ
วิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปร ดังนี้ผลการวิเคราะหข์้อมูล
เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จ านวน 601 คน คิดเป็น
ร้อยละ เพศชาย จ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 63 และเพศหญิง 
จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
31–40 ปี หรือร้อยละ 50 ในขณะที่กลุ่มอายุระหว่างไม่เกิน 30 ปี 
อายุระหว่าง 41–50 ปี มีจ านวนกลุ่มอายุละ 100 คน หรือ 
ร้อยละ 17 เมื่อพิจารณาประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
และขนาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบว่า พบว่า ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 6–10 ปี จ านวน 
260 คน หรือร้อยละ 35 รองลงมา คือ 11–15 ปี หรือร้อยละ 13 
และ 16–20 ปี หรือร้อยละ 8 ตามล าดับ ส่วนขนาดมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดเล็ก 
จ านวน 376 คน หรือร้อยละ 62 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏขนาดกลาง จ านวน 135 คน หรือร้อยละ 22 และ เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ จ านวน 90 คน หรือร้อยละ 
15 ตามล าดับ 
 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) เพื่อเปรียบเทียบ
ความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามขนาดพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ท างานในมหาวิทยาลัยที่มี
ขนาดต่างกัน มีความจงรักภักดีโดยรวมแตกต่างกัน (F=4.130) 
เมื่อพิจารณารายด้านของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนที่
ท างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ขนาดต่างกัน คือด้านจิตใจ 
และด้านบรรทัดฐาน (F=0.570 และ 0.3112 ตามล าดับ)  
 โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ส่วนด้านความคงอยู่
และด้านพฤติกรรมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้
แต่ละตัว พบว่าตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงความจงรักภักดี
ในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลยัราชภฏั
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (X ) คือ ความจงรัก 
ภักดี ( X = 4.29) ด้านพฤติกรรม ( X = 4.26) ด้านบรรทัด
ฐาน (X = 4.21) ด้านจิตใจ (X = 4.16) และด้านความคงอยู่ 
(X = 4.12) ตามล าดับ 
  1.  เมื่อพิจารณาความจงรักภักดีในองค์กรด้านจิตใจ 
พบว่าความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดกลางมีความจงรักภักดี
ในองค์กรแตกต่างกันกับขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที ่.05  
 2.  เมื่อพิจารณาความจงรักภักดีในองค์กรด้าน 
บรรทัดฐาน พบว่าความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขนาดกลาง    
มีความจงรักภักดีในองค์กรไม่แตกต่างกันกับขนาดเล็ก 
 

ตัวแปร  
X  

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่  

ความจงรักภักดีใน
องค์กรด้านบรรทัดฐาน 

4.23 4.13 4.27 

ขนาดเล็ก 4.23 - .10 -.04 
ขนาดกลาง 4.13  - -.14 
ขนาดใหญ ่ 4.27   - 
 

*p<.05 
 

3.  เมื่อพิจารณาความจงรักภกัดีในองค์กรโดยรวม 
พบว่า ความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขนาดเล็กมีความจงรักภักดี
ในองค์กรแตกต่างกันกับขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที ่.05 

 
ตัวแปร  

X  
ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ ่

ความจงรักภักดี
ในองค์กร 

4.32 4.31 4.19 

ขนาดเล็ก 4.32 - .01 .13* 
ขนาดกลาง 4.31  - .12 
ขนาดใหญ ่ 4.19   - 
 

*p<.05 
1. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรสหสัมพันธ์ของตัวแปร

ที่ศึกษา พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีใน
องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยมากกที่สุดคือความ
จงรักภักดีในองค์กร ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีในองค์กร ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กร ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการท างาน และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
องค์กร การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ผู้สอน  จ านวน 4 ตัวแปรแฝง พบว่าตัวแปรแฝงทั้งหมดมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .30 ขึ้นไป แสดงว่าตัวแปรแฝง
ทุกตัวมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 
ตัวแปรแฝงความจงรักภักดีในองค์กรซึ่งผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรแฝงความจงรักภักดีในองค์กร  
ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ องค์ประกอบด้านจิตใจ (Affective) 
องค์ประกอบด้านความคงอยู่ (Persistence) องค์ประกอบ
ด้านบรรทัดฐาน (Normalization) และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(Behavior) ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่า ไค-สแควร์ 

ตัวแปร  
X  

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ ่

ความจงรักภักดีใน
องค์กรด้านจิตใจ 

4.20 4.05 4.18 

ขนาดเล็ก 4.20 - .15* .02 
ขนาดกลาง 4.05  - -.13 
ขนาดใหญ ่ 4.18   - 
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(Chi-Square =1.38 df=2) ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 2 
(P-value=0.2507) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ส่วนที่เหลือ (RMSEA=0.025) ค่าดัชนีความกลมกลืน (CFI=0.993) 
ค่าดัชนีที่ปรับแก้แล้ว (TLI) มีค่าเท่ากับ 0.979 และค่า SRMR 
มีค่าเท่ากับ 0.015 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปรแฝง
ความจงรักภักดีในองค์กร ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  
ที่ยอมรับได้ คือมากกว่า 0.30 ดังนั้นตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปร
แฝงความจงรักภักดีในองค์กรจึงสามารถใช้วัดความจงรักภักดี
ในองค์กรของพนักงานได้จริง 

 
ภาพ 1  การวิเคราะห์ข้อมลูองค์ประกอบเชิงยืนยันของ 
  ตัวแปรแฝงความจงรักภักดีในองค์กร 

 
2.  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันตวัแปร

แฝงการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว 
คือ องค์ประกอบด้านการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้าน
ผลตอบแทน (Distributive Justice) องค์ประกอบการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์กรด้านกระบวนการ(Procedural Justice) 
องค์ประกอบการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านข้อมูลข่าวสาร 
(Informational Justice) และองค์ประกอบการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 
(Interpersonal Justice) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้
จากค่าไค-สแควร ์( Chi-Square =0.48, df=2) ซึ่งมีค่าความน่าจะ
เป็นเข้าใกล้ 2 (P-value =0.6156) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMSEA = 0.000) ค่าดัชนีความ
กลมกลืน (CFI = 1.000) ค่าดัชนีท่ีปรับแก้แล้ว (TLI) มีค่าเท่ากับ 
1.018 และค่า SRMR มีค่าเท่ากับ 0.014 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝงการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ทุกตัวมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบท่ียอมรับได้ ดังนั้นตัวแปรสังเกตได้ของ
ตัวแปรแฝงการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ จึงสามารถใช้วัด
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การจึงสามารถใช้วัดความจงรักภักดี
ในองค์กรของพนักงานได้จริง 

 
ภาพ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงยืนยันของ 
  ตัวแปรแฝงการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 
 
  3.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปร
แฝงของตัวแปรความพึงพอใจในการท างานซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 
7 ตัว คือ องค์ประกอบความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) 
องค์ประกอบจ่ายค่าจ้างทุกคนอย่างเป็นธรรม  (Salary) 
องค์ประกอบปรับปรุงคุณภาพการบังคับบัญชา (Supervision) 
องค์ประกอบอ านาจการควบคุมในองค์การ  (Policy Administration) 
องค์ประกอบมอบหมายงานให้สอดคล้องกับความสนใจของ
พนักงาน (Job Characteristic) องค์ประกอบการให้พนักงาน 
มีส่วนร่วม (Participant) องค์ประกอบสร้างความไว้วางใจ 
(Recognition) และองค์ประกอบหน้าท่ีการงานท่ีมั่นคงและ
มีโอกาสในการเจริญก้าวหน้า (Job Advancement) ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ตัวแปรมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่า ไค-สแควร์ (Chi-Square =2.52 
df=12) ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 3.00 (P-value = 0.0025) 
ค่าดั ชนี ร ากของค่ า เฉลี่ ยก าลั งสองของส่วนที่ เ หลื อ 
(RMSEA=0.050) ค่าดัชนีความกลมกลืน (CFI=0.977) ค่าดัชนี
ที่ปรับแก้แล้ว (TLI) มีค่าเท่ากับ 0.960 และค่า SRMR มีค่า
เท่ากับ 0.027 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปรแฝง
ความพึงพอใจในการท างาน ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ทีย่อมรับได้ ดังนั้นตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงความพึงพอใจ
ในการท างาน จึงสามารถใช้วัดความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานได้ 
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ภาพ 3 การวิเคราะห์ข้อมูองค์ประกอบเชิงยืนยันของ 
  ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในการท างาน 

 
4.  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันตวัแปร

แฝงภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือองค์ประกอบ
ด้านการจัดการศึกษา (Educational Management) องค์ประกอบ
ด้านการจัดการองค์กร (Organizational Management) 
องค์ประกอบด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Culture 
Preservation) และองค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์ 
(Public Relation) ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จาก
ค่า ไค-สแควร์ ( Chi-Square =0.25 df=1) ซึ่งมีค่าความ
น่าจะเป็นเข้าใกล้ 3.00 (P-value =0.6124) ค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (RMSEA=0.000) ค่าดัชนี
ความกลมกลืน (CFI=1.000) ค่าดัชนีที่ปรับแก้แล้ว (TLI) มีค่า
เท่ากับ 1.018 และค่า SRMR มีค่าเท่ากับ 0.014 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภาพลักษณ์องค์กร ทุกตัวมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบท่ียอมรับได้ ดังนั้นตัวแปรสังเกตได้ของ
ตัวแปรแฝงภาพลักษณ์องค์การ จึงสามารถใช้วัดภาพลักษณ์
องค์กรได้จริง 

 
ภาพ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงยืนยันของ 
  ตัวแปรแฝงภาพลักษณ์องค์กร 

5.  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์รูปแบบโดยใช้การทดสอบโมเดลตาม
แนวทางที่ 3 คือเมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของรูปแบบ
สมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่มีความสอดคล้อง
กันก็ด าเนินการพัฒนารูปแบบและได้รูปแบบที่มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ชนิดที่สามารถอธิบายค่าพารามิเตอร์
ได้ดีที่สุดพบว่ารูปแบบสมมติฐานนี้ยังไม่มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์ ค่า RMSEA ยังมากกว่า 0.05 
ค่า CN ยังน้อยกว่า 200 ค่า SRMR  ยังมากกว่า 0.05 ค่า CFI  = 0.615 
ยังน้อยกว่า 0.90 และค่า TLI = 0.988 มีค่ามากกว่า 0.90  

ภายหลังปรับรูปแบบ รูปแบบมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืนของรูปแบบ
คือค่า ไค-สแควร์ X2 = 97.650 ที่ค่าองศาอิสระ df = 80,  
X2/df = 1.22 ความน่าจะเป็น p-value = 0.0875 ค่า CFI = 0.994 
ค่า TLI = 0.988 ค่า RMSEA = 0.019 และค่า SRMR = 0.028 
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของโมเดลสมการโครงสร้าง
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลยัราชภัฏที่มีตัวแปรความ
จงรักภักดีในองค์กร ความพึงพอใจในการท างานและภาพลักษณ์
องค์กรมีค่า 0.47, 0.99 และ 0.73 ตามล าดับ ซึ่งส่วยใหญ่มีค่า
สูงหมายถึงตัวแปรภายในรูปแบบร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดี
ในองค์กร ได้ร้อยละ 47 ความพึงพอใจในการท างาน ได้ร้อยละ 
99 และภาพลักษณ์องค์กร ได้ร้อยละ73 ตามล าดับ 

ผลของเส้นทางอิทธิพลสามารถอธิบายถึงความ
จงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยได้ดีจากรูปแบบ 
พบว่ามีความสอดคล้องกันดีระหว่างรูปแบบสมมติฐานที่ผู้วิจัย 
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ
ตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดังนี้ 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางตรง
ต่อภาพลักษณ์องค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .858 (IE= .000) 
และค่า (TE= .858) และความพึงพอใจในการท างานด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ .956 (IE=0.00) และค่า (TE=.965) และมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีในองค์กรผ่านภาพลักษณ์
องค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .122 (IE= .029) และค่า 
(TE= .151) และความพึงพอใจในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 
เท่ากับ .577 (IE=0.00) และค่า (TE=.577) นอกจากนี้การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์กรยังส่งผลทางอ้อมต่อความพึงพอใจ
ในการท างานโดยส่งผ่านผ่านภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์องค์กร
ส่งผลทางตรงต่อความจงรักภักดีในองค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์  
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(Chi-Square =1.38 df=2) ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 2 
(P-value=0.2507) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ส่วนที่เหลือ (RMSEA=0.025) ค่าดัชนีความกลมกลืน (CFI=0.993) 
ค่าดัชนีที่ปรับแก้แล้ว (TLI) มีค่าเท่ากับ 0.979 และค่า SRMR 
มีค่าเท่ากับ 0.015 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปรแฝง
ความจงรักภักดีในองค์กร ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  
ที่ยอมรับได้ คือมากกว่า 0.30 ดังนั้นตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปร
แฝงความจงรักภักดีในองค์กรจึงสามารถใช้วัดความจงรักภักดี
ในองค์กรของพนักงานได้จริง 

 
ภาพ 1  การวิเคราะห์ข้อมลูองค์ประกอบเชิงยืนยันของ 
  ตัวแปรแฝงความจงรักภักดีในองค์กร 

 
2.  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันตวัแปร

แฝงการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว 
คือ องค์ประกอบด้านการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้าน
ผลตอบแทน (Distributive Justice) องค์ประกอบการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์กรด้านกระบวนการ(Procedural Justice) 
องค์ประกอบการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านข้อมูลข่าวสาร 
(Informational Justice) และองค์ประกอบการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 
(Interpersonal Justice) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้
จากค่าไค-สแควร์ ( Chi-Square =0.48, df=2) ซึ่งมีค่าความน่าจะ
เป็นเข้าใกล้ 2 (P-value =0.6156) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMSEA = 0.000) ค่าดัชนีความ
กลมกลืน (CFI = 1.000) ค่าดัชนีท่ีปรับแก้แล้ว (TLI) มีค่าเท่ากับ 
1.018 และค่า SRMR มีค่าเท่ากับ 0.014 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝงการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ทุกตัวมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบท่ียอมรับได้ ดังนั้นตัวแปรสังเกตได้ของ
ตัวแปรแฝงการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ จึงสามารถใช้วัด
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การจึงสามารถใช้วัดความจงรักภักดี
ในองค์กรของพนักงานได้จริง 

 
ภาพ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงยืนยันของ 
  ตัวแปรแฝงการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 
 
  3.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปร
แฝงของตัวแปรความพึงพอใจในการท างานซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 
7 ตัว คือ องค์ประกอบความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) 
องค์ประกอบจ่ายค่าจ้างทุกคนอย่างเป็นธรรม  (Salary) 
องค์ประกอบปรับปรุงคุณภาพการบังคับบัญชา (Supervision) 
องค์ประกอบอ านาจการควบคุมในองค์การ  (Policy Administration) 
องค์ประกอบมอบหมายงานให้สอดคล้องกับความสนใจของ
พนักงาน (Job Characteristic) องค์ประกอบการให้พนักงาน 
มีส่วนร่วม (Participant) องค์ประกอบสร้างความไว้วางใจ 
(Recognition) และองค์ประกอบหน้าท่ีการงานท่ีมั่นคงและ
มีโอกาสในการเจริญก้าวหน้า (Job Advancement) ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ตัวแปรมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่า ไค-สแควร์ (Chi-Square =2.52 
df=12) ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 3.00 (P-value = 0.0025) 
ค่าดั ชนี ร ากของค่ า เฉลี่ ยก าลั งสองของส่วนที่ เ หลื อ 
(RMSEA=0.050) ค่าดัชนีความกลมกลืน (CFI=0.977) ค่าดัชนี
ที่ปรับแก้แล้ว (TLI) มีค่าเท่ากับ 0.960 และค่า SRMR มีค่า
เท่ากับ 0.027 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปรแฝง
ความพึงพอใจในการท างาน ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ทีย่อมรับได้ ดังนั้นตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงความพึงพอใจ
ในการท างาน จึงสามารถใช้วัดความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานได้ 
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ภาพ 3 การวิเคราะห์ข้อมูองค์ประกอบเชิงยืนยันของ 
  ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในการท างาน 

 
4.  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันตวัแปร

แฝงภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือองค์ประกอบ
ด้านการจัดการศึกษา (Educational Management) องค์ประกอบ
ด้านการจัดการองค์กร (Organizational Management) 
องค์ประกอบด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (Culture 
Preservation) และองค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์ 
(Public Relation) ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จาก
ค่า ไค-สแควร์ ( Chi-Square =0.25 df=1) ซึ่งมีค่าความ
น่าจะเป็นเข้าใกล้ 3.00 (P-value =0.6124) ค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (RMSEA=0.000) ค่าดัชนี
ความกลมกลืน (CFI=1.000) ค่าดัชนีท่ีปรับแก้แล้ว (TLI) มีค่า
เท่ากับ 1.018 และค่า SRMR มีค่าเท่ากับ 0.014 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบของตัวแปรแฝงภาพลักษณ์องค์กร ทุกตัวมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบท่ียอมรับได้ ดังนั้นตัวแปรสังเกตได้ของ
ตัวแปรแฝงภาพลักษณ์องค์การ จึงสามารถใช้วัดภาพลักษณ์
องค์กรได้จริง 

 
ภาพ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงยืนยันของ 
  ตัวแปรแฝงภาพลักษณ์องค์กร 

5.  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์รูปแบบโดยใช้การทดสอบโมเดลตาม
แนวทางที่ 3 คือเมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของรูปแบบ
สมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่มีความสอดคล้อง
กันก็ด าเนินการพัฒนารูปแบบและได้รูปแบบที่มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ชนิดที่สามารถอธิบายค่าพารามิเตอร์
ได้ดีที่สุดพบว่ารูปแบบสมมติฐานนี้ยังไม่มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์ ค่า RMSEA ยังมากกว่า 0.05 
ค่า CN ยังน้อยกว่า 200 ค่า SRMR  ยังมากกว่า 0.05 ค่า CFI  = 0.615 
ยังน้อยกว่า 0.90 และค่า TLI = 0.988 มีค่ามากกว่า 0.90  

ภายหลังปรับรูปแบบ รูปแบบมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืนของรูปแบบ
คือค่า ไค-สแควร์ X2 = 97.650 ที่ค่าองศาอิสระ df = 80,  
X2/df = 1.22 ความน่าจะเป็น p-value = 0.0875 ค่า CFI = 0.994 
ค่า TLI = 0.988 ค่า RMSEA = 0.019 และค่า SRMR = 0.028 
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของโมเดลสมการโครงสร้าง
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลยัราชภัฏที่มีตัวแปรความ
จงรักภักดีในองค์กร ความพึงพอใจในการท างานและภาพลักษณ์
องค์กรมีค่า 0.47, 0.99 และ 0.73 ตามล าดับ ซึ่งส่วยใหญ่มีค่า
สูงหมายถึงตัวแปรภายในรูปแบบร่วมกันพยากรณ์ความจงรักภักดี
ในองค์กร ได้ร้อยละ 47 ความพึงพอใจในการท างาน ได้ร้อยละ 
99 และภาพลักษณ์องค์กร ได้ร้อยละ73 ตามล าดับ 

ผลของเส้นทางอิทธิพลสามารถอธิบายถึงความ
จงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยได้ดีจากรูปแบบ 
พบว่ามีความสอดคล้องกันดีระหว่างรูปแบบสมมติฐานที่ผู้วิจัย 
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ
ตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดังนี้ 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางตรง
ต่อภาพลักษณ์องค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .858 (IE= .000) 
และค่า (TE= .858) และความพึงพอใจในการท างานด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ .956 (IE=0.00) และค่า (TE=.965) และมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีในองค์กรผ่านภาพลักษณ์
องค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .122 (IE= .029) และค่า 
(TE= .151) และความพึงพอใจในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 
เท่ากับ .577 (IE=0.00) และค่า (TE=.577) นอกจากนี้การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์กรยังส่งผลทางอ้อมต่อความพึงพอใจ
ในการท างานโดยส่งผ่านผ่านภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์องค์กร
ส่งผลทางตรงต่อความจงรักภักดีในองค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์  
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เท่ากับ .122 (IE= .029) และค่า (TE= .151) และความพึงพอใจ
ในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .050 (IE = 0.00) 
และค่า (TE=.050) และส่งผลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีใน
องค์กร โดยส่งผ่านความพึงพอใจในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 
เท่ากับ .577 (IE=0.00) และค่า (TE=.577) ความพึงพอใจ
การท างาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีในองค์กร 
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .577 (IE=0.00) และค่า (TE=.577) 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรเป็นตัวแปลที่มีอิทธิพล
รวมต่อความจงรักภักดีในองค์กร โดยส่งผ่านภาพลักษณ์องค์กร 
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .065 (IE= .015) และค่า (TE= .081)  
และส่งผลทางตรงต่อความจงรักภักดีในองค์กร ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ .346 ( IE= .280) และค่า (TE= .346)  รองลงมา
ปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรเป็นตัวแปลที่มีอิทธิพล
รวมต่อความจงรักภักดีในองค์กรซึ่งส่งผ่านความพึงพอใจใน
การท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .041 (IE = .000) และค่า 
(TE = .041) และส่งผลทางตรงต่อความจงรักภักดีในองค์กร 
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .346 (IE = .053) และค่า (TE =.346) 
และปัจจัยการรบัรูค้วามยุติธรรมในองค์กรเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
รวมต่อความจงรักภักดีในองค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .346 
(IE=.013) และค่า (TE=.346) 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่องความจงรักภักดีในองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุป
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ระดับของความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏจ าแนกตามขนาดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏระดับความจงรักภักดีในองค์กรของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน พบว่า มีความจงรักภักดี 
ในองค์กรอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรยีง 
ล าดับ ด้านที่สูงที่สุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านความจงรักภักดี 
ด้านพฤติกรรม ด้านบรรทัดฐาน ด้านจิตใจ และด้านความ
คงอยู่ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบความจงรักภักดีในองค์กร
ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท างาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดต่างกันมีความจงรักภักดีในองค์กร
แตกต่างกัน 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ มีอิทธิพลรวม
ต่อความจงรักภักดีในองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัย Kuhn & 
Beam (1982 : 192-193) ความจงรักภักดีคือข้อผูกมัดที่เกิด
จากฝุายหนึ่งฝุายใดหรือทั้งสองฝุายได้ตกลงใจอย่างแน่วแน่
ที่จะช่วยให้อีกฝุายหนึ่งประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่
วางไว้ จากทฤษฎีที่พัฒนาต่อมาจาก Equity theory โดย

เน้นถึงความรับรู้และการตัดสินใจของพนักงานว่ามีความ
ยุติธรรมเกิดขึ้นในกระบวนการหรือในการตัดสินใจต่างๆ 
ขององค์การหรือไม่ ซึ่งแยกเป็น 4 ประเภทคือ 1)  Distributive 
Justice คือ การรับรู้ของความยุตธิรรมของการจัดสรรทรัพยากร
และผลตอบแทนในองค์การสามารถน าไปใช้ได้กว้างขวาง
มากกว่า 2) Procedural Justice คือ การรับรู้ถึงความ
เสมอภาคหรือความยุติธรรมของกระบวนการองค์การในการ
กระจายการตัดสินใจ พนักงานจะกังวลในเรื่องความยุติธรรม 
ในการตัดสินใจในทุกแง่มุมการท างาน การตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับการชดเชย พบในการตัดสินใจส าคัญขององค์การ รวมถึง
การจ่ายผลประโยชน์ การคัดเลือกคนท างาน และการประเมิน 
ผลงาน เพราะความยุติธรรมของกระบวนการต่างๆ เป็นประโยชน์
ต่อองค์การ 3) Interpersonal justice  คือ ความรับรู้ของ
พนักงานถึงความยุตธิรรมว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติโดยหัวหน้า
ในองค์การอย่างเป็นธรรมหรือไม่ การรับรู้นั้นจะเกิดเมื่อหัวหน้า
ปฏิบัติกับพนักงานไปในทางเหมาะสมและน่าเคารพ 4) Informational 
justice กล่าวถึง การที่พนักงานมีความรับรู้ว่าการตัดสินใจ
และการสื่อสารจากหัวหน้าได้รับการในวิธีที่เป็นธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด Allen, Shore & Griffeth (2003 : 
99-118) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการรับรู้บทบาท
และการสนับสนุนจากองค์การ การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทางด้านสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อกระบวนการลาออก
จากงาน ซึ่งได้ศึกษาจากพนักงานขายจากการตัดสินใจของ
พนักงาน แสดงให้เห็นว่าการได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรม  
และโอกาสในการได้รับความเจริญก้าวหน้ามีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรจากผลการศึกษา
ของ Loi, Hang-yue & Foley (2006 : 101–120) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ในความยุติธรรมด้านผลลัพธ์  
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุนขององค์กร  
โดยการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Hierarchical regression 
ซึ่งส ารวจข้อมูลจากทนายความจ านวน 514 คน ในเกาะฮ่องกง
การศึกษาของ Hochwartert และคณะ (Hochwarter and 
other.  2003 : 438-456) เกี่ยวกับความส าคัญของการรับรู้
นโยบายและผลลัพธ์ของการท างาน โดยมีการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรเป็นตัวกลาง   

ความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความจงรักภักดีในองค์กร  ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ก าหนด
ไว้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ความเช่ือในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าใจสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานในชีวิตประจ าวัน และ
เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันขององค์กร  โดยมีการวางแผน
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คุณภาพชีวิตการท างาน มีการประเมินผลการท างานที่ดีพนักงาน
มีความพึงพอใจในการท างานและมีความรู้สึกภาคภูมิในองค์กร
ที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ และได้รับความรู้สึกที่ดีในการท างาน
ทั้งด้านกายภาพ ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการ
การยอมรับและความจงรกัภักดีในองค์กร พนักงานมหาวิทยาลัย
มีความต้องการได้รับความสูงสุดในชีวิต ความต้องการมีฐานะ
ทางสังคมและรู้สึกว่าตนมีค่า สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความ
จงรักภักดีในองค์กร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความพอใจในงานอยู่ในงานที่ท า ปัจจัยที่สามารถก่อให้เกิด
ความพอใจในงานได้สูง ได้แก่ ลักษณะของงาน ความส าเร็จ
ของงาน โอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง โอกาสได้ก้าวหน้า และ
ได้รับการยอมรับ เป็นต้น Herzberg จึงเรียกปัจจัยนี้ว่า 
ปัจจัยจูงใจ (Motivators) ส่วนปัจจัยที่อาจท าให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจ ไม่ใช่งาน แต่เป็นเง่ือนไขแวดล้อมภายนอกของ
งาน เช่น การบังคับบัญชา ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน นโยบาย 
เง่ือนไขการท างาน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และความปลอดภัย 
ปัจจัยนี้หากได้รับการตอบสนอง จะช่วยปูองกันปฏิกิริยาทางลบ
จากพนักงาน Herzberg เรียกปัจจัยนี้ว่า ปัจจัยสุขอนามัยหรือ
ปัจจัยเพื่อการคงอยู่ (Hygiene or Maintenance Factors) 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg 
(Herzberg’sTwo-Theory) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Locke, E.A. (2000) สรุปได้ว่าหากผู้บริหารต้องการท า
ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน ต้องเอาใจใส่ใน
การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการท างานให้สอดคล้องกับแต่ละบุคคล
ซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น พนักงานที่ให้ความส าคัญด้านโอกาส
การได้เลื่อนต าแหน่ง ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้วิธีการพัฒนาทักษะ
และความรู้ด้านต่างๆ ที่จ าเป็นกับต าแหน่งใหม่ให้กับพนักงาน 
และให้โอกาสด้านประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงกับงานจึงมี
ส่วนท าให้ พนักงานนั้นเกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานมากขึ้น  

ภาพลักษณ์เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่อความ
จงรักภักดีในองค์กรมากที่สุด และเป็นตัวแปรที่เป็นอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีในองค์กรด้วยเช่นกัน กล่าวคือ 
นันธิการ์ จิตรีงาม (2551 : 83) ได้ศึกษาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยต้องมีการเปิดรับข่าวสารใน
ด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
โดยผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ไพศาล คงสถิตสถาพร (2549 : 41) ได้สรุปภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎในมุมมองของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
จากการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฎ ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย/นักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์มี
ภาพลักษณ์เชิงบวก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรกนก วิโรจนศรีสกุล (2546 : 36) ได้ศึกษาภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเ ด่นในด้านการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีช่ือเสียง เก่ง มีความพร้อมด้านการ
จัดการเรียนการสอน และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ประเทศ เป็นสถาบันที่ประชาชนยอมรับในฐานะผู้น าทาง
การศึกษา ทางด้านทัศนคติของประชาชน มหาวิทยาลัยมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมและ
อิทธิพลทางตรงสูงสุดคือความพึงพอใจในการท างานแสดงให้เห็น
ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเห็นถึงความพึงพอใจในการท างาน
หรือมีเจตคตติ่อความพึงพอใจในการท างานของตนเองในแง่บวก  
ดังนั้นหากองค์กรค านึงถึงปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้มีพนักงาน
ที่พร้อมและอยากท างานกับองค์กรและมีความภักดีในองค์กร
และท าให้เกิดผลสูงสุดในการท างาน เพราะความพึงพอใจ 
ในการท างานสามารถใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1  สามารถพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผล

ต่อความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมาใช้ในการศึกษา
เพิ่มเติม เช่น แรงจูงใจในการท างาน เป็นต้น 
  2.2  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรสืบค้นแนวคิด
ทฤษฎี และมีการสร้างโมเดลเพื่อเป็นทางเลือกไว้ อย่างน้อย 
3 รูปแบบ ท่ีมีความแตกต่างเพื่อการทดสอบความกลมกลืน
ของโมเดลสมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วเมื่อ
พบว่าโมเดลใดมีความกลมกลืนดีที่สุด จึงเลือกโมเดลนั้นมา
ใช้อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา 
  2.3  ควรมีการพัฒนาโมเดลความพึงพอใจใน
การท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะเป็นตัวแปรที่มี
ข้อมูลในเชิงลึกและมีความชัดเจนยิ่งขึ้นอาจใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพประกอบกัน และน าไปสู่องค์
ความรู้เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในองค์กรและ
ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานต่อไป 
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เท่ากับ .122 (IE= .029) และค่า (TE= .151) และความพึงพอใจ
ในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ .050 (IE = 0.00) 
และค่า (TE=.050) และส่งผลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีใน
องค์กร โดยส่งผ่านความพึงพอใจในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ 
เท่ากับ .577 (IE=0.00) และค่า (TE=.577) ความพึงพอใจ
การท างาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีในองค์กร 
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .577 (IE=0.00) และค่า (TE=.577) 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรเป็นตัวแปลที่มีอิทธิพล
รวมต่อความจงรักภักดีในองค์กร โดยส่งผ่านภาพลักษณ์องค์กร 
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .065 (IE= .015) และค่า (TE= .081)  
และส่งผลทางตรงต่อความจงรักภักดีในองค์กร ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ .346 ( IE= .280) และค่า (TE= .346)  รองลงมา
ปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรเป็นตัวแปลที่มีอิทธิพล
รวมต่อความจงรักภักดีในองค์กรซึ่งส่งผ่านความพึงพอใจใน
การท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .041 (IE = .000) และค่า 
(TE = .041) และส่งผลทางตรงต่อความจงรักภักดีในองค์กร 
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .346 (IE = .053) และค่า (TE =.346) 
และปัจจัยการรบัรูค้วามยุติธรรมในองค์กรเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
รวมต่อความจงรักภักดีในองค์กร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .346 
(IE=.013) และค่า (TE=.346) 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่องความจงรักภักดีในองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุป
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ระดับของความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏจ าแนกตามขนาดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏระดับความจงรักภักดีในองค์กรของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน พบว่า มีความจงรักภักดี 
ในองค์กรอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรยีง 
ล าดับ ด้านที่สูงที่สุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านความจงรักภักดี 
ด้านพฤติกรรม ด้านบรรทัดฐาน ด้านจิตใจ และด้านความ
คงอยู่ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบความจงรักภักดีในองค์กร
ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท างาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดต่างกันมีความจงรักภักดีในองค์กร
แตกต่างกัน 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ มีอิทธิพลรวม
ต่อความจงรักภักดีในองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัย Kuhn & 
Beam (1982 : 192-193) ความจงรักภักดีคือข้อผูกมัดที่เกิด
จากฝุายหน่ึงฝุายใดหรือทั้งสองฝุายได้ตกลงใจอย่างแน่วแน่
ที่จะช่วยให้อีกฝุายหน่ึงประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่
วางไว้ จากทฤษฎีที่พัฒนาต่อมาจาก Equity theory โดย

เน้นถึงความรับรู้และการตัดสินใจของพนักงานว่ามีความ
ยุติธรรมเกิดขึ้นในกระบวนการหรือในการตัดสินใจต่างๆ 
ขององค์การหรือไม่ ซึ่งแยกเป็น 4 ประเภทคือ 1)  Distributive 
Justice คือ การรับรู้ของความยุตธิรรมของการจัดสรรทรัพยากร
และผลตอบแทนในองค์การสามารถน าไปใช้ได้กว้างขวาง
มากกว่า 2) Procedural Justice คือ การรับรู้ถึงความ
เสมอภาคหรือความยุติธรรมของกระบวนการองค์การในการ
กระจายการตัดสินใจ พนักงานจะกังวลในเรื่องความยุติธรรม 
ในการตัดสินใจในทุกแง่มุมการท างาน การตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับการชดเชย พบในการตัดสินใจส าคัญขององค์การ รวมถึง
การจ่ายผลประโยชน์ การคัดเลือกคนท างาน และการประเมิน 
ผลงาน เพราะความยุติธรรมของกระบวนการต่างๆ เป็นประโยชน์
ต่อองค์การ 3) Interpersonal justice  คือ ความรับรู้ของ
พนักงานถึงความยุตธิรรมว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติโดยหัวหน้า
ในองค์การอย่างเป็นธรรมหรือไม่ การรับรู้นั้นจะเกิดเมื่อหัวหน้า
ปฏิบัติกับพนักงานไปในทางเหมาะสมและน่าเคารพ 4) Informational 
justice กล่าวถึง การที่พนักงานมีความรับรู้ว่าการตัดสินใจ
และการสื่อสารจากหัวหน้าได้รับการในวิธีที่เป็นธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด Allen, Shore & Griffeth (2003 : 
99-118) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการรับรู้บทบาท
และการสนับสนุนจากองค์การ การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทางด้านสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อกระบวนการลาออก
จากงาน ซึ่งได้ศึกษาจากพนักงานขายจากการตัดสินใจของ
พนักงาน แสดงให้เห็นว่าการได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรม  
และโอกาสในการได้รับความเจริญก้าวหน้ามีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรจากผลการศึกษา
ของ Loi, Hang-yue & Foley (2006 : 101–120) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ในความยุติธรรมด้านผลลัพธ์  
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุนขององค์กร  
โดยการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Hierarchical regression 
ซึ่งส ารวจข้อมูลจากทนายความจ านวน 514 คน ในเกาะฮ่องกง
การศึกษาของ Hochwartert และคณะ (Hochwarter and 
other.  2003 : 438-456) เกี่ยวกับความส าคัญของการรับรู้
นโยบายและผลลัพธ์ของการท างาน โดยมีการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรเป็นตัวกลาง   

ความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความจงรักภักดีในองค์กร  ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ก าหนด
ไว้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ความเช่ือในเร่ืองของการสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าใจสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานในชีวิตประจ าวัน และ
เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันขององค์กร  โดยมีการวางแผน
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คุณภาพชีวิตการท างาน มีการประเมินผลการท างานที่ดีพนักงาน
มีความพึงพอใจในการท างานและมีความรู้สึกภาคภูมิในองค์กร
ที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ และได้รับความรู้สึกที่ดีในการท างาน
ทั้งด้านกายภาพ ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการ
การยอมรับและความจงรกัภักดีในองค์กร พนักงานมหาวิทยาลัย
มีความต้องการได้รับความสูงสุดในชีวิต ความต้องการมีฐานะ
ทางสังคมและรู้สึกว่าตนมีค่า สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความ
จงรักภักดีในองค์กร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความพอใจในงานอยู่ในงานท่ีท า ปัจจัยที่สามารถก่อให้เกิด
ความพอใจในงานได้สูง ได้แก่ ลักษณะของงาน ความส าเร็จ
ของงาน โอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง โอกาสได้ก้าวหน้า และ
ได้รับการยอมรับ เป็นต้น Herzberg จึงเรียกปัจจัยนี้ว่า 
ปัจจัยจูงใจ (Motivators) ส่วนปัจจัยที่อาจท าให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจ ไม่ใช่งาน แต่เป็นเง่ือนไขแวดล้อมภายนอกของ
งาน เช่น การบังคับบัญชา ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน นโยบาย 
เง่ือนไขการท างาน ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และความปลอดภัย 
ปัจจัยนี้หากได้รับการตอบสนอง จะช่วยปูองกันปฏิกิริยาทางลบ
จากพนักงาน Herzberg เรียกปัจจัยนี้ว่า ปัจจัยสุขอนามัยหรือ
ปัจจัยเพื่อการคงอยู่ (Hygiene or Maintenance Factors) 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg 
(Herzberg’sTwo-Theory) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Locke, E.A. (2000) สรุปได้ว่าหากผู้บริหารต้องการท า
ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน ต้องเอาใจใส่ใน
การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการท างานให้สอดคล้องกับแต่ละบุคคล
ซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น พนักงานที่ให้ความส าคัญด้านโอกาส
การได้เลื่อนต าแหน่ง ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้วิธีการพัฒนาทักษะ
และความรู้ด้านต่างๆ ที่จ าเป็นกับต าแหน่งใหม่ให้กับพนักงาน 
และให้โอกาสด้านประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงกับงานจึงมี
ส่วนท าให้ พนักงานนั้นเกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานมากขึ้น  

ภาพลักษณ์เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่อความ
จงรักภักดีในองค์กรมากที่สุด และเป็นตัวแปรที่เป็นอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความจงรักภักดีในองค์กรด้วยเช่นกัน กล่าวคือ 
นันธิการ์ จิตรีงาม (2551 : 83) ได้ศึกษาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยต้องมีการเปิดรับข่าวสารใน
ด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
โดยผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ไพศาล คงสถิตสถาพร (2549 : 41) ได้สรุปภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎในมุมมองของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
จากการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฎ ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย/นักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์มี
ภาพลักษณ์เชิงบวก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรกนก วิโรจนศรีสกุล (2546 : 36) ได้ศึกษาภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเด่นในด้ านการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีช่ือเสียง เก่ง มีความพร้อมด้านการ
จัดการเรียนการสอน และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ประเทศ เป็นสถาบันที่ประชาชนยอมรับในฐานะผู้น าทาง
การศึกษา ทางด้านทัศนคติของประชาชน มหาวิทยาลัยมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมและ
อิทธิพลทางตรงสูงสุดคือความพึงพอใจในการท างานแสดงให้เห็น
ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเห็นถึงความพึงพอใจในการท างาน
หรือมีเจตคตติ่อความพึงพอใจในการท างานของตนเองในแง่บวก  
ดังนั้นหากองค์กรค านึงถึงปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้มีพนักงาน
ที่พร้อมและอยากท างานกับองค์กรและมีความภักดีในองค์กร
และท าให้เกิดผลสูงสุดในการท างาน เพราะความพึงพอใจ 
ในการท างานสามารถใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1  สามารถพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผล

ต่อความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานมาใช้ในการศึกษา
เพิ่มเติม เช่น แรงจูงใจในการท างาน เป็นต้น 
  2.2  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรสืบค้นแนวคิด
ทฤษฎี และมีการสร้างโมเดลเพื่อเป็นทางเลือกไว้ อย่างน้อย 
3 รูปแบบ ท่ีมีความแตกต่างเพื่อการทดสอบความกลมกลืน
ของโมเดลสมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วเมื่อ
พบว่าโมเดลใดมีความกลมกลืนดีที่สุด จึงเลือกโมเดลน้ันมา
ใช้อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา 
  2.3  ควรมีการพัฒนาโมเดลความพึงพอใจใน
การท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะเป็นตัวแปรที่มี
ข้อมูลในเชิงลึกและมีความชัดเจนยิ่งขึ้นอาจใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพประกอบกัน และน าไปสู่องค์
ความรู้เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในองค์กรและ
ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานต่อไป 
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การบริหารงานบุคคลตามระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม ประเภทของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า ตามขนาดของเทศบาลต าบล
ขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลางกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ าของเทศบาลต าบลใน
เขตจังหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 346 คน เลือกโดยวิธสีุ่มอย่างง่าย 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane.  
1973 : 727) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบตรวจสอบรายการ
และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s scale) 
5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคล 
ตามหลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักความมั่นคง ด้านหลัก
ความสามารถและด้านหลักความเป็นกลางทางการเมืองผลการ
เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของ
เทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมือง
กับข้าราชการประจ า พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลัก
ความสามารถ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  2.  ผลการศึกษาและสภาพการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า ตามขนาด 
 
 
 

เทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง 
      ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า จ าแนกตามเทศบาลต าบล
ขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลาง พบว่า ความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการ
ประจ า จ าแนกตามเทศบาลต าบลขนาดเล็ก และเทศบาล
ต าบลขนาดกลาง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research aimed to study 
and compare the merit system of Personnel Administration 
of Sub-District Municipality, Roi Et Province, which 
classified by types of political servants and servants, 
and sizes of small and medium sub-district. The sample 
includes 346 people that work as political servants 
and servants of Sub-District Municipality, Roi Et Province. 
All participants were selected by simple random 
sampling and defined by Yamane formula.  The instruments 
used for data collection were a checklist and five-level 
scale questionnaire with the reliability of 0.97. 
 The results of the study indicated that; 
 1.  The merit system of Personal Administration 
of Sub-District Municipality, Roi Et Province overall was 
moderately in four main core themes. Descending order 
as follows; Equality, Stability, Capacities, and Political Neutrality.  
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การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบล ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
Merit System In Personnel Administration Of Sub–District Municipality      

                                                                                            In Roi–Et Province 
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บทคัดย่อ      
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
การบริหารงานบุคคลตามระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม ประเภทของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า ตามขนาดของเทศบาลต าบล
ขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลางกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ าของเทศบาลต าบลใน
เขตจังหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 346 คน เลือกโดยวิธสีุ่มอย่างง่าย 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane.  
1973 : 727) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบตรวจสอบรายการ
และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s scale) 
5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคล 
ตามหลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักความมั่นคง ด้านหลัก
ความสามารถและด้านหลักความเป็นกลางทางการเมืองผลการ
เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของ
เทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมือง
กับข้าราชการประจ า พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลัก
ความสามารถ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  2.  ผลการศึกษาและสภาพการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า ตามขนาด 
 
 
 

เทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง 
      ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า จ าแนกตามเทศบาลต าบล
ขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลาง พบว่า ความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการ
ประจ า จ าแนกตามเทศบาลต าบลขนาดเล็ก และเทศบาล
ต าบลขนาดกลาง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research aimed to study 
and compare the merit system of Personnel Administration 
of Sub-District Municipality, Roi Et Province, which 
classified by types of political servants and servants, 
and sizes of small and medium sub-district. The sample 
includes 346 people that work as political servants 
and servants of Sub-District Municipality, Roi Et Province. 
All participants were selected by simple random 
sampling and defined by Yamane formula.  The instruments 
used for data collection were a checklist and five-level 
scale questionnaire with the reliability of 0.97. 
 The results of the study indicated that; 
 1.  The merit system of Personal Administration 
of Sub-District Municipality, Roi Et Province overall was 
moderately in four main core themes. Descending order 
as follows; Equality, Stability, Capacities, and Political Neutrality.  
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Comparative results of Personnel Administration in 
the merit system of political servants and servants 
of Sub-District Municipality, Roi Et Province found 
that overall opinion of personal management in 
the merit system was no different. When considering 
each aspect, the study found that a core competence 
had the statistically significant difference in the level 
of .05. 
  2.  The overall merit system of Personal 
Administration, which classified by size of small and 
medium sub-district was moderately in both dimensions. 
 Comparative results of four main core subjects 
(Equality, Stability, Capacities, and Political Neutrality) 
which classified by size of small and medium sub-
district overall were no difference. 
 
ค าส าคัญ     : การบริหารงานบุคคล, ระบบคณุธรรม,    
                    เทศบาลต าบล 
Keywords : Personnel, Merit  system,  
    Sub–District  Municipality 
 
ทน า 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบการปกครอง 
ที่สืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจของรัฐสู่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่น
เปน็ผู้ดูแลตนเอง ทั้งในด้านการบริหารงบประมาณการบริหารงาน
บุคคล และพื้นท่ี โดยรัฐท าหน้าท่ีก ากับดูแลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อ
หลักการปกครองตนเอง และเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะเห็นว่าท้องถิ่นมีความใกล้ชิดประชาชน 
สามารถรับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน (นิศราวรรณ  รักโคตร.  2547: 2)  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีศักยภาพในการรองรับ
ภารกิจที่ถ่ายโอน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเอง
เพื่อท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นได้โดยตรง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ

พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีทิศทางที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม จึงก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
มีลักษณะไตรภาคีประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐาน 
และแนวทางการบริหารงานบุคคลรวมทั้งก าหนดให้มีส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่ทั้งนี้การก าหนดค่าใช้จ่าย
ด้านก าลังคนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง   
จะก าหนดสูงกว่า ร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ขององค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นนั้ น ไม่ ไ ด้ 
(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. 2542) 

ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นพระราชบญัญัติฉบับแรกที่สนับสนุน
การปกครองตนเองของท้องถิ่น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้ก าหนดให้มี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ตามทีก่ฎหมายก าหนด อันได้แก่ เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร 
และองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นราชการส่วนท้องถิ่น แนวคิด
ในการจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
เป็นการลดภาระของรัฐบาลในการจัดท าบริการสาธารณะซึ่ง
รัฐบาลต้องด าเนินการเอง โดยรัฐมอบหมายให้ท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการ  

ในปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ค.2552 ได้
ก าหนดรูปแบบการบริหารของเทศบาล ให้เทศบาลเป็นทบวง
การเมืองโดยให้นายกเทศมนตรีมากจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และถือเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลด าเนินการภายใต้
กรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของส่วนกลาง แต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ การด าเนิน
กิจการของเทศบาลมีฝ่ายบริหารได้แก่ นายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่สภาเทศบาลซึ่งมา
จากการเลือกตั้งของประชาชน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
การบริหารที่ยึดหลักความถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมาย
เป็นส าคัญ  
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การบริหารงานบุคคล นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
อย่างยิ่งต่อองค์การที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยทางด้านบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานจึงเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรท้ังหมดเพราะสามารถ
ทีจ่ัดการหรือหาวิธีท่ีจะด าเนินการให้องค์การบรรลเุป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นที่มาของความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวขององค์กรอีกด้วย ซึ่งในการบริหารประเทศ
ก็ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544)  
ให้ “คน” เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หมายถึง การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ให้มี 
ขีดความสามารถเพื่อที่จะพัฒนาครอบครัว ชุมชน  สังคม 
และประเทศชาติต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2540 : 71) การบริหารงาน
บุคคลหรือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” ในระบบราชการ
ไทยนับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ กล่าวคือ การ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อม
ส่งผลถึงความส าเร็จของการบริหาราชการ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ หากตัวข้าราชการไทยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีพฤติกรรมค่านิยม หรือทัศนคติที่ดีในการให้บริการ
ประชาชนแล้ว ประชาชนย่อมเกิดความพอใจและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลระบบคุณธรรมนี้ได้มีนักทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตร์
บุคคลส าคัญ คือ แมกซ์  เวเบอร์ (Max  Weber) ได้ให้แนวคิด
หลักเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในทัศนะกับลักษณะของระบบ
ราชการว่าระบบราชการมีลักษณะเป็นการแบ่งแรงงานจะมี
การแบ่งงานออกตามความสามารถและความถนัดของบุคคล 
มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความประพฤติถูกน ามาใช้
อย่างเสมอภาคกันและการท างานต้องอาศัยความรู้ความสามารถ 
(merit) เป็นส าคัญ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการ
บริหารงานบุคคลของประเทศต่างๆทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันสภาพ
ปัญหาของข้าราชการพลเรือน และข้าราชการสว่นท้องถิ่น ของ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีปัญหาในการบริหารงานบุคคลของแต่ละส่วน
โดยแยกปัญหาของข้าราชการแต่ละประเภทดังนี้ 
  1.  ข้าราชการพลเรือน มีลักษณะปัญหา ดังน้ี 

1.1  การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
               1.2  ปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวกในการแตง่ตั้ง       
               1.3  ปัญหาการซื้อขายต าแหน่ง 

               1.4  ปัญหาในการขาดกลไกในการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
  2.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีลักษณะปัญหา ดังน้ี    
               2.1  ปัญหาความไม่สามารถจูงใจบุคคลเข้าสู่
ท้องถิ่น เนื่องจากการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
จูงใจให้คนเก่งเข้าสู่ระบบได้มีขั้นตอนมากและวุ่นวาย ตั้งแต่ 
กระบวนการสรรหา การสอบ การขึ้นบัญชี การแต่งตั้ง  
การโยกย้าย รวมถึงอัตราเงินเดือนท าให้ท้องถิ่นไม่สามารถ
สรรหาคนมีความสามารถมาท างานให้กับท้องถิ่นได้ 
   2.2  ปัญหาความซับซ้อนและล้าช้าในกระบวนการ 
บริหารงานบุคคล มีข้ันตอนมากท าให้เกิดความล้าช้า และ
สร้างความเสียหายให้กับท้องถิ่น เช่น การบรรจุต าแหน่ง
ที่ว่างอยู่ ท้องถิ่นต้องขออนุมัติต่อ ก.จังหวัด เพื่อที่จะปรับปรุง
ต าแหน่งแล้วก็บรรจุแต่งตั้งขอใช้บัญชีที่มีอยู่ในบางครั้งต้องใช้
เวลา 3-4 เดือน การบรรจุทุกอย่างต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ซึ่งใช้เวลานานหลายเดือน                 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะท่ี
ท างานในต าแหน่ง บุคลากร สังกัดเทศบาลต าบลขวาว  
อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งเกี่ยวข้องและมีขอบเขต
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล   
จึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคล 
ตามระบบคุณธรรม ของฝ่ายข้าราชการการเมือง กับฝ่าย
ข้าราชการประจ า และตามขนาดเทศบาลต าบลขนาดเล็ก 
และเทศบาลต าบลขนาดกลาง ว่าอยู่ในระดับใด เพื่อเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งข้ึนไป 
   
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า 
 2.  เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ าตามขนาด
เทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลาง 
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Comparative results of Personnel Administration in 
the merit system of political servants and servants 
of Sub-District Municipality, Roi Et Province found 
that overall opinion of personal management in 
the merit system was no different. When considering 
each aspect, the study found that a core competence 
had the statistically significant difference in the level 
of .05. 
  2.  The overall merit system of Personal 
Administration, which classified by size of small and 
medium sub-district was moderately in both dimensions. 
 Comparative results of four main core subjects 
(Equality, Stability, Capacities, and Political Neutrality) 
which classified by size of small and medium sub-
district overall were no difference. 
 
ค าส าคัญ     : การบริหารงานบุคคล, ระบบคณุธรรม,    
                    เทศบาลต าบล 
Keywords : Personnel, Merit  system,  
    Sub–District  Municipality 
 
ทน า 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบการปกครอง 
ที่สืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจของรัฐสู่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่น
เปน็ผู้ดูแลตนเอง ทั้งในด้านการบริหารงบประมาณการบริหารงาน
บุคคล และพื้นท่ี โดยรัฐท าหน้าท่ีก ากับดูแลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อ
หลักการปกครองตนเอง และเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะเห็นว่าท้องถิ่นมีความใกล้ชิดประชาชน 
สามารถรับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน (นิศราวรรณ  รักโคตร.  2547: 2)  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีศักยภาพในการรองรับ
ภารกิจที่ถ่ายโอน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเอง
เพื่อท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นได้โดยตรง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ

พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีทิศทางที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม จึงก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
มีลักษณะไตรภาคีประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐาน 
และแนวทางการบริหารงานบุคคลรวมทั้งก าหนดให้มีส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่ทั้งนี้การก าหนดค่าใช้จ่าย
ด้านก าลังคนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง   
จะก าหนดสูงกว่า ร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ขององค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นนั้ น ไม่ ไ ด้ 
(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. 2542) 

ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นพระราชบญัญัติฉบับแรกที่สนับสนุน
การปกครองตนเองของท้องถิ่น ในปัจจุบันพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้ก าหนดให้มี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ตามทีก่ฎหมายก าหนด อันได้แก่ เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร 
และองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นราชการส่วนท้องถิ่น แนวคิด
ในการจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
เป็นการลดภาระของรัฐบาลในการจัดท าบริการสาธารณะซึ่ง
รัฐบาลต้องด าเนินการเอง โดยรัฐมอบหมายให้ท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการ  

ในปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ค.2552 ได้
ก าหนดรูปแบบการบริหารของเทศบาล ให้เทศบาลเป็นทบวง
การเมืองโดยให้นายกเทศมนตรีมากจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และถือเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลด าเนินการภายใต้
กรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของส่วนกลาง แต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ การด าเนิน
กิจการของเทศบาลมีฝ่ายบริหารได้แก่ นายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่สภาเทศบาลซึ่งมา
จากการเลือกตั้งของประชาชน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
การบริหารที่ยึดหลักความถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมาย
เป็นส าคัญ  
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การบริหารงานบุคคล นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
อย่างยิ่งต่อองค์การที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยทางด้านบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานจึงเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งหมดเพราะสามารถ
ทีจ่ัดการหรือหาวิธีท่ีจะด าเนินการให้องค์การบรรลเุป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นที่มาของความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวขององค์กรอีกด้วย ซึ่งในการบริหารประเทศ
ก็ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544)  
ให้ “คน” เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หมายถึง การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ให้มี 
ขีดความสามารถเพื่อที่จะพัฒนาครอบครัว ชุมชน  สังคม 
และประเทศชาติต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2540 : 71) การบริหารงาน
บุคคลหรือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” ในระบบราชการ
ไทยนับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ กล่าวคือ การ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อม
ส่งผลถึงความส าเร็จของการบริหาราชการ กล่าวอีกนัยหน่ึง
ก็คือ หากตัวข้าราชการไทยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีพฤติกรรมค่านิยม หรือทัศนคติที่ดีในการให้บริการ
ประชาชนแล้ว ประชาชนย่อมเกิดความพอใจและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลระบบคุณธรรมนี้ได้มีนักทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตร์
บุคคลส าคัญ คือ แมกซ์  เวเบอร์ (Max  Weber) ได้ให้แนวคิด
หลักเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในทัศนะกับลักษณะของระบบ
ราชการว่าระบบราชการมีลักษณะเป็นการแบ่งแรงงานจะมี
การแบ่งงานออกตามความสามารถและความถนัดของบุคคล 
มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความประพฤติถูกน ามาใช้
อย่างเสมอภาคกันและการท างานต้องอาศัยความรู้ความสามารถ 
(merit) เป็นส าคัญ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการ
บริหารงานบุคคลของประเทศต่างๆทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันสภาพ
ปัญหาของข้าราชการพลเรือน และข้าราชการสว่นท้องถิ่น ของ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีปัญหาในการบริหารงานบุคคลของแต่ละส่วน
โดยแยกปัญหาของข้าราชการแต่ละประเภทดังนี้ 
  1.  ข้าราชการพลเรือน มีลักษณะปัญหา ดังน้ี 

1.1  การแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
               1.2  ปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวกในการแตง่ตั้ง       
               1.3  ปัญหาการซื้อขายต าแหน่ง 

               1.4  ปัญหาในการขาดกลไกในการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
  2.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีลักษณะปัญหา ดังน้ี    
               2.1  ปัญหาความไม่สามารถจูงใจบุคคลเข้าสู่
ท้องถิ่น เนื่องจากการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
จูงใจให้คนเก่งเข้าสู่ระบบได้มีขั้นตอนมากและวุ่นวาย ตั้งแต่ 
กระบวนการสรรหา การสอบ การขึ้นบัญชี การแต่งตั้ง  
การโยกย้าย รวมถึงอัตราเงินเดือนท าให้ท้องถิ่นไม่สามารถ
สรรหาคนมีความสามารถมาท างานให้กับท้องถิ่นได้ 
   2.2  ปัญหาความซับซ้อนและล้าช้าในกระบวนการ 
บริหารงานบุคคล มีขั้นตอนมากท าให้เกิดความล้าช้า และ
สร้างความเสียหายให้กับท้องถิ่น เช่น การบรรจุต าแหน่ง
ที่ว่างอยู่ ท้องถิ่นต้องขออนุมัติต่อ ก.จังหวัด เพื่อที่จะปรับปรุง
ต าแหน่งแล้วก็บรรจุแต่งตั้งขอใช้บัญชีที่มีอยู่ในบางครั้งต้องใช้
เวลา 3-4 เดือน การบรรจุทุกอย่างต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ซึ่งใช้เวลานานหลายเดือน                 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่
ท างานในต าแหน่ง บุคลากร สังกัดเทศบาลต าบลขวาว  
อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งเกี่ยวข้องและมีขอบเขต
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล   
จึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคล 
ตามระบบคุณธรรม ของฝ่ายข้าราชการการเมือง กับฝ่าย
ข้าราชการประจ า และตามขนาดเทศบาลต าบลขนาดเล็ก 
และเทศบาลต าบลขนาดกลาง ว่าอยู่ในระดับใด เพื่อเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งข้ึนไป 
   
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า 
 2.  เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ าตามขนาด
เทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลาง 
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วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ าตามขนาดเทศบาลต าบลขนาด
เล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลาง เทศบาลต าบลขนาดกลาง 
ข้าราชการการเมือง จ านวน 884 คน ข้าราชการประจ า จ านวน 
1.040 คน รวม 1,924 คน เทศบาลต าบลขนาดเล็กข้าราชการ
การเมือง จ านวน 340 คน ข้าราชการประจ า 300 คน รวม 640 คน 
ทีป่ฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 72 แห่ง 
รวม  2,564 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการการเมืองและข้าราชการ
ประจ าตามขนาดของเทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาล
ต าบลขนาดกลาง ที่ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัย 
            1.1  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตร
ของยามาเน่ (Yamane.  1973 : 727) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 346 คน 
          1.2  กระจายกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของเทศบาล
ต าบล โดยวิธีการเทียบสัดส่วนประชากร 
          1.3  ท าการสุ่มแบบแบ่งช้ันโดยใช้ขนาดและ
ต าแหน่งเป็นเกณฑ์จัดช้ันและสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก
รายช่ือของบุคลากรแต่ละคนและบันทึกรายช่ือไว้ แล้วน า
สลากใส่คืนเพื่อให้ทุกรายชื่อมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน หากได้
รายชื่อซ้ ากันให้ใส่กลับคืนอีก จนได้รายชื่อครบจ านวน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับสังคมศาสตร์ในการประมวลผล
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการ ดังนี้ 

2.1  น าแบบสอบถามรวบรวมได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์พบว่า สมบูรณ์ถูกต้องทุกฉบับ 

2.2  น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วลง
รหัสตามแบบการลงรหัส(Coding form)  

2.3  น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนน
แต่ละข้อ 
                ข้อในแบบสอบถามก าหนดไว้ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 102–105) 
     ระดับการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม    
              5  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    มากที่สุด 
                4  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    มาก 
               3  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    ปานกลาง 

             2  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    น้อย 
   1  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    น้อยที่สุด 

  2.4  น าแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยโปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปส าหรับสังคมศาสตร์ และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหลักทางสถิติเปรยีบเทียบเกณฑก์ารให้ความหมาย
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 103) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไปนี้  
   3.1  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์บัณฑิตวิทยาลัย 
ออกหนังสือขออนุญาตจัดเก็บข้อมูลเพื่อขออนุญาตเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ท้ัง 72 แห่ง 

3.2  ท าหนังสือขอความร่วมมือถึงนายกเทศมนตรี 
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.3  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยการ
แนบซองเปล่าที่ระบุช่ือ ที่อยู่ของผู้จัดส่ง พร้อมกับดวงตรา
ไปรษณีย์พร้อมกับซองที่ส่งแบบสอบถามเมื่อได้ไม่ครบได้เก็บ
เพิ่มเติมด้วยตนเอง จนได้ครบ 346 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
   3.4  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 
หลังการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.5  บันทึกข้อมูลโดยการแจงรหัสลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แล้ววิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับ
สังคมศาสตร์ (Statistical Package for social sciences : SPSS) 
ตามรายละเอียด ดังน้ี  
   4.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
                 4.2  การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ าสถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t–test Independent 
sample) 

     4.3  การศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
ตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเภทต าแหน่ง ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 
ตามขนาดของเทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลาง
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t–test 
(Independent sample) 
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 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับ
สังคมศาสตร์ (Statistical Package for social sciences : SPSS) 
ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 
             การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 
             การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t – test 
(Independent sample) 

 ตอนท่ี 3 
              การศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตาม
ระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเภทต าแหน่ง ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 
และขนาดของเทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาด
กลางสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t–test 
(Independent sample)    
 
สรุปผล 
  การวิจัยการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ ข้อมูลจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นดังนี ้
  1.  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 85.26 และส่วนมาก
อยู่ในผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นข้าราชการการประจ า 
คิดเป็นร้อยละ 52.89 ส่วนมากเป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 50.29 อีกทั้งส่วนมากมีอายุ 45–59 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 38.15  
  2.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามหลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักความมั่นคง ด้านหลัก
ความสามารถ และด้านหลักความเป็นกลางทางการเมือง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
   2.1  ด้านความเสมอภาค โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X  = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่

ในระดับปานกลางท้ัง 10 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ข้อ 10 กระบวนการด าเนินการทางวินัยขององค์กรเป็นไปตาม
หลักกฎหมายและยึดหลักความยุติธรรม (X  =3.48) รองลงมา
ได้แก่ ข้อ 6 บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสได้รับการพัฒนา
ความรู้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การอบรม การศึกษาต่อ การนิเทศ
งาน (X  = 3.41) และข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 4 การ
บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับคะแนนที่ข้ึนบัญชีอย่างเสมอ
ภาค (X  = 3.00) 
    2.2  ด้านหลักความสามารถ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X  =3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 8 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 18 
มาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละงานที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ 
ซึ่งได้แก่ คุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การปฏิบัติ ความสามารถ อุตสาหะ ความเป็นธรรม จริยธรรม 
รักษาวินัย และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ( X  =3.45) รองลงมาได้แก่ ข้อ 16 การประกาศ
ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างทั่วถึง และโปร่งใส ( X  =3.35) และข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ ข้อ 12  การสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกท่ี
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ( X  =3.07) 
   2.3  ด้านหลักความมั่นคง โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X =3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 11 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ข้อ 22 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา
อบรมอย่างทั่วถึง (X = 3.48) รองลงมาได้แก่ ข้อ 27 ให้สวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสม ( X  =3.41) และข้อที่
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 29 การให้พนักงานได้รับประโยชน์
เกื้อกูลในการเกษียณอายุราชการ (X  =3.08) 
   2.4  ด้านหลักความเป็นกลางทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.11) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางท้ัง 8 ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 30.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 
บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดย
เท่าเทียมกันทุกฝ่าย ( X  =3.41) รองลงมาได้แก่ข้อ 36 
ผู้บริหารมีทัศนคติที่เป็นกลางโดยยอมรับฟังข้อเสนอแนะ
จากทุกฝ่าย ( X  =3.29) และข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
ข้อ 35 การปฏิบัติงานปราศจากการครอบง าจากผู้อื่น (X  = 2.99) 
      2.5  ผลการเปรียบเทียบการบรหิารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า พบว่าความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการ
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วิธกีารด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ าตามขนาดเทศบาลต าบลขนาด
เล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลาง เทศบาลต าบลขนาดกลาง 
ข้าราชการการเมือง จ านวน 884 คน ข้าราชการประจ า จ านวน 
1.040 คน รวม 1,924 คน เทศบาลต าบลขนาดเล็กข้าราชการ
การเมือง จ านวน 340 คน ข้าราชการประจ า 300 คน รวม 640 คน 
ทีป่ฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 72 แห่ง 
รวม  2,564 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการการเมืองและข้าราชการ
ประจ าตามขนาดของเทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาล
ต าบลขนาดกลาง ที่ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัย 
            1.1  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตร
ของยามาเน่ (Yamane.  1973 : 727) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 346 คน 
          1.2  กระจายกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของเทศบาล
ต าบล โดยวิธีการเทียบสัดส่วนประชากร 
          1.3  ท าการสุ่มแบบแบ่งช้ันโดยใช้ขนาดและ
ต าแหน่งเป็นเกณฑ์จัดช้ันและสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก
รายช่ือของบุคลากรแต่ละคนและบันทึกรายช่ือไว้ แล้วน า
สลากใส่คืนเพื่อให้ทุกรายชื่อมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน หากได้
รายชื่อซ้ ากันให้ใส่กลับคืนอีก จนได้รายชื่อครบจ านวน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับสังคมศาสตร์ในการประมวลผล
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการ ดังนี้ 

2.1  น าแบบสอบถามรวบรวมได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์พบว่า สมบูรณ์ถูกต้องทุกฉบับ 

2.2  น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วลง
รหัสตามแบบการลงรหัส(Coding form)  

2.3  น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนน
แต่ละข้อ 
                ข้อในแบบสอบถามก าหนดไว้ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 102–105) 
     ระดับการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม    
              5  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    มากที่สุด 
                4  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    มาก 
               3  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    ปานกลาง 

             2  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    น้อย 
   1  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    น้อยที่สุด 

  2.4  น าแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยโปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปส าหรับสังคมศาสตร์ และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหลักทางสถิติเปรยีบเทียบเกณฑก์ารให้ความหมาย
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 103) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไปนี้  
   3.1  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์บัณฑิตวิทยาลัย 
ออกหนังสือขออนุญาตจัดเก็บข้อมูลเพื่อขออนุญาตเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ท้ัง 72 แห่ง 

3.2  ท าหนังสือขอความร่วมมือถึงนายกเทศมนตรี 
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.3  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยการ
แนบซองเปล่าที่ระบุช่ือ ที่อยู่ของผู้จัดส่ง พร้อมกับดวงตรา
ไปรษณีย์พร้อมกับซองที่ส่งแบบสอบถามเมื่อได้ไม่ครบได้เก็บ
เพิ่มเติมด้วยตนเอง จนได้ครบ 346 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
   3.4  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 
หลังการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.5  บันทึกข้อมูลโดยการแจงรหัสลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แล้ววิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับ
สังคมศาสตร์ (Statistical Package for social sciences : SPSS) 
ตามรายละเอียด ดังน้ี  
   4.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
                 4.2  การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ าสถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t–test Independent 
sample) 

     4.3  การศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
ตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเภทต าแหน่ง ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 
ตามขนาดของเทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลาง
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t–test 
(Independent sample) 
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 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับ
สังคมศาสตร์ (Statistical Package for social sciences : SPSS) 
ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 
             การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 
             การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t – test 
(Independent sample) 

 ตอนท่ี 3 
              การศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตาม
ระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเภทต าแหน่ง ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 
และขนาดของเทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาด
กลางสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t–test 
(Independent sample)    
 
สรุปผล 
  การวิจัยการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ ข้อมูลจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นดังนี ้
  1.  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 85.26 และส่วนมาก
อยู่ในผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นข้าราชการการประจ า 
คิดเป็นร้อยละ 52.89 ส่วนมากเป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 50.29 อีกทั้งส่วนมากมีอายุ 45–59 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 38.15  
  2.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามหลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักความมั่นคง ด้านหลัก
ความสามารถ และด้านหลักความเป็นกลางทางการเมือง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
   2.1  ด้านความเสมอภาค โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X  = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่

ในระดับปานกลางท้ัง 10 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ข้อ 10 กระบวนการด าเนินการทางวินัยขององค์กรเป็นไปตาม
หลักกฎหมายและยึดหลักความยุติธรรม (X  =3.48) รองลงมา
ได้แก่ ข้อ 6 บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสได้รับการพัฒนา
ความรู้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การอบรม การศึกษาต่อ การนิเทศ
งาน (X  = 3.41) และข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 4 การ
บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับคะแนนที่ข้ึนบัญชีอย่างเสมอ
ภาค (X  = 3.00) 
    2.2  ด้านหลักความสามารถ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X  =3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 8 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 18 
มาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละงานที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ 
ซึ่งได้แก่ คุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การปฏิบัติ ความสามารถ อุตสาหะ ความเป็นธรรม จริยธรรม 
รักษาวินัย และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ( X  =3.45) รองลงมาได้แก่ ข้อ 16 การประกาศ
ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างทั่วถึง และโปร่งใส ( X  =3.35) และข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ ข้อ 12  การสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ( X  =3.07) 
   2.3  ด้านหลักความมั่นคง โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X =3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 11 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ข้อ 22 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา
อบรมอย่างทั่วถึง (X = 3.48) รองลงมาได้แก่ ข้อ 27 ให้สวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสม ( X  =3.41) และข้อที่
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 29 การให้พนักงานได้รับประโยชน์
เกื้อกูลในการเกษียณอายุราชการ (X  =3.08) 
   2.4  ด้านหลักความเป็นกลางทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.11) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางท้ัง 8 ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 30.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 
บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดย
เท่าเทียมกันทุกฝ่าย ( X  =3.41) รองลงมาได้แก่ข้อ 36 
ผู้บริหารมีทัศนคติที่เป็นกลางโดยยอมรับฟังข้อเสนอแนะ
จากทุกฝ่าย ( X  =3.29) และข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
ข้อ 35 การปฏิบัติงานปราศจากการครอบง าจากผู้อื่น (X  = 2.99) 
      2.5  ผลการเปรียบเทียบการบรหิารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า พบว่าความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการ
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ประจ า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักความสามารถ  
มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า  
ตามขนาดเทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบล  
ขนาดกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 
ตามขนาดของเทศบาลต าบล พบว่า 
   3.1  เทศบาลต าบลขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักความ
เสมอภาค (X  =2.71) ด้านหลักความสามารถ (X   = 2.63)  ด้านหลัก
ความเป็นกลางทางการเมือง (X  = 2.58) และด้านหลักความมั่นคง 
(X  = 2.51)   
   3.2  เทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลัก
ความเสมอภาค (X  = 3.08) ด้านหลักความสามารถ (X  = 2.89)  
ด้านหลักความมั่นคง (X  = 2.77) และด้านหลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง (X  = 2.74) 
     ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตาม
ระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดของ
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า จ าแนกตามเทศบาล
ต าบลขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลาง พบว่า ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของ
เทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า จ าแนกตามเทศบาลต าบล
ขนาดเล็ก และเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมไม่
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามระบบคุณธรรม
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้น ามา
อภิปรายผลตามประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  1.  ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามระบบ 
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดของ
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ า พบว่า โดยรวม
อยูใ่นระดับปานกลาง ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่เปิดโอกาสเท่าเทียมกันเท่าที่ควร
ในการสมัครงานส าหรับผู้มีคุณสมบัติและความรู้ตามที่ก าหนด

ไว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นการประชาสมัพันธ์ ในการสอบแข่งขัน
หรือการสอบคัดเลือกยังไม่อาจกล่าวได้ว่ามีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ทุกครั้ง และการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีทัศนคติที่ไม่เป็น
กลางโดยยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพียงบางเรื่อง 
และเป็นบางครั้งเท่านั้นสอดคล้องกับผลการวิจัย บุญเพ็ญ 
มูลมณี (2554 : 85-86) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลัก
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นไปได้ว่า 
ปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการบริหารงาน
บุคคลยังขาดความชัดเจน ขาดการปฏิบัติงานที่จริงจัง 
ประกอบกับการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละกอง / 
ฝ่ายงานรับผิดชอบโดยตรง ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้เข้า
ไปเกี่ยวข้องรับทราบมากนักส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล 
เช่น ปัจจัยด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯลฯ 
จึงท าให้บุคลากรของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
มองถึงระดับการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดภาพรวมจะตอ้งมีการปรบัปรุงเพิ่มมาก
ขึ้น 
  การที่ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ ใน 
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
   1.1  ด้านหลักความเสมอภาค เนื่องจากเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายการบริหารงานแตกต่าง
กัน และให้ความส าคัญในการบริหารงานบุคคลแตกต่างกัน 
เช่น การสรรหาบุคลากรเข้ามาท างานในองค์กร ผู้บริหาร
อาจจะเลือกผู้เข้ามาท างานแล้ว เพียงแต่ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัคร ให้
เป็นไปตามระเบียบซึ่งไม่เป็นการเปิดโอกาสโดยเท่าเทียมกัน 
             1.2  ด้านหลักความสามารถ เน่ืองจากระบบ
การคัดเลือกคนเข้าท างานที่ไม่โปร่งใสมีการทุจริตการสอบ
คัดเลือก ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม เช่น  
น าระบบเครือญาติมาใช้ ผู้ที่ไม่ใกล้ชิดกับผู้บริหารแม้จะท างาน
ขยัน มีผลงาน แต่ก็ไม่ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หรือมีคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลระบบการเลื่อนขั้น
เงินเดือน แต่คณะกรรมการไม่น ามาเปรียบเทียบมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ท าให้การบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรม ด้านหลักความสามารถ ไม่เป็นท่ียอมรับ 
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  1.3  ด้านหลักความมั่นคง เนื่องจากผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี มีหมดวาระ
ท าให้การบริหารงานบุคคลขาดความต่อเนื่อง บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องยอมรับ และขวัญก าลังใจพนักงานบางส่วน
ก็ลดลงด้วย ซึ่งส่งผลต่อการท างานของบุคลากรท าให้คิดว่า
เมื่อผู้บริหารใหม่เข้ามาตัวเองอาจถูกเลิกจ้าง หรือไม่ได้รับ
การเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนด้วย 
  1.4  ด้านหลักความเป็นกลางทางการเมืองเมื่อมี
การเปลี่ยนรัฐบาลหรือผู้บริหารนโยบายก็มีการเปลี่ยนแปลง 
บุคลากรในหน่วยงานอาจไม่ยอมรับในตัวผู้บริหารหรือนโยบาย
ท าให้เกิดความเอนเอียงทางการเมือง หรือการปฏิบัติงาน
ต้องถูกครอบง าจากผู้ที่เห็นด้วยกับผู้บริหารจึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยที่ตัวเองไม่พอใจหรือเต็มใจ 
และผู้บริหารไม่ยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในหน่วยงาน 
โดยยึดถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ไม่ค านึงถึงความเดือดร้อน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตาม
ระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดรอ้ยเอ็ด ของ
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า พบว่า การบริหาร 
งานบุคคลตามระบบคุณธรรมของข้าราชการการเมืองกับ
ข้าราชการประจ า โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
ทีผ่ลการเปรียบเทียบเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของการบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายด้วยกันซึ่งหากไม่
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบก็ไม่สามารถท าได้ ดังนั้นการ
บริหารงานบุคคลจึงจ าเป็นจะต้องใช้ระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานซึ่งมีองค์ประกอบของระบบคุณธรรม 4 ประการ 
ได้แก่ หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความ
มั่นคง และหลักความเป็นกลางทางการเมือง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ได้ให้แนวคิด
หลักเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในทัศนะกับลักษณะของระบบ
ราชการว่า ระบบราชการมีลักษณะเป็นการแบ่งงาน จะมี
การแบ่งงานออกตามความสามารถและความถนัดของบุคคล 
มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความประพฤติถูกน ามาใช้
อย่างเสมอภาคกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเพ็ญ 
มูลมณี (2554 : 85-86) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตาม
หลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
และอายุมีความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลตามหลัก
คุณธรรม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พระมหาสุเทพ  
สุเทวเมธี (ดีเยี่ยม) (2556 : 136–138) ได้ศึกษาการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า พนักงานส่วนต าบลที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้และประสบการณ์ท างานต่างกัน มีทัศนะ
คติต่อการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 
 2.  ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า ตามขนาดเทศบาลต าบล
ขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน ที่ผลการศึกษาเป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ต าบลขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลางนั้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัอันสืบเนื่องมาจากไม่ว่าเทศบาลต าบลขนาดเล็ก
หรือเทศบาลต าบลขนาดกลางก็ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบ
การบริหารงานของเทศบาลไว้ สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ได้ก าหนดมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของประสงค์ พิมพ์พิทักษ์ 
(2548 : 63-64) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นางตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระปิยวัฒน์  ปิยสีโล (จักรแต) 
(2554 : 147–148) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
ของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พบว่า ความคิดเห็นของ
บุคลากรประชาชนที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน 
 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า ตามขนาดเทศบาลต าบลขนาดเล็ก
กับเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ท่ีผลการเปรียบเทียบเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
ขนาดของเทศบาลต าบลไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรม เพราะเทศบาลทุกขนาด ทุกระดับ 
ย่อมต้องบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
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ประจ า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักความสามารถ  
มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า  
ตามขนาดเทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบล  
ขนาดกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 
ตามขนาดของเทศบาลต าบล พบว่า 
   3.1  เทศบาลต าบลขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักความ
เสมอภาค (X  =2.71) ด้านหลักความสามารถ (X   = 2.63)  ด้านหลัก
ความเป็นกลางทางการเมือง (X  = 2.58) และด้านหลักความมั่นคง 
(X  = 2.51)   
   3.2  เทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลัก
ความเสมอภาค (X  = 3.08) ด้านหลักความสามารถ (X  = 2.89)  
ด้านหลักความม่ันคง (X  = 2.77) และด้านหลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง (X  = 2.74) 
     ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตาม
ระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดของ
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า จ าแนกตามเทศบาล
ต าบลขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลาง พบว่า ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของ
เทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า จ าแนกตามเทศบาลต าบล
ขนาดเล็ก และเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมไม่
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามระบบคุณธรรม
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้น ามา
อภิปรายผลตามประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  1.  ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามระบบ 
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดของ
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ า พบว่า โดยรวม
อยูใ่นระดับปานกลาง ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่เปิดโอกาสเท่าเทียมกันเท่าที่ควร
ในการสมัครงานส าหรับผู้มีคุณสมบัติและความรู้ตามที่ก าหนด

ไว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นการประชาสมัพันธ์ ในการสอบแข่งขัน
หรือการสอบคัดเลือกยังไม่อาจกล่าวได้ว่ามีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ทุกครั้ง และการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีทัศนคติที่ไม่เป็น
กลางโดยยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพียงบางเรื่อง 
และเป็นบางครั้งเท่านั้นสอดคล้องกับผลการวิจัย บุญเพ็ญ 
มูลมณี (2554 : 85-86) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลัก
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นไปได้ว่า 
ปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการบริหารงาน
บุคคลยังขาดความชัดเจน ขาดการปฏิบัติงานที่จริงจัง 
ประกอบกับการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละกอง / 
ฝ่ายงานรับผิดชอบโดยตรง ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้เข้า
ไปเกี่ยวข้องรับทราบมากนักส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล 
เช่น ปัจจัยด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯลฯ 
จึงท าให้บุคลากรของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
มองถึงระดับการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดภาพรวมจะตอ้งมีการปรบัปรุงเพิ่มมาก
ขึ้น 
  การที่ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ ใน 
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
   1.1  ด้านหลักความเสมอภาค เนื่องจากเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายการบริหารงานแตกต่าง
กัน และให้ความส าคัญในการบริหารงานบุคคลแตกต่างกัน 
เช่น การสรรหาบุคลากรเข้ามาท างานในองค์กร ผู้บริหาร
อาจจะเลือกผู้เข้ามาท างานแล้ว เพียงแต่ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัคร ให้
เป็นไปตามระเบียบซึ่งไม่เป็นการเปิดโอกาสโดยเท่าเทียมกัน 
             1.2  ด้านหลักความสามารถ เนื่องจากระบบ
การคัดเลือกคนเข้าท างานที่ไม่โปร่งใสมีการทุจริตการสอบ
คัดเลือก ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม เช่น  
น าระบบเครือญาติมาใช้ ผู้ที่ไม่ใกล้ชิดกับผู้บริหารแม้จะท างาน
ขยัน มีผลงาน แต่ก็ไม่ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หรือมีคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลระบบการเลื่อนขั้น
เงินเดือน แต่คณะกรรมการไม่น ามาเปรียบเทียบมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ท าให้การบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรม ด้านหลักความสามารถ ไม่เป็นท่ียอมรับ 
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  1.3  ด้านหลักความมั่นคง เนื่องจากผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี มีหมดวาระ
ท าให้การบริหารงานบุคคลขาดความต่อเนื่อง บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องยอมรับ และขวัญก าลังใจพนักงานบางส่วน
ก็ลดลงด้วย ซึ่งส่งผลต่อการท างานของบุคลากรท าให้คิดว่า
เมื่อผู้บริหารใหม่เข้ามาตัวเองอาจถูกเลิกจ้าง หรือไม่ได้รับ
การเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนด้วย 
  1.4  ด้านหลักความเป็นกลางทางการเมืองเมื่อมี
การเปลี่ยนรัฐบาลหรือผู้บริหารนโยบายก็มีการเปลี่ยนแปลง 
บุคลากรในหน่วยงานอาจไม่ยอมรับในตัวผู้บริหารหรือนโยบาย
ท าให้เกิดความเอนเอียงทางการเมือง หรือการปฏิบัติงาน
ต้องถูกครอบง าจากผู้ที่เห็นด้วยกับผู้บริหารจึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยที่ตัวเองไม่พอใจหรือเต็มใจ 
และผู้บริหารไม่ยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในหน่วยงาน 
โดยยึดถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ไม่ค านึงถึงความเดือดร้อน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตาม
ระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดรอ้ยเอ็ด ของ
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า พบว่า การบริหาร 
งานบุคคลตามระบบคุณธรรมของข้าราชการการเมืองกับ
ข้าราชการประจ า โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
ทีผ่ลการเปรียบเทียบเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของการบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายด้วยกันซึ่งหากไม่
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบก็ไม่สามารถท าได้ ดังนั้นการ
บริหารงานบุคคลจึงจ าเป็นจะต้องใช้ระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานซึ่งมีองค์ประกอบของระบบคุณธรรม 4 ประการ 
ได้แก่ หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความ
มั่นคง และหลักความเป็นกลางทางการเมือง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ได้ให้แนวคิด
หลักเกี่ยวกับระบบคุณธรรมในทัศนะกับลักษณะของระบบ
ราชการว่า ระบบราชการมีลักษณะเป็นการแบ่งงาน จะมี
การแบ่งงานออกตามความสามารถและความถนัดของบุคคล 
มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความประพฤติถูกน ามาใช้
อย่างเสมอภาคกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเพ็ญ 
มูลมณี (2554 : 85-86) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตาม
หลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
และอายุมีความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลตามหลัก
คุณธรรม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พระมหาสุเทพ  
สุเทวเมธี (ดีเยี่ยม) (2556 : 136–138) ได้ศึกษาการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า พนักงานส่วนต าบลที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้และประสบการณ์ท างานต่างกัน มีทัศนะ
คติต่อการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 
 2.  ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า ตามขนาดเทศบาลต าบล
ขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน ที่ผลการศึกษาเป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ต าบลขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลางนั้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัอันสืบเนื่องมาจากไม่ว่าเทศบาลต าบลขนาดเล็ก
หรือเทศบาลต าบลขนาดกลางก็ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบ
การบริหารงานของเทศบาลไว้ สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ได้ก าหนดมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของประสงค์ พิมพ์พิทักษ์ 
(2548 : 63-64) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นางตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระปิยวัฒน์  ปิยสีโล (จักรแต) 
(2554 : 147–148) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
ของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พบว่า ความคิดเห็นของ
บุคลากรประชาชนที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน 
 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า ตามขนาดเทศบาลต าบลขนาดเล็ก
กับเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ท่ีผลการเปรียบเทียบเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
ขนาดของเทศบาลต าบลไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรม เพราะเทศบาลทุกขนาด ทุกระดับ 
ย่อมต้องบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
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มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
25 มิถุนายน 2544 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลไว้ จึงท าให้การบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเพ็ญ 
มูลมณี (2554 : 85-86) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตาม
หลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม พบว่า บุคลากร
จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง และอายุ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุพิน กอศรี 
(2551 : 58-59) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
โรงพยาบาลพยัคภูมิพิสัย อ าเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบบุคลากรโรงพยาบาล 
พยัคภูมิพิสัยที่มีระดับต าแหน่ง แตกต่างกัน มีปัญหาการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระปลัดสายชล  จิตตกาโร 
(อาจปักษาส์) (2555 : 122)  ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐมตามหลักอิทธิบาท 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามหลักอิทธิบาท 4 ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และรายได้ต่อเดือน มีผลให้
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตาม

หลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ
ในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม เพียง 2 ด้าน 
คือ ด้านหลักความมั่นคง และด้านหลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง ดังนี้ 

 1.1  ด้านหลักความมั่นคง ควรเพิม่เงินเดือน
และค่าตอบแทนให้ไดร้ับอย่างเหมาะสมควรให้บุคลากรใน
หน่วยงานไดร้ับการฝึกอบรมอยา่งทั่วถึง ควรลงโทษทางวินัย
บุคลากรให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบราชการควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการโอนและควบคมุการด าเนินการ
ให้พ้นจากต าแหน่งโดยการโอนอยา่งถูกต้อง 

 1.2  ด้านหลักความเป็นกลางทางการเมือง 
คือ พนักงานเทศบาลควรปฏิบัติตามนโยบายเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารโดยเท่าเทียมกันทุกรัฐบาลบุคลากร
ควรปฏิบัติงานโดยยึดอ านาจอธิปไตยโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งของฝ่ายการเมือง บุคลากรของเทศบาลต าบล 
ควรยอมรับและภักดีต่อระบบราชการ บุคลากรควรยอมรับ
และภักดีต่อระบบการเมืองการปกครอง  

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  เนื่องจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ผลการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดมีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษา ปัจจัยที่มี
ผลต่อการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
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บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเพ็ญ 
มูลมณี (2554 : 85-86) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตาม
หลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม พบว่า บุคลากร
จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง และอายุ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุพิน กอศรี 
(2551 : 58-59) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
โรงพยาบาลพยัคภูมิพิสัย อ าเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบบุคลากรโรงพยาบาล 
พยัคภูมิพิสัยที่มีระดับต าแหน่ง แตกต่างกัน มีปัญหาการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระปลัดสายชล  จิตตกาโร 
(อาจปักษาส์) (2555 : 122)  ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐมตามหลักอิทธิบาท 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามหลักอิทธิบาท 4 ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และรายได้ต่อเดือน มีผลให้
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตาม

หลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ
ในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม เพียง 2 ด้าน 
คือ ด้านหลักความมั่นคง และด้านหลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง ดังนี้ 

 1.1  ด้านหลักความมั่นคง ควรเพิม่เงินเดือน
และค่าตอบแทนให้ไดร้ับอย่างเหมาะสมควรให้บุคลากรใน
หน่วยงานไดร้ับการฝึกอบรมอยา่งทั่วถึง ควรลงโทษทางวินัย
บุคลากรให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบราชการควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการโอนและควบคมุการด าเนินการ
ให้พ้นจากต าแหน่งโดยการโอนอยา่งถูกต้อง 

 1.2  ด้านหลักความเป็นกลางทางการเมือง 
คือ พนักงานเทศบาลควรปฏิบัติตามนโยบายเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารโดยเท่าเทียมกันทุกรัฐบาลบุคลากร
ควรปฏิบัติงานโดยยึดอ านาจอธิปไตยโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงของฝ่ายการเมือง บุคลากรของเทศบาลต าบล 
ควรยอมรับและภักดีต่อระบบราชการ บุคลากรควรยอมรับ
และภักดีต่อระบบการเมืองการปกครอง  

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  เนื่องจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ผลการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดมีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษา ปัจจัยที่มี
ผลต่อการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ 

“มนุษย์” ถูกมองเป็นสินทรัพย์ทางการบริหาร 
ที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ บนความเช่ือว่ามนุษย์สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การได้โดยผ่านระบบการสรรหา 
คัดเลือก และพัฒนามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิด
กระบวนการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยมีพัฒนาการที่หลากหลายซับซ้อนมากขึ้น เช่น 
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานแนวคิด 
สมรรถนะ (Competency) ที่สามารถด าเนินการผ่าน
กิจกรรมดังต่อไปนี้นี้  1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร    
2) การจัดท าเส้นทางการฝึกอบรม  3) การประเมินผลงาน  
4) การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  5) พัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 6) การโยกย้าย การเลิกจ้าง และ 
7) การเลื่อนต าแหน่ง ดังนั้นการทราบสมรรถนะของแต่ละ
คน แต่ละต าแหน่งจะท าให้องค์การสามารถพัฒนาบุคคล 
ได้ง่ายและเหมาะสม รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยแนวคิดสมรรถนะ เป็นฐานจึงสามารถประยุกต์ใช้โดย 
น าหลักการจัดการทางคุณภาพที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ 
PDCA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ 
การวางแผนที่ต้องค านึงถึง แนวคิดสมรรถนะของแต่ละคน 
วางคนให้เหมาะกับงานและความสามารถรวมทั้งการติดตาม
การท างาน และการประเมินผลก็พิจารณาจากแนวคิด
สมรรถนะเป็นส าคัญ และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการท างาน
ในองค์การให้ส าเร็จต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
"Human" is seen as a valuable asset management 

in most organizations on the assumption that humans 
can add value to the organization through the 
recruitment, selection, development and human 
performance.  Therefore, there are various more 
complex formats of development of human resources.  
The competency–based human resource development 
can be carried out through the following activities :   
1)  the recruitment and selection.  2)  Preparation of 
training routes.  3)  Appraising performance  4)  Preparation 
of a career path.  5)  Individualized development   
6) Migration  7)  Dismissal and promotion.  Therefore, 
classification and knowledge of the individually 
specified competencies for each position will assist 
organizational development easily and affordably.  
The competency–based human resource management 
model can incorporate the principles of quality 
management cycle well known as PDCA, applying 
them into the planning of human resources, which 
must take into account the concept of performance 
(Competency) of each person, including the ability 
to track and evaluate  
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the work, based on the concept of performance 
(Competency).  The result of the undertaking is 
brought about to improve the functioning of the 
organization toward further success. 
 
ค าส าคัญ  :  สมรรถนะ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Keywords  :  Competency, Human Resource  
    Development  
 
บทน า  

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงสภาพ
การแข่งขันอย่างรุนแรงท าให้องค์กรทุกแห่งต้องเผชิญ 
ความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและแนวโน้ม 
ทางสังคม องค์กรยุคคลาสสิก (Classical Organization) 
ในศตวรรษที่ 20 ไม่สามารถด าเนินการได้ดีภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจาก
โครงสร้าง (Structure) ระบบ (Systems) การปฏิบัติ 
(Practices) และวัฒนธรรม (Culture) เป็นเหตุที่ท าให้เกิด
ความล่าช้าและเป็นอุปสรรคท าให้ ยากต่อการเปลี่ยนแปลง   
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ.  2545 : 17) การมีทรัพยากร
มนุษย์ที่อุดมไปด้วยความรู้ทักษะ ความสามารถที่พร้อมจะ
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงเหล้านี้จึงเป็นส่งที่องค์การทุกแห่ง
ต้องการอีกทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ได้มีการกล่าวว่า
การมีทรัพยากรมนุษย์มีมากเท่าใดไม่ส าคัญเท่ากับมี
ความสามารถในการบริหาร การจัดการทรัพยากรแรงงาน 
และคุณภาพของคน (วรากรณ์  สามโกเศศ.  2542 : 6)  

จุดเริ่มต้นของแนวคิดสมรรถนะมีพื้นฐานมาจาก
การมุ่งเสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล โดยมี
ความเช่ือว่าเม่ือพัฒนาคนให้มีความสามารถแล้ว คนจะใช้
ความสามารถที่มีไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังนั้น
การน าเรื่องสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควร 
มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นส าคัญ ต้องมี 
การพิจารณาว่าบุคคลในองค์กรมีความสามารถอย่างไร  
จึงจะท าให้องค์กรชนะคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) หรือ
ความสามารถของบุคคลในองค์การ ได้เริ่มขึ้น จากการเสนอ
บทความทางวิชาการของ McClelland.  (1999) 
นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ซึ่ งได้กล่า วถึง
ค ว าม สั มพั น ธ์ ร ะ หว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะ ที่ ดี  ( Excellent 
Performer) ของบุคคลในองค์การกับระดับทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ โดยระบุว่าการวัด IQ และการทดสอบ
บุคลิกภาพเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการท านายความสามารถ 

แต่ควรใช้บุคคลท่ีมีความสามารถ มากกว่าคะแนนทดสอบ 
(Test Scores) จุดเช่ือมที่ส าคัญคือ McClelland ได้รับ 
การติดต่อให้ช่วยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Service Information 
Officer : FSIOs) ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านั้น 
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ FSIOs ใช้แบบทดสอบที่มุ่งทดสอบ
ด้านทักษะที่คิดว่าจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ดังกล่าว แต่พบว่าผู้ที่ท าคะแนนสอบได้ดี ไม่ได้มีผลการปฏิบัติ 
งานที่องค์การต้องการ McClelland ได้พัฒนาเครื่องมือ 
ชนิดใหม่ ในการคัดเลือกคนที่สามารถท านายผลการปฏิบัติงาน
ได้ดีแทนข้อทดสอบแบบเก่า โดยใช้วิธีการประเมินที่เรียกว่า 
Behavioral Event Interview (BEI) เพ่ือค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติงานดี แล้วเปรียบเทียบกับผู้ที่มี 
ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์เฉลี่ย เพื่อหาพฤติกรรม 
ทีแ่ตกต่างกัน แล้วเรียกพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีว่า สมรรถนะ (สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ.  2548 : ก) 
จนกระทั่งในปี 1973 McClelland ได้แสดงแนวคิดเรื่อง
สมรรถนะ ไว้ในบทความช่ือTesting for Competence 
Rather Than Intelligence ว่า IQ ซึ่งประกอบด้วย 
ความถนัดหรือความเช่ียวชาญทางวิชาการ ความรู้ และ
ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ ไม่ใช่ตัวช้ีวัดที่ ดีของผลงาน 
และความส าเร็จโดยรวม แต่สมรรถนะบุคคลกลับเป็น 
สิ่งที่สามารถคาดหมายความส าเร็จในงานได้ดีกว่าซึ่งสะท้อน 
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่ท างานเก่ง มิ ได้หมายถึง  
ผู้ที่เรียนเก่งเสมอไป แต่ผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการท างาน  
ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ  
หรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเอง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในงาน 
ที่ตนท า จึงจะกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นมีสมรรถนะ (Stone.  
1999) แนวคิดเรื่องสมรรถนะ ของ McClelland ที่แสดง 
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สมรรถนะ หรือความสามารถของ
บุคคล ส่งผลดีต่อผลการปฏิบัติงานมากกว่า IQ ท าให้ได้รับ
ความสนใจจากนักวิชาการทั่วไปอย่างมาก และมีพัฒนาการ
ขึ้นเป็นล าดับ ปี ค.ศ. 1982 Boyatzis ได้เขียนหนังสือช่ือ 
The Competent Manager : A Model of Effective 
Performance โดยได้ใช้ค าว่า Competencies เป็นคนแรก 
ปี ค.ศ. 1994 Hamel และ Prahalad เขียนหนังสือช่ือ 
Competing for The Future และได้น าเสนอสิ่งที่เรียกว่า
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หรือความสามารถ
หลักขององค์การ โดยระบุว่าเป็นความสามารถที่จะท าให้
องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นสิ่งที่คู่แข่ง
ไม่อาจเลียนแบบได้ 
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การประยุกต์ใช้สมรรถนะ (Competency) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Application of competencies for human resources development 
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บทคัดย่อ 

“มนุษย์” ถูกมองเป็นสินทรัพย์ทางการบริหาร 
ที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ บนความเช่ือว่ามนุษย์สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การได้โดยผ่านระบบการสรรหา 
คัดเลือก และพัฒนามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิด
กระบวนการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยมีพัฒนาการที่หลากหลายซับซ้อนมากขึ้น เช่น 
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานแนวคิด 
สมรรถนะ (Competency) ที่สามารถด าเนินการผ่าน
กิจกรรมดังต่อไปนี้นี้  1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร    
2) การจัดท าเส้นทางการฝึกอบรม  3) การประเมินผลงาน  
4) การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  5) พัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 6) การโยกย้าย การเลิกจ้าง และ 
7) การเลื่อนต าแหน่ง ดังนั้นการทราบสมรรถนะของแต่ละ
คน แต่ละต าแหน่งจะท าให้องค์การสามารถพัฒนาบุคคล 
ได้ง่ายและเหมาะสม รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยแนวคิดสมรรถนะ เป็นฐานจึงสามารถประยุกต์ใช้โดย 
น าหลักการจัดการทางคุณภาพที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ 
PDCA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ 
การวางแผนที่ต้องค านึงถึง แนวคิดสมรรถนะของแต่ละคน 
วางคนให้เหมาะกับงานและความสามารถรวมทั้งการติดตาม
การท างาน และการประเมินผลก็พิจารณาจากแนวคิด
สมรรถนะเป็นส าคัญ และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการท างาน
ในองค์การให้ส าเร็จต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
"Human" is seen as a valuable asset management 

in most organizations on the assumption that humans 
can add value to the organization through the 
recruitment, selection, development and human 
performance.  Therefore, there are various more 
complex formats of development of human resources.  
The competency–based human resource development 
can be carried out through the following activities :   
1)  the recruitment and selection.  2)  Preparation of 
training routes.  3)  Appraising performance  4)  Preparation 
of a career path.  5)  Individualized development   
6) Migration  7)  Dismissal and promotion.  Therefore, 
classification and knowledge of the individually 
specified competencies for each position will assist 
organizational development easily and affordably.  
The competency–based human resource management 
model can incorporate the principles of quality 
management cycle well known as PDCA, applying 
them into the planning of human resources, which 
must take into account the concept of performance 
(Competency) of each person, including the ability 
to track and evaluate  
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the work, based on the concept of performance 
(Competency).  The result of the undertaking is 
brought about to improve the functioning of the 
organization toward further success. 
 
ค าส าคัญ  :  สมรรถนะ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Keywords  :  Competency, Human Resource  
    Development  
 
บทน า  

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงสภาพ
การแข่งขันอย่างรุนแรงท าให้องค์กรทุกแห่งต้องเผชิญ 
ความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและแนวโน้ม 
ทางสังคม องค์กรยุคคลาสสิก (Classical Organization) 
ในศตวรรษที่ 20 ไม่สามารถด าเนินการได้ดีภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจาก
โครงสร้าง (Structure) ระบบ (Systems) การปฏิบัติ 
(Practices) และวัฒนธรรม (Culture) เป็นเหตุที่ท าให้เกิด
ความล่าช้าและเป็นอุปสรรคท าให้ ยากต่อการเปลี่ยนแปลง   
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ.  2545 : 17) การมีทรัพยากร
มนุษย์ที่อุดมไปด้วยความรู้ทักษะ ความสามารถที่พร้อมจะ
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงเหล้านี้จึงเป็นส่งที่องค์การทุกแห่ง
ต้องการอีกทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ได้มีการกล่าวว่า
การมีทรัพยากรมนุษย์มีมากเท่าใดไม่ส าคัญเท่ากับมี
ความสามารถในการบริหาร การจัดการทรัพยากรแรงงาน 
และคุณภาพของคน (วรากรณ์  สามโกเศศ.  2542 : 6)  

จุดเริ่มต้นของแนวคิดสมรรถนะมีพื้นฐานมาจาก
การมุ่งเสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล โดยมี
ความเช่ือว่าเมื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถแล้ว คนจะใช้
ความสามารถที่มีไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังนั้น
การน าเรื่องสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควร 
มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นส าคัญ ต้องมี 
การพิจารณาว่าบุคคลในองค์กรมีความสามารถอย่างไร  
จึงจะท าให้องค์กรชนะคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) หรือ
ความสามารถของบุคคลในองค์การ ได้เริ่มขึ้น จากการเสนอ
บทความทางวิชาการของ McClelland.  (1999) 
นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ซึ่ งได้กล่า วถึง
ค ว าม สั มพั น ธ์ ร ะ หว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะ ที่ ดี  ( Excellent 
Performer) ของบุคคลในองค์การกับระดับทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ โดยระบุว่าการวัด IQ และการทดสอบ
บุคลิกภาพเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการท านายความสามารถ 

แต่ควรใช้บุคคลที่มีความสามารถ มากกว่าคะแนนทดสอบ 
(Test Scores) จุดเช่ือมที่ส าคัญคือ McClelland ได้รับ 
การติดต่อให้ช่วยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Service Information 
Officer : FSIOs) ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านั้น 
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ FSIOs ใช้แบบทดสอบที่มุ่งทดสอบ
ด้านทักษะที่คิดว่าจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ดังกล่าว แต่พบว่าผู้ที่ท าคะแนนสอบได้ดี ไม่ได้มีผลการปฏิบัติ 
งานที่องค์การต้องการ McClelland ได้พัฒนาเครื่องมือ 
ชนิดใหม่ ในการคัดเลือกคนที่สามารถท านายผลการปฏิบัติงาน
ได้ดีแทนข้อทดสอบแบบเก่า โดยใช้วิธีการประเมินที่เรียกว่า 
Behavioral Event Interview (BEI) เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติงานดี แล้วเปรียบเทียบกับผู้ที่มี 
ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์เฉลี่ย เพื่อหาพฤติกรรม 
ทีแ่ตกต่างกัน แล้วเรียกพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีว่า สมรรถนะ (สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ.  2548 : ก) 
จนกระทั่งในปี 1973 McClelland ได้แสดงแนวคิดเรื่อง
สมรรถนะ ไว้ในบทความช่ือTesting for Competence 
Rather Than Intelligence ว่า IQ ซึ่งประกอบด้วย 
ความถนัดหรือความเช่ียวชาญทางวิชาการ ความรู้ และ
ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ ไม่ใช่ตัวช้ีวัดที่ ดีของผลงาน 
และความส าเร็จโดยรวม แต่สมรรถนะบุคคลกลับเป็น 
สิ่งที่สามารถคาดหมายความส าเร็จในงานได้ดีกว่าซึ่งสะท้อน 
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่ท างานเก่ง มิ ได้หมายถึง  
ผู้ที่เรียนเก่งเสมอไป แต่ผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการท างาน  
ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ  
หรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเอง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในงาน 
ที่ตนท า จึงจะกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นมีสมรรถนะ (Stone.  
1999) แนวคิดเรื่องสมรรถนะ ของ McClelland ที่แสดง 
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สมรรถนะ หรือความสามารถของ
บุคคล ส่งผลดีต่อผลการปฏิบัติงานมากกว่า IQ ท าให้ได้รับ
ความสนใจจากนักวิชาการทั่วไปอย่างมาก และมีพัฒนาการ
ขึ้นเป็นล าดับ ปี ค.ศ. 1982 Boyatzis ได้เขียนหนังสือช่ือ 
The Competent Manager : A Model of Effective 
Performance โดยได้ใช้ค าว่า Competencies เป็นคนแรก 
ปี ค.ศ. 1994 Hamel และ Prahalad เขียนหนังสือช่ือ 
Competing for The Future และได้น าเสนอสิ่งที่เรียกว่า
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หรือความสามารถ
หลักขององค์การ โดยระบุว่าเป็นความสามารถที่จะท าให้
องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นสิ่งที่คู่แข่ง
ไม่อาจเลียนแบบได้ 
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แนวคิดการน าสมรรถนะมาใช้กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นได้ เริ่มต้นในงานบริหารบุคคลใน
หน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกา โดยก าหนดว่าในแต่ละ
ต าแหน่งงาน จะต้องมีพื้นฐานทักษะ ความรู้ และความสามารถ
หรือพฤตินิสัยใดบ้าง และอยู่ในระดับใดจึงจะท าให้บุคลากร
นั้นมีคุณลักษณะที่ดี มีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงและได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
หลังจากนั้น แนวความคิดเรื่องสมรรถนะ ได้ขยายผลมายัง
ภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น สามารถสร้าง
ความส าเร็จให้แก่ธุรกิจอย่างเห็นผลได้ชัดเจนนิตยสารFortune 
ฉบับเดือนกันยายนปี ค.ศ. 1998 ได้ส ารวจความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารระดับสูงกว่า 4,000 คน จาก 15 ประเทศ พบว่า
องค์การธุรกิจช้ันน าได้น าแนวความคิดนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารมากถึงร้อยละ 67 และบริษัทที่ปรึกษาด้านการ
จัดการช่ือ Bain and Company ได้ส ารวจบริษัทจ านวน 708 
บริษัททั่วโลกในปี ค.ศ. 1998 พบว่า Core Competency เป็น
เครื่องมือบริหารสมัยใหม่ ที่บริษัทนิยมน ามาใช้ปรับปรุงการ
จัดการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นอันดับ 3 และในปี 
ค.ศ. 2005 อยู่ในล าดับที่ 6 จากจ านวนเครื่องมือทางการ
บริหาร 25 รายการ  

ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าแนวความคิด
สมรรถนะ มาใช้ในองค์การที่เป็นเครือข่ายบริษัทข้ามชาติ
ก่อนที่จะแพร่หลายเข้าไปสู่บริษัทช้ันน าของประเทศ เช่น 
ไทยธนาคาร เครือปูนซีเมนต์ไทย ชินคอร์เปอเรช่ัน บริษัท 
ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) เนื่องจาก
ภาคเอกชนที่ได้น าแนวคิดสมรรถนะไปใช้ ท าให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างเห็นได้ชัดเจน มีผลให้เกิดการตื่นตัวในวงราชการ  
และได้มีการน าแนวคิดนี้ไปทดลองใช้ในหน่วยราชการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้น าแนวความคิด
นี้มาใช้ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ในระยะแรกได้ทดลอง
ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยยึดหลักสมรรถนะ 
(Competency Based Human Resource Development) 
ในระบบการสรรหาผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive 
System-SES) ใช้ในการปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนในภาครัฐโดยยึดหลักสมรรถนะ และก าหนด
สมรรถนะต้นแบบของข้าราชการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐ (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.  2547 : ก) 

ดังนั้น การศึกษาการประยุกต์ ใ ช้สมรรถนะ 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล  
ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปของผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละ

คนจะมีระดับสมรรถนะที่แตกต่างกัน และมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ในโลกยุคการแข่งขัน 
  ความหมาย และความส าคัญของสมรรถนะ 
 มี ค า ใ นภ าษา ไทยหลายค าที่ ใ ช้ แทนค า ว่ า
Competency เช่น สมรรถนะ ความสามารถ และ
สมรรถภาพ ค าว่า สมรรถนะ (สะมัดถะนะ) ตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลว่าความสามารถ 
ค าว่า ความสามารถ ตามแนวคิดทางจิตวิทยา ใช้ค าว่า 
Ability หมายถึงความสามารถในการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงาน 
หรือความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
แนวคิดด้านการวัดและประเมินผลบุคคล ใช้ค าว่า Potential 
มีจุดเน้นที่ขีดความสามารถในการท างานของบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ แนวคิดทางวิธีวิทยาการจัดการใช้ค าว่า Core 
Competency ซึ่งหมายถึง ความสามารถหลักขององค์การ
ธุรกิจ ที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ส่วนค าว่า สมรรถภาพ 
(Capability) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคล ที่ต้องการ
ทักษะทางวิชาชีพ ศักยภาพในการเรียนรู้และความสามารถ
ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (2548 : ก) ใช้ค าว่า สมรรถนะ แทนค า Competency 
ส่วนสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548 : ก) และอาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ 
(2548) ใช้ค า Competency เช่นเดียวกับ ณรงค์วิทย์  แสนทอง 
(2547 : ข) ซึ่งได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า Competency 
ประกอบด้วย ความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ ความเช่ือและ
อุปนิสัยของบุคคล เพียงแต่ค าว่า Competency จะช่วย
จัดระบบขององค์ประกอบดังกล่าวให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น 
โดยสรุปแล้วนักวิชาการส่วนใหญ่ใช้ค าว่าสมรรถนะ ที่หมายถึง
ความสามารถ ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ใช้ค าว่า สมรรถนะ  
ทีแ่ปลว่าความสามารถ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 และสอดคล้องกับแนวคิดทางวิธีวิทยาการจัดการ 
ซึ่งน าแนวคิดสมรรถนะไปใช้ในทางธุรกิจอย่างแพร่หลาย 
 ส าหรับความหมายของสมรรถนะ ตามแนวคิดของ 
McClelland (1999) หมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่
ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลน้ัน
สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงาน 
ทีต่นรับผิดชอบ Spencer และ Spencer (1993) ให้ความหมาย 
สอดคล้องกันกับ McClelland คือ สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะที่จ าเป็นของบุคล (Underlying Characteristics 
of an Individual) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
งานเป็นคุณลักษณะในส่วนลึกเฉพาะของบุคคล ซึ่งก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่สามารถท านายผลลัพธ์ที่ดี เลิศ (Superior 
Performance) ในงานได้  Parry, Scott B.  (1997) นิยาม
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ค าว่าสมรรถนะว่า คือ กลุ่มของความรู้  (knowledge)  
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่งงานหนึ่งๆ โดยกลุ่ม
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงาน
ของต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดย
ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา (สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ.  
2548 : 48) อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์ (2547 : 61) ได้สรุปค า
นิยามของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ คือ ลักษณะของบุคคล 
ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณสมบัติต่างๆ 
อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทาง
กายภาพ และอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสม
กับองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจ าแนกได้ว่าผู้ที่จะ
ประสบความส าเร็จในการท างานได้ต้องมีคุณลักษณะเด่นๆ 
อะไรหรือลักษณะส าคัญๆ อะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคอื 
สาเหตุที่ท างานแลว้ไม่ประสบความส าเร็จเพราะขาดคุณลกัษณะ
บางประการคืออะไร เป็นต้น 

โดยสรุป สมรรถนะ หมายถึง ความรู้  ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล  
ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปของผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละคน
จะมีระดับสมรรถนะที่แตกต่างกัน และมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในองค์การให้ประสบความส าเร็จ 
 ความส าคัญของสมรรถนะ     
 จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายของ
สมรรถนะพบว่า สมรรถนะมีความส าคัญต่อการบริหาร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อองค์การหลายประการ  
ซึ่งนักวิชาการ นักบริหารและนักการศึกษาหลายท่าน  
ได้สรุปความส าคัญของสมรรถนะเอาไว้  เ ช่น David                                  
C. McClelland (อ้างถึงใน เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม.  2553) 
สมรรถนะนั้น มีความส าคัญต่อการสรรหาคัดเลือก ประเมิน 
และพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของต าแหน่ง
งานและองค์การได้มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2547) ที่ระบุว่า สมรรถนะ
มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคคลและองค์การโดยรวม 
โดยช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานตามที่องค์การต้องการ
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับ
ความรู้ความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใดและจะต้อง
พัฒนาเรื่องใด ด้วยวิธีใดจึงจะท าให้ตนเองพัฒนาได้มากขึ้น 
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและองค์การ อีกทั้ง 

ช่วยสนับสนุนให้ตัวช้ีวัด 6 หลักของผลงาน (KPIS) บรรลุเป้าหมาย
เพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าถ้าต้องการให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามตัวช้ีวัด 6 หลัก แล้วจะต้องใช้สมรรถนะใดบ้าง  
 นอกจากนี้สมรรถนะยังช่วยตรวจสอบความสามารถ
ของบุคลากรในองค์การ หล่อหลอมสมรรถนะส่วนบุคคล
ของทุกคนในองค์การให้ เ ป็นสมรรถนะขององค์การ
 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเอนกลาภ  สุทธินันท์ 
(2548) ที่กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะ ว่าเป็นแนวทาง 
การคัดเลือก พัฒนา โยกย้ายบุคลากรเป็นแนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมการท างาน ช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในการประเมิน 
ผลงานของบุคลากรในองค์การ ป้องกันความสูญเสียท่ีจะ
เกิดจากการท างาน และเป็นแนวทางในการน าไปใช้สร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และสีมา  สีมานันท์ 
(2553) ยังกล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะว่า ช่วยให้
บุคลากรมีความมุ่งมั่น และเข้มแข็งเอาจริงเอาจังในงาน  
มีความกระตือรือร้นไม่ย่อท้อต่องานอย่างง่ายๆ บุคลากร  
มีจิตส านึกในความรับผิดชอบอย่างสูงที่จะท างานให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ที่สุด บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ตามงานในหน้าที่ของตนและขององค์การ บุคลากรมี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีส่วนร่วมในความส าเร็จ
และมีความรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวไปด้วยเมื่อองค์การมีปัญหา
 Dave Ulrich (อ้างถึงใน สีมา  สีมานันท์.  2553) 
ได้กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะดังนี้  ช่วยดึงดูด  
เพิ่มแรงจูงใจ รักษาไว้ซึ่งคนเก่งให้บุคลากรมีความผูกพัน 
ต่อองค์กร สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคคลและองค์การ
ได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมและเข้าถึง
คุณค่าหลักขององค์กรเป็นหนึ่งเดียว บุคลากรมีความ
รับผิดชอบสูง  ที่จะผลิตผลงานให้ดีที่สุดทุกคนท างาน 
ด้วยความร่วมมือร่วมใจจนเกิดพลัง ท าให้ทุกคนในองค์กร
ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าสามารถสร้างความเช่ือมั่น และ
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องยึดยุทธศาสตร์
เป็นศูนย์กลางในการท างานอย่างมีเอกภาพ ทุกคนร่วมกัน 
สร้างสรรค์ผลงานท้ังเนื้องานและวิธีการท างานจนกลายเป็น
นวัตกรรมใหม่     __    
  จากหลากหลายความคิ ด เห็ น เกี่ ย ว กับ
ความส าคัญของสมรรถนะ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันจึงสรุป
ได้ว่า สมรรถนะ มีความส าคัญเก่ียวกับการคัดเลือกบุคคล
เข้าท างานหรือการพัฒนาบุคคลให้ตรงกับความต้องการของ
องค์การ ช่วยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การได้ชัดเจนข้ึน บุคลากรและองค์การได้รับ
การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรมี 
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
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แนวคิดการน าสมรรถนะมาใช้กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นได้ เริ่มต้นในงานบริหารบุคคลใน
หน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกา โดยก าหนดว่าในแต่ละ
ต าแหน่งงาน จะต้องมีพื้นฐานทักษะ ความรู้ และความสามารถ
หรือพฤตินิสัยใดบ้าง และอยู่ในระดับใดจึงจะท าให้บุคลากร
นั้นมีคุณลักษณะที่ดี มีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงและได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
หลังจากนั้น แนวความคิดเรื่องสมรรถนะ ได้ขยายผลมายัง
ภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น สามารถสร้าง
ความส าเร็จให้แก่ธุรกิจอย่างเห็นผลได้ชัดเจนนิตยสารFortune 
ฉบับเดือนกันยายนปี ค.ศ. 1998 ได้ส ารวจความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารระดับสูงกว่า 4,000 คน จาก 15 ประเทศ พบว่า
องค์การธุรกิจช้ันน าได้น าแนวความคิดนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารมากถึงร้อยละ 67 และบริษัทที่ปรึกษาด้านการ
จัดการช่ือ Bain and Company ได้ส ารวจบริษัทจ านวน 708 
บริษัททั่วโลกในปี ค.ศ. 1998 พบว่า Core Competency เป็น
เครื่องมือบริหารสมัยใหม่ ที่บริษัทนิยมน ามาใช้ปรับปรุงการ
จัดการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นอันดับ 3 และในปี 
ค.ศ. 2005 อยู่ในล าดับที่ 6 จากจ านวนเครื่องมือทางการ
บริหาร 25 รายการ  

ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าแนวความคิด
สมรรถนะ มาใช้ในองค์การที่เป็นเครือข่ายบริษัทข้ามชาติ
ก่อนที่จะแพร่หลายเข้าไปสู่บริษัทช้ันน าของประเทศ เช่น 
ไทยธนาคาร เครือปูนซีเมนต์ไทย ชินคอร์เปอเรช่ัน บริษัท 
ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) เนื่องจาก
ภาคเอกชนที่ได้น าแนวคิดสมรรถนะไปใช้ ท าให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างเห็นได้ชัดเจน มีผลให้เกิดการตื่นตัวในวงราชการ  
และได้มีการน าแนวคิดนี้ไปทดลองใช้ในหน่วยราชการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้น าแนวความคิด
นี้มาใช้ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ในระยะแรกได้ทดลอง
ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยยึดหลักสมรรถนะ 
(Competency Based Human Resource Development) 
ในระบบการสรรหาผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive 
System-SES) ใช้ในการปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนในภาครัฐโดยยึดหลักสมรรถนะ และก าหนด
สมรรถนะต้นแบบของข้าราชการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐ (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.  2547 : ก) 

ดังนั้น การศึกษาการประยุกต์ ใ ช้สมรรถนะ 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล  
ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปของผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละ

คนจะมีระดับสมรรถนะที่แตกต่างกัน และมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ในโลกยุคการแข่งขัน 
  ความหมาย และความส าคัญของสมรรถนะ 
 มี ค า ใ นภ าษา ไทยหลายค าที่ ใ ช้ แทนค า ว่ า
Competency เช่น สมรรถนะ ความสามารถ และ
สมรรถภาพ ค าว่า สมรรถนะ (สะมัดถะนะ) ตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลว่าความสามารถ 
ค าว่า ความสามารถ ตามแนวคิดทางจิตวิทยา ใช้ค าว่า 
Ability หมายถึงความสามารถในการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงาน 
หรือความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
แนวคิดด้านการวัดและประเมินผลบุคคล ใช้ค าว่า Potential 
มีจุดเน้นที่ขีดความสามารถในการท างานของบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ แนวคิดทางวิธีวิทยาการจัดการใช้ค าว่า Core 
Competency ซึ่งหมายถึง ความสามารถหลักขององค์การ
ธุรกิจ ที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ส่วนค าว่า สมรรถภาพ 
(Capability) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคล ที่ต้องการ
ทักษะทางวิชาชีพ ศักยภาพในการเรียนรู้และความสามารถ
ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (2548 : ก) ใช้ค าว่า สมรรถนะ แทนค า Competency 
ส่วนสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548 : ก) และอาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ 
(2548) ใช้ค า Competency เช่นเดียวกับ ณรงค์วิทย์  แสนทอง 
(2547 : ข) ซึ่งได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า Competency 
ประกอบด้วย ความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ ความเช่ือและ
อุปนิสัยของบุคคล เพียงแต่ค าว่า Competency จะช่วย
จัดระบบขององค์ประกอบดังกล่าวให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น 
โดยสรุปแล้วนักวิชาการส่วนใหญ่ใช้ค าว่าสมรรถนะ ที่หมายถึง
ความสามารถ ส าหรับในการวิจัยคร้ังนี้ใช้ค าว่า สมรรถนะ  
ทีแ่ปลว่าความสามารถ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 และสอดคล้องกับแนวคิดทางวิธีวิทยาการจัดการ 
ซึ่งน าแนวคิดสมรรถนะไปใช้ในทางธุรกิจอย่างแพร่หลาย 
 ส าหรับความหมายของสมรรถนะ ตามแนวคิดของ 
McClelland (1999) หมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่
ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น
สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงาน 
ทีต่นรับผิดชอบ Spencer และ Spencer (1993) ให้ความหมาย 
สอดคล้องกันกับ McClelland คือ สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะที่จ าเป็นของบุคล (Underlying Characteristics 
of an Individual) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
งานเป็นคุณลักษณะในส่วนลึกเฉพาะของบุคคล ซึ่งก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่สามารถท านายผลลัพธ์ที่ดี เลิศ (Superior 
Performance) ในงานได้  Parry, Scott B.  (1997) นิยาม
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ค าว่าสมรรถนะว่า คือ กลุ่มของความรู้  (knowledge)  
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่งงานหนึ่งๆ โดยกลุ่ม
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงาน
ของต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดย
ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา (สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ.  
2548 : 48) อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์ (2547 : 61) ได้สรุปค า
นิยามของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ คือ ลักษณะของบุคคล 
ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณสมบัติต่างๆ 
อันได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทาง
กายภาพ และอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสม
กับองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจ าแนกได้ว่าผู้ที่จะ
ประสบความส าเร็จในการท างานได้ต้องมีคุณลักษณะเด่นๆ 
อะไรหรือลักษณะส าคัญๆ อะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคอื 
สาเหตุที่ท างานแลว้ไม่ประสบความส าเร็จเพราะขาดคุณลกัษณะ
บางประการคืออะไร เป็นต้น 

โดยสรุป สมรรถนะ หมายถึง ความรู้  ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล  
ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปของผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละคน
จะมีระดับสมรรถนะที่แตกต่างกัน และมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในองค์การให้ประสบความส าเร็จ 
 ความส าคัญของสมรรถนะ     
 จากการศึกษาความหมายและขอบข่ายของ
สมรรถนะพบว่า สมรรถนะมีความส าคัญต่อการบริหาร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อองค์การหลายประการ  
ซึ่งนักวิชาการ นักบริหารและนักการศึกษาหลายท่าน  
ได้สรุปความส าคัญของสมรรถนะเอาไว้  เ ช่น David                                  
C. McClelland (อ้างถึงใน เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม.  2553) 
สมรรถนะนั้น มีความส าคัญต่อการสรรหาคัดเลือก ประเมิน 
และพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของต าแหน่ง
งานและองค์การได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2547) ที่ระบุว่า สมรรถนะ
มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคคลและองค์การโดยรวม 
โดยช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานตามที่องค์การต้องการ
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับ
ความรู้ความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใดและจะต้อง
พัฒนาเรื่องใด ด้วยวิธีใดจึงจะท าให้ตนเองพัฒนาได้มากขึ้น 
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและองค์การ อีกทั้ง 

ช่วยสนับสนุนให้ตัวช้ีวัด 6 หลักของผลงาน (KPIS) บรรลุเป้าหมาย
เพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าถ้าต้องการให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามตัวช้ีวัด 6 หลัก แล้วจะต้องใช้สมรรถนะใดบ้าง  
 นอกจากนี้สมรรถนะยังช่วยตรวจสอบความสามารถ
ของบุคลากรในองค์การ หล่อหลอมสมรรถนะส่วนบุคคล
ของทุกคนในองค์การให้ เป็นสมรรถนะขององค์การ
 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเอนกลาภ  สุทธินันท์ 
(2548) ที่กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะ ว่าเป็นแนวทาง 
การคัดเลือก พัฒนา โยกย้ายบุคลากรเป็นแนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมการท างาน ช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในการประเมิน 
ผลงานของบุคลากรในองค์การ ป้องกันความสูญเสียที่จะ
เกิดจากการท างาน และเป็นแนวทางในการน าไปใช้สร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และสีมา  สีมานันท์ 
(2553) ยังกล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะว่า ช่วยให้
บุคลากรมีความมุ่งมั่น และเข้มแข็งเอาจริงเอาจังในงาน  
มีความกระตือรือร้นไม่ย่อท้อต่องานอย่างง่ายๆ บุคลากร  
มีจิตส านึกในความรับผิดชอบอย่างสูงที่จะท างานให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ที่สุด บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ตามงานในหน้าที่ของตนและขององค์การ บุคลากรมี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีส่วนร่วมในความส าเร็จ
และมีความรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวไปด้วยเมื่อองค์การมีปัญหา
 Dave Ulrich (อ้างถึงใน สีมา  สีมานันท์.  2553) 
ได้กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะดังนี้  ช่วยดึงดูด  
เพิ่มแรงจูงใจ รักษาไว้ซึ่งคนเก่งให้บุคลากรมีความผูกพัน 
ต่อองค์กร สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคคลและองค์การ
ได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมและเข้าถึง
คุณค่าหลักขององค์กรเป็นหนึ่งเดียว บุคลากรมีความ
รับผิดชอบสูง  ที่จะผลิตผลงานให้ดีที่สุดทุกคนท างาน 
ด้วยความร่วมมือร่วมใจจนเกิดพลัง ท าให้ทุกคนในองค์กร
ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าสามารถสร้างความเช่ือมั่น และ
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องยึดยุทธศาสตร์
เป็นศูนย์กลางในการท างานอย่างมีเอกภาพ ทุกคนร่วมกัน 
สร้างสรรค์ผลงานท้ังเนื้องานและวิธีการท างานจนกลายเป็น
นวัตกรรมใหม่     __    
  จากหลากหลายความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ความส าคัญของสมรรถนะ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันจึงสรุป
ได้ว่า สมรรถนะ มีความส าคัญเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล
เข้าท างานหรือการพัฒนาบุคคลให้ตรงกับความต้องการของ
องค์การ ช่วยตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การได้ชัดเจนข้ึน บุคลากรและองค์การได้รับ
การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรมี 
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
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ในการท างานมากข้ึนจนทุกคนในองค์การมีความผูกพันกัน
ร่วมกันสร้างงาน ผลิตงานเพื่อไปสู่เป้าหมายอันเดียวกัน
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ขององค์การ 
  องค์ประกอบของสมรรถนะ  
 สมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ McClelland 
เกิดจากองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ดังน้ี      

1.  ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งท่ีบคุคลกระท าไดด้ี 
และฝึกปฏิบัตจินช านาญ เช่นทักษะการอ่าน  
 2.  ความรู้ (Knowledge) หมายถงึ ความรู้เฉพาะ
ด้านของบุคคล เช่นความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ 
ด้านการบริหารการศึกษา   __      

3.  ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-Concept) เช่น คนที่ม ี
ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confident) จะเช่ือว่าตนเอง
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได ้  __   
 4.  บุคลิกประจ าตัวบุคคล (Trait) เป็นสิ่งที่อธิบาย
ถึงบุคคลผู้นั้น เช่น เป็นคนท่ีน่าเชือ่ถือ ไว้วางใจได้  
มีคุณลักษณะเป็นผู้น า   __    
 5.  แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) ท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย เช่น 
บุคคลที่มุ่งผลส าเร็จ (Achievement Orientation)  
จะพยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และปรับปรุง
วิธีการท างานของตนเองตลอดเวลาองค์ประกอบทั้ ง  
5 ประการ ที่รวมกันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล 
และก่อให้เกิดสมรรถนะ เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน จะเห็นได้
เฉพาะพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นได้เท่านั้น Spencer และ
Spencer (1993) ได้เปรียบเทียบคุณลักษณะดังกล่าวไว้ใน
โมเดลน้ าแข็ง (Iceberg Model) และอธิบายว่าคุณลักษณะ
ของบุคคลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่สามารถมองเห็นได้ 
คือ ความรู้  และทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ไม่ยากนัก  
ด้วยการศึกษาค้นคว้า ท าให้เกิดความรู้ และการฝึกฝน
ปฏิบัติ ท าให้เกิดทักษะ และส่วนที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งสังเกต
ได้ยาก ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของตนเอง บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล รวมทั้งแรงจูงใจ 
เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก 
  แนวทางการก าหนดสมรรถนะ 
 การก าหนดสมรรถนะ หรือการสรา้งรูปแบบ
สมรรถนะ (Competency model) สามารถก าหนดได้ 
ดังนี้ (อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์.  2547 : 62, สุกัญญา  
รัศมีธรรมโชต.ิ  2548 : 50–51, 58–59) ในการก าหนด
สมรรถนะจะเริม่จากการน าวิสัยทศัน์ (vision) พันธกิจ 

(mission) ค่านิยม (values) ขององค์การมาเป็นแนวทาง 
ในการก าหนดสมรรถนะ ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  แนวทางการก าหนดสมรรถนะ  
  
 จากภาพจะเห็นความสอดคล้อง ไปในทิศทาง 
ที่ต่อเนื่องกันของสมรรถนะที่จะช่วยให้งานเป็นไปด้วยดี 
(Alignment) ซึ่งเริ่มจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือค่านิยม  
สู่เป้าหมายขององค์การ มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์การ 
จากนั้นมาพิจารณาถึงสมรรถนะหลักที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การมีอะไรบ้าง จะใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อะ ไ รที่ จ ะผลั กดั น ให้ บ ร รลุ เ ป้ าหมายของอ งค์ ก า ร 
จากสมรรถนะหลักก็มาพิจารณาสมรรถนะของหน้าที่ 
ของบุคคลในองค์การตามต าแหน่งตามๆ ซึ่ งจะต้อง
สอดคล้องกับสมรรถนะของบุคคล สมรรถนะของบุคคล 
กับสมรรถนะหน้าที่จะไปในทางเดียวกัน งานต่ างๆ  
ก็จะไปในทางเดียวกันโดยมุ่งไปสู่สมรรถนะในหน่วยที่เล็ก
และมีความส าคัญเช่นกันคือสมรรถนะระดับบุคล 
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  การน าสมรรถนะ มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์    
  ข้อมูลจากการน าสมรรถนะสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในงานทรัพยากรบุคคลได้ ดังนี้ (ขจรศักดิ์  ศิริมัย. 
2555)       __    
 1.  น ามาใช้กับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
(Recruitment and Selection) เพื่อให้ได้คุณสมบัติของ 
ผู้ที่มาปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี 
การวางแผนในการคัดเลือกพนักงานโดยพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้สมัครงาน/พนักงานให้ตรงกับสมรรถนะของต าแหน่ง
งานและใช้สมรรถนะเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร
งานท าให้เป็นแบบแผนเหมือนกันท้ังองค์กร  
 2.  น ามาใช้เพื่อพัฒนาการจัดท าเส้นทางการ 
ฝึกอบรม น าเอาข้อมูลของสมรรถนะที่หามาได้ท าการ
ประเมินหาช่องว่างสมรรถนะเพ่ือท า การวางแผนเส้นทาง
การอบรม สร้างหลักสูตรอบรมเพื่อลดช่องวางสมรรถนะ 
ของพนักงานในองค์การให้อยู่ ในระดับความคาดหวัง 
(Expectation) ขององค์กรหรือเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงานให้สูงขึ้น    __    
 3.  การประเมินผลงาน (Performance 
 Management) เพื่อปรับขึ้นค่าตอบแทน หรือการเลื่อน
ต าแหน่งของพนักงานโดยการพิจารณาระดับสมรรถนะ 
ของพนักงาน หากอยู่ในเกณฑ์หรือระดับความคาดหวัง 
ของบริษัทก็สามารถพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนหรือ 
เลื่อนต าแหน่งให้แก่พนักงาน  __   
 4.  การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
(Career Path) เมื่อสามารถหาสมรรถนะของพนักงาน 
ในแต่ละต าแหน่งแล้ว สามารถทราบถึงความรู้ความสามารถ
หรือสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งต่างๆ ของสายอาชีพนั้น 
ท าให้พนักงานสามารถเตรียมตัวในการพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อท่ีจะก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งท่ีสูงกว่า   
 5.  พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual  
Development) ข้อมูลสมรรถนะหลังจากท าการประเมิน
จะท าให้ทราบถึงช่องว่างสมรรถนะของพนักงานแต่ละคนว่า
คนไหนท่ีจ าเป็นต้องการเสริมความรู้ความสามารถในส่วนใด 
เพื่อท าให้พนักงานคนนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      
 6.  การโยกย้าย การเลิกจ้าง การเลื่อนต าแหน่ง 
 (rotation termination and promotion) การทราบ 
สมรรถนะของแต่ละคนท าให้สามารถบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการโยกย้าย การเลิกจ้าง และการเลื่อนต าแหน่ง 
ได้ง่ายและเหมาะ สมช. การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

(Performance management) เป็นการน าหลักการ
จัดการทางคุณภาพที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ 
ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนที่ต้อง
ค านึงถึงสมรรถนะ ของแต่ละคน วางคนให้เหมาะกับงาน
และความสามารถรวมทั้งการติดตามการท างาน และ 
การประเมินผลก็พิจารณาจากสมรรถนะ เป็นส าคัญ และ 
น าผลที่ได้ไปปรับปรุงต่อไป  แสดงรายละเอียดดัง
ภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 2   การประยุกต์ใช้สมรรถนะ ในการพัฒนา 
  ทรัพยากรมนุษย์  
 
สรุปผล       __    
 การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้วยมุ่งให้ความสนใจการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคลโดยยึดแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
และความสามารถที่มาจากตัวคนที่ซึ่งสะท้อนออกมาในรูป
ของพฤติกรรมการท างานที่มีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล 
และก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด (Superior Performance)  
ที่องค์การต้องการ โดยมีที่มาจากพื้นฐานความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) วิธีคิด (Self–Concept) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) ดังนั้น
เมื่อน าแนวคิดสมรรถนะไปสู่การประยุกต์ใช้ความสามารถ
เชิงสมรรถนะ จะท าให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสัมพันธ์
กันในทุกระดับขององค์การดังที่ เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค 
(2546) มีความเห็นว่าสมรรถนะมีประโยชนต่อการพัฒนา
ระดับพนักงาน ระดับผู้บริหารและระดับองค์การ กล่าวคือ 
ด้านประโยชนที่มีตอพนักงานท าใหพนักงานสามารถประเมิน
ตนเองวา มีจุดแข็งจุดออนในดานใด เมื่อเทียบกับมาตรฐาน
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ในการท างานมากขึ้นจนทุกคนในองค์การมีความผูกพันกัน
ร่วมกันสร้างงาน ผลิตงานเพื่อไปสู่เป้าหมายอันเดียวกัน
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ขององค์การ 
  องค์ประกอบของสมรรถนะ  
 สมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ McClelland 
เกิดจากองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ดังน้ี      

1.  ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งท่ีบคุคลกระท าไดด้ี 
และฝึกปฏิบัตจินช านาญ เช่นทักษะการอ่าน  
 2.  ความรู้ (Knowledge) หมายถงึ ความรู้เฉพาะ
ด้านของบุคคล เช่นความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ 
ด้านการบริหารการศึกษา   __      

3.  ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-Concept) เช่น คนที่ม ี
ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confident) จะเช่ือว่าตนเอง
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได ้  __   
 4.  บุคลิกประจ าตัวบุคคล (Trait) เป็นสิ่งที่อธิบาย
ถึงบุคคลผู้นั้น เช่น เป็นคนท่ีน่าเชือ่ถือ ไว้วางใจได้  
มีคุณลักษณะเป็นผู้น า   __    
 5.  แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) ท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย เช่น 
บุคคลที่มุ่งผลส าเร็จ (Achievement Orientation)  
จะพยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และปรับปรุง
วิธีการท างานของตนเองตลอดเวลาองค์ประกอบทั้ ง  
5 ประการ ที่รวมกันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล 
และก่อให้เกิดสมรรถนะ เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน จะเห็นได้
เฉพาะพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นได้เท่านั้น Spencer และ
Spencer (1993) ได้เปรียบเทียบคุณลักษณะดังกล่าวไว้ใน
โมเดลน้ าแข็ง (Iceberg Model) และอธิบายว่าคุณลักษณะ
ของบุคคลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่สามารถมองเห็นได้ 
คือ ความรู้  และทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ไม่ยากนัก  
ด้วยการศึกษาค้นคว้า ท าให้เกิดความรู้ และการฝึกฝน
ปฏิบัติ ท าให้เกิดทักษะ และส่วนที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งสังเกต
ได้ยาก ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของตนเอง บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล รวมทั้งแรงจูงใจ 
เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก 
  แนวทางการก าหนดสมรรถนะ 
 การก าหนดสมรรถนะ หรือการสรา้งรูปแบบ
สมรรถนะ (Competency model) สามารถก าหนดได้ 
ดังนี้ (อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์.  2547 : 62, สุกัญญา  
รัศมีธรรมโชต.ิ  2548 : 50–51, 58–59) ในการก าหนด
สมรรถนะจะเริม่จากการน าวิสัยทศัน์ (vision) พันธกิจ 

(mission) ค่านิยม (values) ขององค์การมาเป็นแนวทาง 
ในการก าหนดสมรรถนะ ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  แนวทางการก าหนดสมรรถนะ  
  
 จากภาพจะเห็นความสอดคล้อง ไปในทิศทาง 
ที่ต่อเนื่องกันของสมรรถนะที่จะช่วยให้งานเป็นไปด้วยดี 
(Alignment) ซึ่งเริ่มจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือค่านิยม  
สู่เป้าหมายขององค์การ มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์การ 
จากนั้นมาพิจารณาถึงสมรรถนะหลักที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การมีอะไรบ้าง จะใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อะ ไ รที่ จ ะผลั กดั น ให้ บ ร รลุ เ ป้ าหมายของอ งค์ ก า ร 
จากสมรรถนะหลักก็มาพิจารณาสมรรถนะของหน้าที่ 
ของบุคคลในองค์การตามต าแหน่งตามๆ ซึ่ งจะต้อง
สอดคล้องกับสมรรถนะของบุคคล สมรรถนะของบุคคล 
กับสมรรถนะหน้าที่จะไปในทางเดียวกัน งานต่ างๆ  
ก็จะไปในทางเดียวกันโดยมุ่งไปสู่สมรรถนะในหน่วยที่เล็ก
และมีความส าคัญเช่นกันคือสมรรถนะระดับบุคล 
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  การน าสมรรถนะ มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์    
  ข้อมูลจากการน าสมรรถนะสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในงานทรัพยากรบุคคลได้ ดังนี้ (ขจรศักดิ์  ศิริมัย. 
2555)       __    
 1.  น ามาใช้กับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
(Recruitment and Selection) เพื่อให้ได้คุณสมบัติของ 
ผู้ที่มาปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี 
การวางแผนในการคัดเลือกพนักงานโดยพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้สมัครงาน/พนักงานให้ตรงกับสมรรถนะของต าแหน่ง
งานและใช้สมรรถนะเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร
งานท าให้เป็นแบบแผนเหมือนกันท้ังองค์กร  
 2.  น ามาใช้เพื่อพัฒนาการจัดท าเส้นทางการ 
ฝึกอบรม น าเอาข้อมูลของสมรรถนะที่หามาได้ท าการ
ประเมินหาช่องว่างสมรรถนะเพื่อท า การวางแผนเส้นทาง
การอบรม สร้างหลักสูตรอบรมเพื่อลดช่องวางสมรรถนะ 
ของพนักงานในองค์การให้อยู่ ในระดับความคาดหวัง 
(Expectation) ขององค์กรหรือเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงานให้สูงขึ้น    __    
 3.  การประเมินผลงาน (Performance 
 Management) เพื่อปรับขึ้นค่าตอบแทน หรือการเลื่อน
ต าแหน่งของพนักงานโดยการพิจารณาระดับสมรรถนะ 
ของพนักงาน หากอยู่ในเกณฑ์หรือระดับความคาดหวัง 
ของบริษัทก็สามารถพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนหรือ 
เลื่อนต าแหน่งให้แก่พนักงาน  __   
 4.  การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
(Career Path) เมื่อสามารถหาสมรรถนะของพนักงาน 
ในแต่ละต าแหน่งแล้ว สามารถทราบถึงความรู้ความสามารถ
หรือสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งต่างๆ ของสายอาชีพนั้น 
ท าให้พนักงานสามารถเตรียมตัวในการพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อท่ีจะก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งท่ีสูงกว่า   
 5.  พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual  
Development) ข้อมูลสมรรถนะหลังจากท าการประเมิน
จะท าให้ทราบถึงช่องว่างสมรรถนะของพนักงานแต่ละคนว่า
คนไหนท่ีจ าเป็นต้องการเสริมความรู้ความสามารถในส่วนใด 
เพื่อท าให้พนักงานคนนั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      
 6.  การโยกย้าย การเลิกจ้าง การเลื่อนต าแหน่ง 
 (rotation termination and promotion) การทราบ 
สมรรถนะของแต่ละคนท าให้สามารถบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการโยกย้าย การเลิกจ้าง และการเลื่อนต าแหน่ง 
ได้ง่ายและเหมาะ สมช. การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

(Performance management) เป็นการน าหลักการ
จัดการทางคุณภาพที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ 
ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนที่ต้อง
ค านึงถึงสมรรถนะ ของแต่ละคน วางคนให้เหมาะกับงาน
และความสามารถรวมทั้งการติดตามการท างาน และ 
การประเมินผลก็พิจารณาจากสมรรถนะ เป็นส าคัญ และ 
น าผลที่ได้ไปปรับปรุงต่อไป  แสดงรายละเอียดดัง
ภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 2   การประยุกต์ใช้สมรรถนะ ในการพัฒนา 
  ทรัพยากรมนุษย์  
 
สรุปผล       __    
 การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้วยมุ่งให้ความสนใจการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคลโดยยึดแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
และความสามารถที่มาจากตัวคนที่ซึ่งสะท้อนออกมาในรูป
ของพฤติกรรมการท างานที่มีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล 
และก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด (Superior Performance)  
ที่องค์การต้องการ โดยมีที่มาจากพื้นฐานความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) วิธีคิด (Self–Concept) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) ดังนั้น
เมื่อน าแนวคิดสมรรถนะไปสู่การประยุกต์ใช้ความสามารถ
เชิงสมรรถนะ จะท าให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสัมพันธ์
กันในทุกระดับขององค์การดังที่ เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค 
(2546) มีความเห็นว่าสมรรถนะมีประโยชนต่อการพัฒนา
ระดับพนักงาน ระดับผู้บริหารและระดับองค์การ กล่าวคือ 
ด้านประโยชนที่มีตอพนักงานท าใหพนักงานสามารถประเมิน
ตนเองวา มีจุดแข็งจุดออนในดานใด เม่ือเทียบกับมาตรฐาน
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ในองค์การ สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสื่อสารกับผู้บงัคับบัญชา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะวามีมาตรฐานกลางรวมกัน 
ประโยชนที่มีต่อผู้บริหาร คือ ท าใหผู้บริหารมีมาตรฐานในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไดตรงตามความต้องการของหน่วยงาน องค์การใชเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนไดอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะว่า เปนมาตรฐานเดียวกันลดความเป็นอคตใินการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อประโยชน์ในระดบั
องค์การคือท าใหองคการมีมาตรฐานกลางในการบริหารงาน
บุคคลผลการประเมิน มีความน่าเช่ือถือและสอดคลองกันมากขึ้น 
ผูที่ท าการตัดสินใจในองค์การมีความมั่นใจในความสามารถ
และทักษะที่แท้จริงของพนักงาน สามารถคาดคะเนสมรรถนะ
ของแรงงานที่ต้องการและที่มีอยู่ในองค์การได้ถูกต้อง ปรับปรุง
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ในองค์การ สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสื่อสารกับผู้บงัคับบัญชา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะวามีมาตรฐานกลางรวมกัน 
ประโยชนที่มีต่อผู้บริหาร คือ ท าใหผู้บริหารมีมาตรฐานในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ในการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนไดอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะว่า เปนมาตรฐานเดียวกันลดความเป็นอคตใินการประเมินผล
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ผูที่ท าการตัดสินใจในองค์การมีความม่ันใจในความสามารถ
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ท าให้องค์การสามารถพัฒนาและแปรเปลี่ยนความสามารถ
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บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการพัฒนาอย่าง
มากปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จนสามารถประหยัดแรงงาน การลดต้นทุนการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนและชุมชนที่สุด จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสาธารณะ 
ที่จะสนองตอบความจ าเป็นต้องการของประชนในพื้นที่ 
บทความนี้จึงขอน าเสนอกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้แก่  
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสงัคม 3) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการสง่เสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานท้องถิ่น 
และ 5) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน
ในท้องถิ่น 
 
ABSTRACT 
  Information technology play a role in the 
development of extremely currently especially using 
to optimize the performance until can be saved labor, 
reduced operating costs. The public sector management 
particularly the Local Government as the agent closed 
the local people needs to prepare the information 
technology for managing the public service thoroughly, 
therefore this article will present the Technology Integrated 
Strategy for developing the Local namely; 1) Management 
Information Systems, 2) Social development Systems, 
3) Tourism and Economy Supporting Systems, 4) Local 
Publishing Systems, and 5) Local Service Systems.  
 
 
 

ค าส าคัญ  :  กลยทุธ์การบรูณาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ,  
    การพัฒนาท้องถิ่น 
Keywords :  Integrated Strategy, Technology  
    Information, Local Development 
 
บทน า 
 ในภาวะที่โลกมีการแข่งขันทางความรู้และเทคโนโลยี
สูงท าให้องค์กรของรัฐทุกภาคส่วนตกอยู่ในสภาพที่เป็นโลกาภิวัตน์
หรือโลกไร้พรมแดนสืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการสื่อสารตลอดจนการคมนาคม
และเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องใช้
เทคโนโลยีสร้างฐานการพัฒนาให้เข้มแข็งมากขึ้นท าให้ผู้คนใน
โลกสามารถติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่กัน เรียนรู้เรื่องราวของกัน
และกันได้อย่างรวดเร็ว จากกระแสของโลกาภิวัตน์ในโลกไหลสู่
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศไทย ก้าวหน้าไปสู่เทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพให้
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่เร่งขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
หลัก ส่งผลให้ประเทศไทยมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองมากขึ้น 
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นและมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ 
การน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ การวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งการกระจายเทคโนโลยีจากศูนย์กลางไปสู่ภูมิภาคและชนบท 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่การกินดีอยู่ดี 
ของประชากรโดยส่วนรวมนั้น คือ การมีฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เข้มแข็งมีการพัฒนาและน าเทคโนโลยีไปใช้
ในการด าเนินชีวิตอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายสูงสุด คือประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ และสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐาน
และแข่งขันเป็นแหล่งปัญญาแก่สังคมเพื่อคุณภาพชีวิตเป็น
พลังจรรโลง รักษาสิ่งแวดล้อม 
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 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ประหยัดแรงงาน 
ลดต้นทุนการท างาน ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทใน
การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับประเทศไทยนั้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร 
การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน นอกจากนี้ เทคโนโลยีช่วย
พัฒนาด้านการเกษตร โดยมีการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม
ผลผลิต เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศไม่ว่ากระทรวง 
ทบวง กรม หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล้วนจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพทันสมัยและตรวจสอบได้  
ในการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวนั้น องค์กรจะต้อง
พยายามบูรณาการแนวทางด้านการจัดการองค์ความรู้และ
การสนับสนุนให้บุคลากรคิดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้นด้วย
เพื่อการประสานเช่ือมโยงหน่วยงานภายในขององค์การเข้า
ด้วยกัน รวมถึงการเช่ือมโยงเข้าเครือข่ายสาธารณะ ทั้งนี้
เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อื่นๆ ตลอดทั้งประชาชนโดยทั่วไป  การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับ
สถาบันวิจัยศึกษาวิเคราะห์การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557–2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารท่ีรองรับภารกิจการบริหารจัดการภาครัฐของ
หน่วยงาน มีทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ของกระทรวง 
มหาดไทย ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งรองรับนโยบายประชาคม 
เขตเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – 
AEC) ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารและขับเคลื่อนนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนที่สุด 
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยีที่จะก้าวไป
อย่างไม่สิ้นสุด การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การวางผังเมืองศึกษา
ลักษณะของท้องถิ่นเพิ่มบทบาทให้ท้องถิ่นมีศักยภาพให้มากขึ้น 

 ผู้เขียนเห็นว่าปัจจุบันการบริหารงานขององค์การ
ปกครองท้องถิ่นอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดนที่มีพื้นห่างไกล
ออกไปและยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การติดต่อสื่อสารหรือ
การใช้งานยังไม่เต็มประสิทธิภาพที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึงได้
ทุกคนทุกพ้ืนที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงควรมีกล
ยุทธ์เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันในการบริหารราชการ  
การบริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะมีโครงสร้างพื้นฐานหลักเป็น
มาตรฐานส าหรับการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะมี
ต่อไปอีกมาในอนาคต ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการ
จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกระจายตัว
ของทรัพยากรอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้สามารถเพิ่มสมรรถนะการให้บริการแก่ประชาชน
จึงจ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนจึงจะท าให้ประชาชน
และท้องถิ่นมีคุณภาพต่อไป 
 
ระเบียบวิธีด าเนินการ  
 บทความนี้ผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะ
การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเริ่มพัฒนาเนื้อหาสารเป็นกรอบแนวคิด
จากการศึกษาจากปรากการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom.  
2014 : 49–51) เป็นการเบื้องต้น จากนั้นท าการพัฒนาด้วย
วิธีการที่หลากหลายเริ่มต้นจากวิธีการคิด เชิงเหตุผล 
(Kenaphoom.  2014 : 1–19) การศึกษาน าร่อง (Pilot study) 
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการพัฒนากรอบ
แนวคิดจากทฤษฎีฐานราก (Kenaphoom.  2015) การสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานท้องถิ่นด้วยวิธ ี
การจัดการความรู้ (KM) (Kenaphoom.  2014 : 13–32) 
ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความลงตัวของ
เนื้อหาสาระ (Kenaphoom.  2014) และท าการตรวจสอบ
กรอบความคิดให้มีความน่าเช่ือมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการบูรณาการ
ระเบียบวิธีที่หลากหลาย (Kenaphoom.  2013 : 169–185) 
จากการด าเนนิการดังกล่าวผู้เขียนจึงขอน าเสนอเชิงพรรณนา 
 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการมากที่สุด คือ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
แบบอัตโนมัติ ซึ่งท าหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้ส าหรับการ
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บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการพัฒนาอย่าง
มากปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จนสามารถประหยัดแรงงาน การลดต้นทุนการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนและชุมชนที่สุด จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสาธารณะ 
ที่จะสนองตอบความจ าเป็นต้องการของประชนในพื้นที่ 
บทความนี้จึงขอน าเสนอกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้แก่  
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสงัคม 3) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการสง่เสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานท้องถิ่น 
และ 5) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน
ในท้องถิ่น 
 
ABSTRACT 
  Information technology play a role in the 
development of extremely currently especially using 
to optimize the performance until can be saved labor, 
reduced operating costs. The public sector management 
particularly the Local Government as the agent closed 
the local people needs to prepare the information 
technology for managing the public service thoroughly, 
therefore this article will present the Technology Integrated 
Strategy for developing the Local namely; 1) Management 
Information Systems, 2) Social development Systems, 
3) Tourism and Economy Supporting Systems, 4) Local 
Publishing Systems, and 5) Local Service Systems.  
 
 
 

ค าส าคัญ  :  กลยทุธ์การบรูณาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ,  
    การพัฒนาท้องถิ่น 
Keywords :  Integrated Strategy, Technology  
    Information, Local Development 
 
บทน า 
 ในภาวะที่โลกมีการแข่งขันทางความรู้และเทคโนโลยี
สูงท าให้องค์กรของรัฐทุกภาคส่วนตกอยู่ในสภาพที่เป็นโลกาภิวัตน์
หรือโลกไร้พรมแดนสืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการสื่อสารตลอดจนการคมนาคม
และเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องใช้
เทคโนโลยีสร้างฐานการพัฒนาให้เข้มแข็งมากขึ้นท าให้ผู้คนใน
โลกสามารถติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่กัน เรียนรู้เรื่องราวของกัน
และกันได้อย่างรวดเร็ว จากกระแสของโลกาภิวัตน์ในโลกไหลสู่
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศไทย ก้าวหน้าไปสู่เทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพให้
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศที่เร่งขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
หลัก ส่งผลให้ประเทศไทยมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองมากขึ้น 
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นและมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ 
การน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ การวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งการกระจายเทคโนโลยีจากศูนย์กลางไปสู่ภูมิภาคและชนบท 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่การกินดีอยู่ดี 
ของประชากรโดยส่วนรวมน้ัน คือ การมีฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เข้มแข็งมีการพัฒนาและน าเทคโนโลยีไปใช้
ในการด าเนินชีวิตอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายสูงสุด คือประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ และสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐาน
และแข่งขันเป็นแหล่งปัญญาแก่สังคมเพื่อคุณภาพชีวิตเป็น
พลังจรรโลง รักษาสิ่งแวดล้อม 
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 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ประหยัดแรงงาน 
ลดต้นทุนการท างาน ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทใน
การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับประเทศไทยนั้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร 
การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน นอกจากน้ี เทคโนโลยีช่วย
พัฒนาด้านการเกษตร โดยมีการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม
ผลผลิต เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศไม่ว่ากระทรวง 
ทบวง กรม หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล้วนจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพทันสมัยและตรวจสอบได้  
ในการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวนั้น องค์กรจะต้อง
พยายามบูรณาการแนวทางด้านการจัดการองค์ความรู้และ
การสนับสนุนให้บุคลากรคิดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้นด้วย
เพื่อการประสานเช่ือมโยงหน่วยงานภายในขององค์การเข้า
ด้วยกัน รวมถึงการเช่ือมโยงเข้าเครือข่ายสาธารณะ ทั้งนี้
เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อื่นๆ ตลอดทั้งประชาชนโดยทั่วไป  การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับ
สถาบันวิจัยศึกษาวิเคราะห์การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557–2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่รองรับภารกิจการบริหารจัดการภาครัฐของ
หน่วยงาน มีทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ของกระทรวง 
มหาดไทย ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งรองรับนโยบายประชาคม 
เขตเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – 
AEC) ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารและขับเคลื่อนนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนที่สุด 
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยีที่จะก้าวไป
อย่างไม่สิ้นสุด การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การวางผังเมืองศึกษา
ลักษณะของท้องถิ่นเพิ่มบทบาทให้ท้องถิ่นมีศักยภาพให้มากขึ้น 

 ผู้เขียนเห็นว่าปัจจุบันการบริหารงานขององค์การ
ปกครองท้องถิ่นอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดนที่มีพื้นห่างไกล
ออกไปและยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การติดต่อสื่อสารหรือ
การใช้งานยังไม่เต็มประสิทธิภาพที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึงได้
ทุกคนทุกพ้ืนที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงควรมีกล
ยุทธ์เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันในการบริหารราชการ  
การบริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะมีโครงสร้างพื้นฐานหลักเป็น
มาตรฐานส าหรับการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะมี
ต่อไปอีกมาในอนาคต ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการ
จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกระจายตัว
ของทรัพยากรอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้สามารถเพิ่มสมรรถนะการให้บริการแก่ประชาชน
จึงจ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนจึงจะท าให้ประชาชน
และท้องถิ่นมีคุณภาพต่อไป 
 
ระเบียบวิธีด าเนินการ  
 บทความนี้ผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะ
การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเริ่มพัฒนาเนื้อหาสารเป็นกรอบแนวคิด
จากการศึกษาจากปรากการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom.  
2014 : 49–51) เป็นการเบื้องต้น จากนั้นท าการพัฒนาด้วย
วิธีการที่หลากหลายเริ่มต้นจากวิธีการคิด เชิงเหตุผล 
(Kenaphoom.  2014 : 1–19) การศึกษาน าร่อง (Pilot study) 
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการพัฒนากรอบ
แนวคิดจากทฤษฎีฐานราก (Kenaphoom.  2015) การสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานท้องถิ่นด้วยวิธ ี
การจัดการความรู้ (KM) (Kenaphoom.  2014 : 13–32) 
ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความลงตัวของ
เนื้อหาสาระ (Kenaphoom.  2014) และท าการตรวจสอบ
กรอบความคิดให้มีความน่าเช่ือมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการบูรณาการ
ระเบียบวิธีที่หลากหลาย (Kenaphoom.  2013 : 169–185) 
จากการด าเนนิการดังกล่าวผู้เขียนจึงขอน าเสนอเชิงพรรณนา 
 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการมากที่สุด คือ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
แบบอัตโนมัติ ซึ่งท าหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้ส าหรับการ
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แก้ปัญหาต่างๆ ท้ังที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มแรกจะเป็นลักษณะเครื่องจักรกลหรือ
สิ่งประดิษฐ์ข้ึนเพื่อช่วยในการค านวณ โดยที่ยังไม่มีการน าวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ตั้งแต่คอมพิวเตอร์
ยุคแรกที่สร้างจากสุญญากาศ มีขนาดใหญ่เท่ากับห้องทั้งห้อง 
การท างานไม่ได้รวดเร็วอะไรมากนักขั้นตอนการปฏิบัติยุ่งยาก
ซับซ้อน และต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้ใช้อย่างมาก 
รวมทั้งปรนนิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เมื่อ 5,000 
ปีที่ผ่านมามนุษย์ได้พยายามคิดค้นเครื่องมือท่ีใช้ท างาน และ
ผ่อนแรง ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ตนเองและผู้อื่น เช่น ใน
การนับจ านวนเลข มนุษย์ในสมัยโบราณรู้จัก ใช้นิ้วมือ ในการ
นับ และใช้วิธีต่างๆ เช่น ใช้รอยขีด ก้อนหิน หรือแท่งไม้ เพื่อ
นับจ านวนสมาชิกในครอบครัวหรือนับจ านวนสัตว์ที่ล่ามาได้
ต่อมาประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนได้ประดิษฐ์
เครื่องมือเพื่อใช้ในการ ค านวณขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ลูกคิด 
ซึ่งถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์ใช้ช่วยการค านวณที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
และคงยังใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เร็วมาก
ขึ้น ความสามารถมากขึ้น แต่ราคาถูกลง และมีขนาดเล็กลงจน
คุณสามารถพกพาติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก 
โดยใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย ความเร็วสูงเกินกว่า 1 กิก 
หน่วยความจ าหลายร้อยเมก เทคโนโลยีที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ลักษณะ
โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ยังเหมือนเดิม การใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถที่จะแบ่งออกเป็นยุคต่างตามล าดับได้ดังนี้ 
 ยุคที่ 1 หลอดสุญญากาศ (Vacuum tube) เป็นการ
สร้างเครื่องค านวณโดยไม่มีช้ินส่วนกลไกที่เคลื่อนไหว แต่ใช้
กระแสไฟฟ้าแทน ซึ่งเครื่องค านวณนี้ท าการประมวลผลด้วย
อุปกรณ์ที่ทางานด้วยกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เรียกว่าอีนิแอก (Electronic Numerical Integrator and 
Computer: ENIAC) หรือเครื่องค านวณอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
หลอดสุญญากาศเป็นต้นก าลังในการประมวลผลเพื่อใช้ในการ
ค านวณตารางวิถีกระสุนปืนใหญ่ แทนข้อมูลด้วยเลขฐานสอง 
(Binary) แทนเลขฐานสิบที่เคยใช้ ท าให้ตัวเลขแต่ละหลักมีค่า
เพียงสองค่าคือ 1 และ 0 เนื่องจากมี 2 สถานะ ลดความซ้า
ซ้อนในการค านวณ ท าให้ง่ายต่อการค านวณมากขึ้น และมี
ความน่าเช่ือถือของระบบเพิ่มขึ้นและใช้สวิทต์อัตโนมัติตัดต่อ
วงจร แทนการใช้ “คน” ต่อเช่ือมสายระหว่างวงจร ซึ่งจะช่วย
ให้ท างานรวดเร็วขึ้น สามารถควบคุมการท างานด้วยสัญญาณ 
ไฟฟ้าด้วยค าสั่งตัดต่อวงจรด้วยเลขฐานสอง เรียกว่า ชุดค าสั่ง 
(program) และสามารถเตรียมชุดค าสั่งไว้ล่วงหน้าได้โดยเก็บ

ในหน่วยความจ าแบบเดียวกับข้อมูล เรียกแนวคิดนี้ว่า Stored 
Program Concept 
  ยุคที่ 2 ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ในยุคนี้ให้
ความส าคัญกับหน่วยความจ ามากขึ้น โดยหน่วยความจ าหลัก
ถูกสร้างด้วยแกนแม่เหล็ก (Magnetic core) ซึ่งมีลักษณะเป็น
ตาข่ายแม่เหล็กใช้สาหรับเก็บข้อมูล และมีการพยายามสร้าง
หน่วยความจ าให้มีขนาดเล็กลง และความเร็วเพิ่มขึ้น ส่วนสื่อข้อมูล
ในยุคนี้ยังคงใช้บัตรเจาะรูและเทปแม่เหล็ก (Magnetic tape) 
และภาษาคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนามาเป็นภาษาแอสแซมบ
ลี(Assembly Language) และได้เกิดการพัฒนาภาษาระดับสูง
ต่างๆ ได้แก่ ภาษา Fortran ภาษา Algo และ ภาษา Cobol 
 ยุคที่ 3 วงจรรวม (Integrated circuit) ทรานซิสเตอร์
ถูกพัฒนามาเป็น แผงวงจรรวม (Integrated circuit: IC) โดย
แผงวงจรรวมประกอบด้วยทรานซิสเตอร์จ านวนมากบนแผ่น
ซิลิกอนเล็กๆ ซึ่งท าให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง และมี
ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น สามารถทางานได้เร็วข้ึน 
ประมาณ 5 ล้านค าสั่งต่อวินาที และใช้พลังงานต่ า เทคโนโลยี
ทางด้านหน่วยความจ าหลัก ได้น าหน่วยความจ าชนิดสารกึ่ง
ตัวน า (Semiconductor) มาใช้แทนแม่เหลก็ มีระบบปฏิบัติการ
ที่ควบคุมการท างานคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง 
 ยุคที่  4 ไมโครโพรเซสเซอร์  (Microprocessor)  
เป็นยุคที่นาสารกึ่งตัวนามาสร้างเป็นวงจรรวมโดยย่อส่วนวงจร
รวมหลายๆ วงจรเข้ามาในวงจรเดียวกันให้อยู่บนแผ่นซิลิกอน
ขนาดเล็กท าให้เกิดไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor)  
ตัวแรกของโลก เป็นหน่วยประมวลผล จึงท าให้เครื่องมีขนาด
เล็กลง ราคาถูกลง และมีความสามารถในการท างานสูงและ
รวดเร็วมาก จึงท าให้มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computer) ถือก าเนิดขึ้น และเป็นลักษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ยุคที่  4 และยังได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องได้ จึงท าให้
แพร่หลายในวงการธุรกิจและชีวิตประจาวันมากขึ้น สื่อท่ีใช้
บันทึกข้อมูล บัตรเจาะรูเริ่มได้รับความนิยมน้อยลง แต่หันมา
ใช้เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก (Magnetic disk) กันมากขึ้น 
และเริ่มมีการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้
โดยผ่านอุปกรณ์อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) / อุปกรณ์ส่งข้อมูล 
(Output) 
 ยุคที่ 5 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  
ยุคนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนา ความสามารถในการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ และความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน มีการพัฒนารูปแบบการโต้ตอบและ
การแสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานง่ายขึ้นด้วย
รูปแบบการนาเสนอแบบกราฟฟิก (Graphic User Interface: 
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GUI) มีการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถเช่ือมโยง
และสื่อสารกันได้ทั่วโลกและพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพาขนาดเล็กขนาดเล็ก (Portable Computer) ขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามรถเลียนแบบ
กระบวนการคิดของมนุษย์ จึงเกิดโครงการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ซึ่งเป็น
หัวใจของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ (คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา : 2560) 
 ยุคปัจจุบันมีความเจริญของเทคโนโลยีสูงมากมี 
การขยายขอบเขตของการประมวลผลข้อมูลไปสู่การสร้างและ 
การผลิตสารสนเทศท าให้สามารถสร้างทางเลือกและรูปแบบ
ใหม่ของสินค้าและบริการ มีความซับซ้อนมากขึ้นใช้คุณลักษณะ
เวอร์ชวลแมชชีน มีการสื่อสารข้อมูล มีการสนับสนุนระบบการ
จัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการสารสนเทศ มีอินพุต/เอาท์พุต  
มีการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ มีระบบช่วยในการตัดสินใจ 
รวมถึงการติดต่อระยะไกลข้ามประเทศข้ามทวีปโดยใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรียกว่า “ยุคอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี” 
หรือ“ยุคไอที” โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบการ
สื่อสารโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดท าระบบ
สารสนเทศ และเน้นความคิดเรื่องการให้บริการสารสนเทศแก่
ผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์
กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ท าให้วงการวิชาชีพหันมา
ปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันกับสังคมสารสนเทศ
เพื่อให้ทันต่อกระแสโลก จึงท าให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ๆ 
ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต การให้บริการ
ส่งข่าวสาร SMS หรือการโหลดเพลงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ยังได้สร้างระบบงานสารสนเทศใน
หน่วยงานของตนเองขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น การท าเว็บไซด์
ของหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเหล่านั้นเพื่อให้
เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า โดยสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ 
เพื่อการวางแผนและการจัดการ ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึง
มีบทบาทและความส าคัญมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะมี
บทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้ การ
สื่อสารสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที ่

 ระบบสารสนเทศระดับองค์การ คือ ระบบสารสนเทศ
ท่ีสนับสนุนงานขององค์การในภาพรวม ระบบในลักษณะนี้จะ
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันในหลาย แผนก โดยการใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และส่งผ่านถึงกันจากแผนกหนึ่งข้ามไปยัง 
อีกแผนกหนึ่ งได้ระบบสารสนเทศดังกล่าวนี้จึงสามารถ
สนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงานในระดับผู้ปฏิบัติการ 
และสนับสนุนการบริหาร และจัดการในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วย 
เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลจากแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการตัดสินใจ โดยอาจน าข้อมูลมาแสดงในรูปแบบสรุป 
หรือในแบบฟอร์มที่ต้องการได้ บ่อยครั้งที่การบริหารงานใน
ระดับสูงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกันจากหลายแผนกเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจระบบการประสานงานเพื่อการสร้าง
รายได้ให้กับธุรกิจการค้า เป็นตัวออย่างระบบสารสนเทศระดับ
องค์การในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า โดยมีฝ่ายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในองค์การหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายการขาย ฝ่ายสินค้า
คงคลัง ฝ่ายพัสดุ และฝ่ายการเงิน แต่ละฝ่ายอาจมีระบบข้อมูล
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายเอง
และยังมีระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างฝ่ายได้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลไปตามสาย การเช่ือมโยงเนื่องจากจุดประสงค์ของการท า
ธุรกิจก็เพื่อสร้างผลก าไรให้กับบริษัท ถ้ามีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมท าให้เกิดการ
ขายสินค้าและการตามเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว 
 
แนวคิดหลักการปกครองท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่นของไทย เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่การ
ปฏิรูประบบราชการ ในสมัยรัชกาลที่  5 ต่อมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ภายใต้
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยได้จัดระเบียบการบริหาร
ราชการ เป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ บริหารแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 โดยในส่วนของราชการส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้ง เทศบาล ขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2476 และได้มีการตั้ง สุขาภิบาล ขึ้น แทน
เทศบาลในท้องที่ท่ียังไม่มีฐานะเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ.2495 
 ปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงการบริหารส่วนท้องถิ่นใน
ส่วนพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการบริหารส่วน
ต าบลขึ้ นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
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แก้ปัญหาต่างๆ ท้ังที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มแรกจะเป็นลักษณะเครื่องจักรกลหรือ
สิ่งประดิษฐ์ข้ึนเพื่อช่วยในการค านวณ โดยที่ยังไม่มีการน าวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ตั้งแต่คอมพิวเตอร์
ยุคแรกที่สร้างจากสุญญากาศ มีขนาดใหญ่เท่ากับห้องทั้งห้อง 
การท างานไม่ได้รวดเร็วอะไรมากนักขั้นตอนการปฏิบัติยุ่งยาก
ซับซ้อน และต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้ใช้อย่างมาก 
รวมทั้งปรนนิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เมื่อ 5,000 
ปีที่ผ่านมามนุษย์ได้พยายามคิดค้นเครื่องมือท่ีใช้ท างาน และ
ผ่อนแรง ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ตนเองและผู้อื่น เช่น ใน
การนับจ านวนเลข มนุษย์ในสมัยโบราณรู้จัก ใช้นิ้วมือ ในการ
นับ และใช้วิธีต่างๆ เช่น ใช้รอยขีด ก้อนหิน หรือแท่งไม้ เพื่อ
นับจ านวนสมาชิกในครอบครัวหรือนับจ านวนสัตว์ที่ล่ามาได้
ต่อมาประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนได้ประดิษฐ์
เครื่องมือเพื่อใช้ในการ ค านวณขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ลูกคิด 
ซึ่งถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์ใช้ช่วยการค านวณที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
และคงยังใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เร็วมาก
ขึ้น ความสามารถมากขึ้น แต่ราคาถูกลง และมีขนาดเล็กลงจน
คุณสามารถพกพาติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก 
โดยใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย ความเร็วสูงเกินกว่า 1 กิก 
หน่วยความจ าหลายร้อยเมก เทคโนโลยีที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ลักษณะ
โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ยังเหมือนเดิม การใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถที่จะแบ่งออกเป็นยุคต่างตามล าดับได้ดังนี้ 
 ยุคที่ 1 หลอดสุญญากาศ (Vacuum tube) เป็นการ
สร้างเครื่องค านวณโดยไม่มีช้ินส่วนกลไกที่เคลื่อนไหว แต่ใช้
กระแสไฟฟ้าแทน ซึ่งเครื่องค านวณนี้ท าการประมวลผลด้วย
อุปกรณ์ที่ทางานด้วยกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เรียกว่าอีนิแอก (Electronic Numerical Integrator and 
Computer: ENIAC) หรือเครื่องค านวณอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
หลอดสุญญากาศเป็นต้นก าลังในการประมวลผลเพื่อใช้ในการ
ค านวณตารางวิถีกระสุนปืนใหญ่ แทนข้อมูลด้วยเลขฐานสอง 
(Binary) แทนเลขฐานสิบที่เคยใช้ ท าให้ตัวเลขแต่ละหลักมีค่า
เพียงสองค่าคือ 1 และ 0 เนื่องจากมี 2 สถานะ ลดความซ้า
ซ้อนในการค านวณ ท าให้ง่ายต่อการค านวณมากขึ้น และมี
ความน่าเช่ือถือของระบบเพิ่มขึ้นและใช้สวิทต์อัตโนมัติตัดต่อ
วงจร แทนการใช้ “คน” ต่อเช่ือมสายระหว่างวงจร ซึ่งจะช่วย
ให้ท างานรวดเร็วขึ้น สามารถควบคุมการท างานด้วยสัญญาณ 
ไฟฟ้าด้วยค าสั่งตัดต่อวงจรด้วยเลขฐานสอง เรียกว่า ชุดค าสั่ง 
(program) และสามารถเตรียมชุดค าสั่งไว้ล่วงหน้าได้โดยเก็บ

ในหน่วยความจ าแบบเดียวกับข้อมูล เรียกแนวคิดนี้ว่า Stored 
Program Concept 
  ยุคที่ 2 ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ในยุคนี้ให้
ความส าคัญกับหน่วยความจ ามากขึ้น โดยหน่วยความจ าหลัก
ถูกสร้างด้วยแกนแม่เหล็ก (Magnetic core) ซึ่งมีลักษณะเป็น
ตาข่ายแม่เหล็กใช้สาหรับเก็บข้อมูล และมีการพยายามสร้าง
หน่วยความจ าให้มีขนาดเล็กลง และความเร็วเพิ่มขึ้น ส่วนสื่อข้อมูล
ในยุคนี้ยังคงใช้บัตรเจาะรูและเทปแม่เหล็ก (Magnetic tape) 
และภาษาคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนามาเป็นภาษาแอสแซมบ
ลี(Assembly Language) และได้เกิดการพัฒนาภาษาระดับสูง
ต่างๆ ได้แก่ ภาษา Fortran ภาษา Algo และ ภาษา Cobol 
 ยุคที่ 3 วงจรรวม (Integrated circuit) ทรานซิสเตอร์
ถูกพัฒนามาเป็น แผงวงจรรวม (Integrated circuit: IC) โดย
แผงวงจรรวมประกอบด้วยทรานซิสเตอร์จ านวนมากบนแผ่น
ซิลิกอนเล็กๆ ซึ่งท าให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง และมี
ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น สามารถทางานได้เร็วข้ึน 
ประมาณ 5 ล้านค าสั่งต่อวินาที และใช้พลังงานต่ า เทคโนโลยี
ทางด้านหน่วยความจ าหลัก ได้น าหน่วยความจ าชนิดสารกึ่ง
ตัวน า (Semiconductor) มาใช้แทนแม่เหลก็ มีระบบปฏิบัติการ
ที่ควบคุมการท างานคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง 
 ยุคที่  4 ไมโครโพรเซสเซอร์  (Microprocessor)  
เป็นยุคที่นาสารกึ่งตัวนามาสร้างเป็นวงจรรวมโดยย่อส่วนวงจร
รวมหลายๆ วงจรเข้ามาในวงจรเดียวกันให้อยู่บนแผ่นซิลิกอน
ขนาดเล็กท าให้เกิดไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor)  
ตัวแรกของโลก เป็นหน่วยประมวลผล จึงท าให้เครื่องมีขนาด
เล็กลง ราคาถูกลง และมีความสามารถในการท างานสูงและ
รวดเร็วมาก จึงท าให้มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computer) ถือก าเนิดขึ้น และเป็นลักษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ยุคที่  4 และยังได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องได้ จึงท าให้
แพร่หลายในวงการธุรกิจและชีวิตประจาวันมากขึ้น สื่อท่ีใช้
บันทึกข้อมูล บัตรเจาะรูเริ่มได้รับความนิยมน้อยลง แต่หันมา
ใช้เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก (Magnetic disk) กันมากขึ้น 
และเริ่มมีการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้
โดยผ่านอุปกรณ์อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) / อุปกรณ์ส่งข้อมูล 
(Output) 
 ยุคที่ 5 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  
ยุคนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนา ความสามารถในการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ และความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน มีการพัฒนารูปแบบการโต้ตอบและ
การแสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานง่ายขึ้นด้วย
รูปแบบการนาเสนอแบบกราฟฟิก (Graphic User Interface: 

265 
 

GUI) มีการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถเช่ือมโยง
และสื่อสารกันได้ทั่วโลกและพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพาขนาดเล็กขนาดเล็ก (Portable Computer) ขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามรถเลียนแบบ
กระบวนการคิดของมนุษย์ จึงเกิดโครงการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ซึ่งเป็น
หัวใจของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ (คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา : 2560) 
 ยุคปัจจุบันมีความเจริญของเทคโนโลยีสูงมากมี 
การขยายขอบเขตของการประมวลผลข้อมูลไปสู่การสร้างและ 
การผลิตสารสนเทศท าให้สามารถสร้างทางเลือกและรูปแบบ
ใหม่ของสินค้าและบริการ มีความซับซ้อนมากขึ้นใช้คุณลักษณะ
เวอร์ชวลแมชชีน มีการสื่อสารข้อมูล มีการสนับสนุนระบบการ
จัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการสารสนเทศ มีอินพุต/เอาท์พุต  
มีการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ มีระบบช่วยในการตัดสินใจ 
รวมถึงการติดต่อระยะไกลข้ามประเทศข้ามทวีปโดยใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรียกว่า “ยุคอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี” 
หรือ“ยุคไอที” โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบการ
สื่อสารโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดท าระบบ
สารสนเทศ และเน้นความคิดเร่ืองการให้บริการสารสนเทศแก่
ผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์
กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ท าให้วงการวิชาชีพหันมา
ปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันกับสังคมสารสนเทศ
เพื่อให้ทันต่อกระแสโลก จึงท าให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ๆ 
ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต การให้บริการ
ส่งข่าวสาร SMS หรือการโหลดเพลงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ยังได้สร้างระบบงานสารสนเทศใน
หน่วยงานของตนเองขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น การท าเว็บไซด์
ของหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเหล่านั้นเพื่อให้
เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า โดยสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ 
เพื่อการวางแผนและการจัดการ ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึง
มีบทบาทและความส าคัญมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะมี
บทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้ การ
สื่อสารสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที ่

 ระบบสารสนเทศระดับองค์การ คือ ระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนงานขององค์การในภาพรวม ระบบในลักษณะนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันในหลาย แผนก โดยการใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และส่งผ่านถึงกันจากแผนกหนึ่งข้ามไปยัง 
อีกแผนกหนึ่ งได้ระบบสารสนเทศดังกล่าวนี้จึงสามารถ
สนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงานในระดับผู้ปฏิบัติการ 
และสนับสนุนการบริหาร และจัดการในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วย 
เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลจากแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการตัดสินใจ โดยอาจน าข้อมูลมาแสดงในรูปแบบสรุป 
หรือในแบบฟอร์มที่ต้องการได้ บ่อยครั้งที่การบริหารงานใน
ระดับสูงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกันจากหลายแผนกเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจระบบการประสานงานเพื่อการสร้าง
รายได้ให้กับธุรกิจการค้า เป็นตัวออย่างระบบสารสนเทศระดับ
องค์การในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า โดยมีฝ่ายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในองค์การหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายการขาย ฝ่ายสินค้า
คงคลัง ฝ่ายพัสดุ และฝ่ายการเงิน แต่ละฝ่ายอาจมีระบบข้อมูล
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายเอง
และยังมีระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างฝ่ายได้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลไปตามสาย การเช่ือมโยงเนื่องจากจุดประสงค์ของการท า
ธุรกิจก็เพื่อสร้างผลก าไรให้กับบริษัท ถ้ามีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมท าให้เกิดการ
ขายสินค้าและการตามเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว 
 
แนวคิดหลักการปกครองท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่นของไทย เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่การ
ปฏิรูประบบราชการ ในสมัยรัชกาลที่  5 ต่อมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ภายใต้
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยได้จัดระเบียบการบริหาร
ราชการ เป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ บริหารแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 โดยในส่วนของราชการส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้ง เทศบาล ขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2476 และได้มีการตั้ง สุขาภิบาล ขึ้น แทน
เทศบาลในท้องที่ท่ียังไม่มีฐานะเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ.2495 
 ปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงการบริหารส่วนท้องถิ่นใน
ส่วนพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการบริหารส่วน
ต าบลขึ้ นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
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2537 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งแล้วทั่วประเทศ 
6,397 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่
เล็กและใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้ได้มีการปรับปรุง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 โดยก าหนดให้มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม
พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย แต่ให้มี
อ านาจมีหน้าที่ด าเนินการในกิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการไม่ได้ หรือต้องประสานงานร่วมกัน ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลายแห่ง เป็นต้น ดังนั้นปัจจุบันประเทศไทย
จึงมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ  
1) กรุงเทพมหานคร 2) เมืองพัทยา 3) เทศบาล (แยกเป็น
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) 4) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ 5) องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) 
 การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกลไกอันส าคัญที่ก าหนด
ทิศทาง นโยบาย แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา เพื่อ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายเบื้องหน้า คือ ชุมชนนั้นคือประชาชนที่สุข
สมบูรณ์ การพัฒนาชุมชนเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่าง
เป็นระบบ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไป
ของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา และ
ผู้เกี่ยวข้องในระบบ และปัจจัยภายนอก อันได้แก่ กระแสโลกา
ภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การพัฒนาชุมชน
เป็นการบริหารจัดการชุมชนที่มีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทั้งองคาพยพ อันมีองค์ประกอบ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และประชาสังคม โดยท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักและประชาสังคม
เป็นผู้รับประโยชน์ที่สุขสมบูรณ์จึงเป็นภาระหน้าที่ของคนทุก
คนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันรับผิดชอบ
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน หลักการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นเป็นความจริงแห่งชีวิต ของการพัฒนาชุมชนซึ่งยึดถือ
เป็นสรณะ คือ ความเช่ือมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติ ว่ามนุษย์
ทุกชีวิตมีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี และมีศักยภาพ
กล่าวคือ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรจะได้รับการ
เหยียบย่ า ดูหมิ่น เหยียดหยามจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง มี
ความสามารถจากการเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการยอมรับและท า
ให้ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง 
ดังนั้น การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่แท้จริง คือ หลักประชาชน
เริ่มต้นที่ประชาชนโดยยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มอง
ชีวิต มองปัญหา จากทัศนะของประชาชน เพื่อให้เข้าใจปัญหา 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงชีวิต จิตใจ 
ของประชาชนและการท างานร่วมกับประชาชน โดยการ
ค านึงถึงการที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของตนเองและ
ของท้องถิ่น และมีก าลังใจลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหา ช่วยกันคิด 

ช่วยกันแก้ไขปัญหานั้น ย่อมมีหนทางที่จะกระท าได้โดยไม่ยาก
หากเข้าใจปัญหาและเข้าถึงจิตในของประชาชน (พรรณิลัย นิติ
โรจน์. 2557 : 32) 
 อย่างไรก็ดีหลักในการพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ชุมชน
เป็นผู้กระท าเอง ทางการเป็นผู้สนับสนุน ไม่ใช่ไปสั่งการให้เกิด
การพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดความผิดเพี้ยน พิการ ไม่ยั้งยืน ต้องเป็น
กระบวนการทางปัญญา ใช้ความรู้ ใช้การเรียนรู้ร่วมกันในการ
ปฏิบัติ มีการจัดการโดยใช้ความรู้ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันด้วยการเรียนรู้  ไม่ใช่โดยการใช้อ านาจและมีกลไกการ
จัดการอย่างต่อเนื่องและยั้งยืน เช่น การรวมตัวกันด้วยความ
สมัครใจมิใช่โดยต าแหน่ง หรือถ้าเป็นองค์กรของรัฐก็เป็น
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ในท านองเดียวกับ สสส. (ส านักงาน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ), สปรส. (ส านักงานปฏิรูป
ระบบสุขภาพแห่งชาติ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถ
ก้าวผ่านไปสู่การเป็นองค์กรน าในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถือเป็นรากฐานในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมไปพร้อมๆ กัน (ประเวศ  วสี.  2546) 
 
แนวกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ หมายถึงการวิเคราะห์ภายนอกเพื่อพิจารณา
หาโอกาส (Opportunity) และ ภยันตราย (Threat) ตลอดจน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรเพื่อหาจุดอ่อน 
(Weakness) และจุดแข็ง (Strength) ซึงได้แบ่งระดับของกล
ยุทธ์เป็น 3 ระดับ คือ คือ (สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์.  2544 : 
5) 1) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์
ที่ เกี่ยวข้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต รวมทั้งการ
ด าเนินงานตามหน้าที่ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ 2) กลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในหน่วยที่
ย่อยลงไป ซึ่งกลยุทธ์ในระดับนี้เป็นกลไกหรือแนวทางเพื่อบรรลุ
ทิศทางธุรกิจที่ถูกก าหนดในระดับองค์กร และ 3) กลยุทธ์ใน
ระดับหน้าที่ (Function Strategy) เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดมี
ประสิทธิภาพขององค์กรในแต่ละหน้าที่ต่างๆ และในการ
ก าหนดทิศทางหรือวิธีการในการก าหนดกลยุทธ์ จะต้องประสม
ประสาน และพิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคัญดังนี้ วิเคราะห์
ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกลยุทธ์ ก าหนดและสร้าง
ทางเลือกในการก าหนดนโยบายเพื่อหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดหรือ
เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ ประเมินทางเลือกที่
เหมาะสมและตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ปฏิบัติตามทางเลือกเพื่อให้
การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามความต้องการประเมินผลและ
ควบคุมการปฏิบัติการตามกลยุทธ์ เพื่อให้การด าเนินกลยุทธ์
เป็นไปตามความต้องการ 
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 ส่วนค าว่า แผนกลยุทธ์ น้ันหมายถึง เครื่องมือเพื่อ
ช่วยช้ีน าการบริหารขององค์กร ที่เกิดจากกระบวนการระดม
สมอง ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม โดยยึดหลักการ
วิเคราะห์ให้ทราบสภาวะแวดล้อม เพื่อช้ีแนะเป้าประสงค์  
และกลยุทธ์กลวิธีการปฏิบัติที่สอดรับกับสภาวะแวดล้อม และ
มีการจัดล าดับความส าคัญกลยุทธ์กลวิธี เพื่อการจัดสรร
ทรัพยากรการบริหาร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการพิจารณา ประเมิน ตรวจสอบ สิ่งที่มีอิทธิพล อยู่ในแต่
ละกระบวนการท างาน และผลงานขององค์กร โดยการพิจารณา
บทบาทของตัวแปรภายในที่เป็นบวกต่อองค์กรที่มีอยู่และ 
ที่เป็นอยู่ และเป็นปัจจัยผลักดันองค์กรให้สามารถพัฒนาสู่
ความส าเร็จได้ เป็นสภาวะแวดล้อม “จุดแข็ง” อันเป็นสภาวะ 
ที่องค์กรมีสมรรถนะและความได้เปรียบ ที่มีผลต่อการแข่งขัน
ไปสู่ชัยชนะได้และบทบาทตัวแปรภายในองค์กรทางลบ ที่มีอยู่
ที่เป็นอยู่ เป็นสภาวะแวดล้อม “จุดอ่อน” อันเป็นภาวะด้อย
กว่าที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ เป็นปัจจัยที่ต้องแก้ไข  
หรือตัดทิ้งไปขององค์กรโดยสรุปการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือหา
โอกาสและอุปสรรค เพื่อน าสภาพการเปลี่ยนแปลงมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อให้ทราบถึงทรพัยากร และความสามารถ
ต่างๆ ที่จะท าให้บรรลุความส าเร็จ 3) การก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ และ 4) การก าหนดกลยุทธ์  
และน ากลยุทธ์ไปใช้ให้บังเกิดผล (อุทิศ  ขาวเธียร.  2546) 
  อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นที่ส าคัญ
เกี่ยวข้องหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านสังคมเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
สาธารณสุข สิ่ งแวดล้อมและการน าเทคโนโลยีต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว
นั้น องค์กรจะต้องพยายามบูรณาการแนวทางด้านการจัดการ
องค์ความรู้และการสนับสนุนให้บุคลากรคิดหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ขึ้นด้วยเพื่อการประสานเช่ือมโยงหน่วยงานภายในของ
องค์การเข้าด้วยกัน รวมถึงการเช่ือมโยงเข้าเครือข่ายสาธารณะ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และประชาชนโดยทั่วไป เมื่อท างานให้
บรรลุเป้าหมายตอ้งไมล่ืมว่าการพัฒนาของการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญยิ่ง 
กล่าวคือ หากน าประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการตามมิติต่างๆ เช่น 1) ด้านประสิทธิภาพของการท างาน
ท าให้เกิดผล คือ รวดเร็ว เก็บข้อมูลข่าวสารได้มาก เข้าถึงเร็ว 
การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน การประสานงานได้ดี 
2) ด้านประสิทธิผล ท าให้การตัดสินใจของผู้บริหารได้เร็วและ

ถูกต้อง เลือกการให้บริการได้ถูกต้อง แม่นตรง ความได้เปรียบ
ในการท างาน การแข่งขัน ท าให้บริการประชาชนดีขึ้น 3) ด้าน
คุณภาพชีวิตในการท างาน ท าให้ลดข้อจ ากัดในเรื่องสถานท่ี  
จัดเวลาท างานได้ตามต้องการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ท างาน มีความอิสระส่วนตัวมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยุคสมัยใหม่จะต้องตื่นตัวและต้องพัฒนา
บุคลากรให้ทันตามเทคโนโลย ี(สุภาวดี  เช้ือวงษ์.  2557 : 20) 
 
กลยุทธ์การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  การน าระบบสารสนเทศและการจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนกลยุทธ์เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตาม
พันธกิจ ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน จากการ
ท างานแบบเดิม เช่น หนังสือราชการเสนอไปตามล าดับช้ัน 
จะต้องเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น ผู้บริหาร
ควรท างานในลักษณะผู้น า ไม่จ าเป็นต้องเซ็นเอกสารทุกแผ่นที่
ออกจากส านักงาน แค่มอบอ านาจให้ผู้บริหารระดับรองท าแทน 
เป็นต้น การท างานแบบท าคนเดียว ต้องเปลี่ยนมาท าแบบเป็น
ทีม องค์กรควรจะมีขนาดเล็ก เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันในระยะยาวนั้น องค์กรจะต้องพยายามบูรณาการ
แนวทางด้านการจัดการองค์ความรู้และการสนับสนุนให้
บุคลากรคิดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้นด้วยเพื่อการประสาน
เช่ือมโยงหน่วยงานภายในขององค์การเข้าด้วยกัน รวมถึงการ
เชื่อมโยงเข้าเครือข่ายสาธารณะ ท้ังนี้ เพื่อเป็นช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลและสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และประชาชนโดยทั่วไป 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ จึงเป็น
กลไกส าคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของภาครัฐ 
โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งภาครัฐจะต้อง
เน้นประสิทธิผลในด้านการจัดการความรู้และการใช้สารสนเทศ
มากกว่าการจัดหาเทคโนโลยี โดยเฉพาะความจ าเป็นที่ต้อง
เร่งรัดให้มีการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ ดังนั้น องค์กรภาครัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวางกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ดีสู่การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ดังต่อไปนี้ 
  1.  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาทดแทนหรือ
ปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะ
สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการในด้านความสะดวก รวดเร็ว
รวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ของระบบบริหารราชการ 
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2537 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งแล้วทั่วประเทศ 
6,397 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่
เล็กและใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้ได้มีการปรับปรุง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 โดยก าหนดให้มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม
พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย แต่ให้มี
อ านาจมีหน้าที่ด าเนินการในกิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการไม่ได้ หรือต้องประสานงานร่วมกัน ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลายแห่ง เป็นต้น ดังนั้นปัจจุบันประเทศไทย
จึงมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ  
1) กรุงเทพมหานคร 2) เมืองพัทยา 3) เทศบาล (แยกเป็น
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) 4) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ 5) องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) 
 การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกลไกอันส าคัญที่ก าหนด
ทิศทาง นโยบาย แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา เพื่อ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายเบื้องหน้า คือ ชุมชนนั้นคือประชาชนที่สุข
สมบูรณ์ การพัฒนาชุมชนเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่าง
เป็นระบบ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไป
ของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา และ
ผู้เกี่ยวข้องในระบบ และปัจจัยภายนอก อันได้แก่ กระแสโลกา
ภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การพัฒนาชุมชน
เป็นการบริหารจัดการชุมชนที่มีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทั้งองคาพยพ อันมีองค์ประกอบ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และประชาสังคม โดยท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักและประชาสังคม
เป็นผู้รับประโยชน์ที่สุขสมบูรณ์จึงเป็นภาระหน้าที่ของคนทุก
คนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันรับผิดชอบ
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน หลักการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นเป็นความจริงแห่งชีวิต ของการพัฒนาชุมชนซึ่งยึดถือ
เป็นสรณะ คือ ความเช่ือมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติ ว่ามนุษย์
ทุกชีวิตมีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี และมีศักยภาพ
กล่าวคือ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรจะได้รับการ
เหยียบย่ า ดูหมิ่น เหยียดหยามจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง มี
ความสามารถจากการเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการยอมรับและท า
ให้ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง 
ดังนั้น การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่แท้จริง คือ หลักประชาชน
เริ่มต้นที่ประชาชนโดยยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มอง
ชีวิต มองปัญหา จากทัศนะของประชาชน เพื่อให้เข้าใจปัญหา 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงชีวิต จิตใจ 
ของประชาชนและการท างานร่วมกับประชาชน โดยการ
ค านึงถึงการที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของตนเองและ
ของท้องถิ่น และมีก าลังใจลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหา ช่วยกันคิด 

ช่วยกันแก้ไขปัญหานั้น ย่อมมีหนทางที่จะกระท าได้โดยไม่ยาก
หากเข้าใจปัญหาและเข้าถึงจิตในของประชาชน (พรรณิลัย นิติ
โรจน์. 2557 : 32) 
 อย่างไรก็ดีหลักในการพัฒนาท้องถิ่นต้องให้ชุมชน
เป็นผู้กระท าเอง ทางการเป็นผู้สนับสนุน ไม่ใช่ไปสั่งการให้เกิด
การพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดความผิดเพี้ยน พิการ ไม่ยั้งยืน ต้องเป็น
กระบวนการทางปัญญา ใช้ความรู้ ใช้การเรียนรู้ร่วมกันในการ
ปฏิบัติ มีการจัดการโดยใช้ความรู้ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันด้วยการเรียนรู้  ไม่ใช่โดยการใช้อ านาจและมีกลไกการ
จัดการอย่างต่อเนื่องและยั้งยืน เช่น การรวมตัวกันด้วยความ
สมัครใจมิใช่โดยต าแหน่ง หรือถ้าเป็นองค์กรของรัฐก็เป็น
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ในท านองเดียวกับ สสส. (ส านักงาน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ), สปรส. (ส านักงานปฏิรูป
ระบบสุขภาพแห่งชาติ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถ
ก้าวผ่านไปสู่การเป็นองค์กรน าในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถือเป็นรากฐานในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมไปพร้อมๆ กัน (ประเวศ  วส.ี  2546) 
 
แนวกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ หมายถึงการวิเคราะห์ภายนอกเพื่อพิจารณา
หาโอกาส (Opportunity) และ ภยันตราย (Threat) ตลอดจน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรเพื่อหาจุดอ่อน 
(Weakness) และจุดแข็ง (Strength) ซึงได้แบ่งระดับของกล
ยุทธ์เป็น 3 ระดับ คือ คือ (สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์.  2544 : 
5) 1) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์
ที่ เกี่ยวข้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต รวมทั้งการ
ด าเนินงานตามหน้าที่ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ 2) กลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในหน่วยที่
ย่อยลงไป ซึ่งกลยุทธ์ในระดับนี้เป็นกลไกหรือแนวทางเพื่อบรรลุ
ทิศทางธุรกิจที่ถูกก าหนดในระดับองค์กร และ 3) กลยุทธ์ใน
ระดับหน้าที่ (Function Strategy) เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดมี
ประสิทธิภาพขององค์กรในแต่ละหน้าที่ต่างๆ และในการ
ก าหนดทิศทางหรือวิธีการในการก าหนดกลยุทธ์ จะต้องประสม
ประสาน และพิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคัญดังนี้ วิเคราะห์
ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกลยุทธ์ ก าหนดและสร้าง
ทางเลือกในการก าหนดนโยบายเพื่อหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดหรือ
เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ ประเมินทางเลือกที่
เหมาะสมและตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ปฏิบัติตามทางเลือกเพื่อให้
การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามความต้องการประเมินผลและ
ควบคุมการปฏิบัติการตามกลยุทธ์ เพื่อให้การด าเนินกลยุทธ์
เป็นไปตามความต้องการ 
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 ส่วนค าว่า แผนกลยุทธ์ น้ันหมายถึง เครื่องมือเพื่อ
ช่วยช้ีน าการบริหารขององค์กร ที่เกิดจากกระบวนการระดม
สมอง ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม โดยยึดหลักการ
วิเคราะห์ให้ทราบสภาวะแวดล้อม เพื่อช้ีแนะเป้าประสงค์  
และกลยุทธ์กลวิธีการปฏิบัติที่สอดรับกับสภาวะแวดล้อม และ
มีการจัดล าดับความส าคัญกลยุทธ์กลวิธี เพื่อการจัดสรร
ทรัพยากรการบริหาร โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการพิจารณา ประเมิน ตรวจสอบ สิ่งที่มีอิทธิพล อยู่ในแต่
ละกระบวนการท างาน และผลงานขององค์กร โดยการพิจารณา
บทบาทของตัวแปรภายในที่เป็นบวกต่อองค์กรที่มีอยู่และ 
ที่เป็นอยู่ และเป็นปัจจัยผลักดันองค์กรให้สามารถพัฒนาสู่
ความส าเร็จได้ เป็นสภาวะแวดล้อม “จุดแข็ง” อันเป็นสภาวะ 
ที่องค์กรมีสมรรถนะและความได้เปรียบ ที่มีผลต่อการแข่งขัน
ไปสู่ชัยชนะได้และบทบาทตัวแปรภายในองค์กรทางลบ ที่มีอยู่
ที่เป็นอยู่ เป็นสภาวะแวดล้อม “จุดอ่อน” อันเป็นภาวะด้อย
กว่าที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ เป็นปัจจัยที่ต้องแก้ไข  
หรือตัดทิ้งไปขององค์กรโดยสรุปการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหา
โอกาสและอุปสรรค เพื่อน าสภาพการเปลี่ยนแปลงมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อให้ทราบถึงทรพัยากร และความสามารถ
ต่างๆ ที่จะท าให้บรรลุความส าเร็จ 3) การก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ และ 4) การก าหนดกลยุทธ์  
และน ากลยุทธ์ไปใช้ให้บังเกิดผล (อุทิศ  ขาวเธียร.  2546) 
  อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นที่ส าคัญ
เกี่ยวข้องหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านสังคมเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
สาธารณสุข สิ่ งแวดล้อมและการน าเทคโนโลยีต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว
นั้น องค์กรจะต้องพยายามบูรณาการแนวทางด้านการจัดการ
องค์ความรู้และการสนับสนุนให้บุคลากรคิดหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ขึ้นด้วยเพื่อการประสานเช่ือมโยงหน่วยงานภายในของ
องค์การเข้าด้วยกัน รวมถึงการเช่ือมโยงเข้าเครือข่ายสาธารณะ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และประชาชนโดยทั่วไป เมื่อท างานให้
บรรลุเป้าหมายตอ้งไมล่ืมว่าการพัฒนาของการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญยิ่ง 
กล่าวคือ หากน าประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการตามมิติต่างๆ เช่น 1) ด้านประสิทธิภาพของการท างาน
ท าให้เกิดผล คือ รวดเร็ว เก็บข้อมูลข่าวสารได้มาก เข้าถึงเร็ว 
การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน การประสานงานได้ดี 
2) ด้านประสิทธิผล ท าให้การตัดสินใจของผู้บริหารได้เร็วและ

ถูกต้อง เลือกการให้บริการได้ถูกต้อง แม่นตรง ความได้เปรียบ
ในการท างาน การแข่งขัน ท าให้บริการประชาชนดีขึ้น 3) ด้าน
คุณภาพชีวิตในการท างาน ท าให้ลดข้อจ ากัดในเรื่องสถานท่ี  
จัดเวลาท างานได้ตามต้องการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ท างาน มีความอิสระส่วนตัวมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยุคสมัยใหม่จะต้องตื่นตัวและต้องพัฒนา
บุคลากรให้ทันตามเทคโนโลย ี(สุภาวดี  เช้ือวงษ์.  2557 : 20) 
 
กลยุทธ์การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  การน าระบบสารสนเทศและการจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนกลยุทธ์เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตาม
พันธกิจ ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน จากการ
ท างานแบบเดิม เช่น หนังสือราชการเสนอไปตามล าดับช้ัน 
จะต้องเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น ผู้บริหาร
ควรท างานในลักษณะผู้น า ไม่จ าเป็นต้องเซ็นเอกสารทุกแผ่นที่
ออกจากส านักงาน แค่มอบอ านาจให้ผู้บริหารระดับรองท าแทน 
เป็นต้น การท างานแบบท าคนเดียว ต้องเปลี่ยนมาท าแบบเป็น
ทีม องค์กรควรจะมีขนาดเล็ก เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันในระยะยาวนั้น องค์กรจะต้องพยายามบูรณาการ
แนวทางด้านการจัดการองค์ความรู้และการสนับสนุนให้
บุคลากรคิดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้นด้วยเพื่อการประสาน
เช่ือมโยงหน่วยงานภายในขององค์การเข้าด้วยกัน รวมถึงการ
เชื่อมโยงเข้าเครือข่ายสาธารณะ ท้ังนี้ เพื่อเป็นช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลและสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และประชาชนโดยทั่วไป 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ จึงเป็น
กลไกส าคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของภาครัฐ 
โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งภาครัฐจะต้อง
เน้นประสิทธิผลในด้านการจัดการความรู้และการใช้สารสนเทศ
มากกว่าการจัดหาเทคโนโลยี โดยเฉพาะความจ าเป็นที่ต้อง
เร่งรัดให้มีการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ ดังนั้น องค์กรภาครัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวางกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ดีสู่การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ดังต่อไปนี้ 
  1.  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาทดแทนหรือ
ปรับปรุงระบบงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะ
สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการในด้านความสะดวก รวดเร็ว
รวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ของระบบบริหารราชการ 
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อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาในภาพรวม
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
ให้บริการมีโครงการต่างๆ ดังนี ้
   1.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ท้องถิ่นอันได้แก่การบริหารแผนงานบริหารงบประมาณ
บริหารงานพัสดุ บริหารการเงินการคลัง การใช้กฎหมาย
ระเบียบต่างๆ ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาล 
   1.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน าเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ท้องถิ่น 
   1.3  พัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติเป็นการ
เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในส านักงาน 
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานรวมทั้งการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างพนักงานภายในท้องถิ่นและการติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอก ระบบส านักงานอัตโนมัติจะช่วยให้การประมวลผล
เก็บรักษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านทางอุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ ในรูปของสื่อผสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารส านักงานจะเป็นส่วน
เช่ือมต่อกับระบบบริหารงานของท้องถิ่นที่เป็นระบบ 
   1.4  พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
เน้นที่การสร้างสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารเป็นการสร้างระบบ
สารสนเทศที่จะใช้ผลลัพธ์ของระบบต่างๆ รวมถึงแหล่งข่าวสาร
จากหน่วยงานภายนอก เพื่อประมวลผลและน าเสนอผลต่อ
ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ 
  2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ด้านสังคม 
 เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การพัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่นจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับการให้บริการด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ความจ าเป็น
พื้นฐานด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ข้อมูล
การด าเนินโครงการต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
เพื่อการพัฒนาสังคม 
  3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริม
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
มีจุดมุ่งหมายในการขยายการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการ
ประชาสัมพันธส์่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสถานที่ท่ีเหมาะสม 

  4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์
งานท้องถิ่น 
  เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ของท้องถิ่นให้
เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่าย ปัจจุบันการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศมีการขยายตัวสูงขึ้น 
ประชาชนมีการใช้อินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น ดังนั้น การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางที่จะกระจายข่าวสารไป
ยังผู้รับหรือประชาชนได้สะดวกและประหยัด แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานท้องถิ่นมี 1 โครงการ ได้แก่
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ รวมถึง
การบริการความรู้ และอื่นๆ 
 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 เป็นการพัฒนาการให้บริการของท้องถิ่นให้เป็นที่พึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยการบูรณาการ การ
ให้บริการต่างๆ ได้แก่ การขออนุญาตประกอบกิจการ การเก็บ
ภาษี การช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ และบริการอื่นๆ มาไว้เป็น
จุดเดียว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องในการรับบริการซึ่งก่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพของงานและมีความโปร่งใส แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการให้บริการมีโครงการ 
 สรุปเป็นผังมโนทัศน์เชิงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
(Kenaphoom.  2014E : 33–42) ดังนี้  
 

  

 ภาพ 1   กลยุทธ์การบูรณาการเทคโนโลยี 
   สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปผล 
 ในภาวการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประหยัดแรงงาน  
ลดต้นทุนและรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่มีบทบาท
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ  
ในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ การ
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สื่อสาร เทคโนโลยี ชีวภาพและพันธุกรรม การสื่ อสาร 
การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน หน่วยงานของรัฐท้ังกระทรวง 
ทบวง กรม หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนและชุมชนที่สุด จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนองต่อความต้องการของ
ประชนในพื้นที่  กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นย่อมจะส่งผลดี
ต่อการท างานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในมิติต่างๆ เช่น  
1) ด้านประสิทธิภาพของการท างานท าให้เกิดผล คือ รวดเร็ว 
เก็บข้อมูลข่าวสารได้มาก เข้าถึงเร็ว การสื่อสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ลดต้นทุน การประสานงานได้ดี 2) ด้านประสิทธิผล  
ท าให้การตัดสินใจของผู้บริหารได้เร็วและถูกต้อง เลือกการ
ให้บริการได้ถูกต้อง แม่นตรง ความได้เปรียบในการท างาน  

การแข่งขัน ท าให้บริการประชาชนดีขึ้น 3) ด้านคุณภาพชีวิต 
ในการท างาน ท าให้ลดข้อจ ากัดในเรื่องสถานที่ จัดเวลาท างาน
ได้ตามต้องการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างาน มีความ
อิสระส่วนตัวมากขึ้น องค์กรภาครัฐ หน่วยงานของรั ฐ 
ที่รับผิดชอบ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ท้องถิ่นจะต้องวางกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดีสู่การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ, การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม, การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ,  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานท้องถิ่นและ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชนใน
ท้องถิ่น ผลสุดท้ายประโยชน์ก็จะเกิดกับการบริหารขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นนั้นเอง 
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อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาในภาพรวม
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
ให้บริการมีโครงการต่างๆ ดังนี ้
   1.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ท้องถิ่นอันได้แก่การบริหารแผนงานบริหารงบประมาณ
บริหารงานพัสดุ บริหารการเงินการคลัง การใช้กฎหมาย
ระเบียบต่างๆ ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาล 
   1.2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน าเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ท้องถิ่น 
   1.3  พัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติเป็นการ
เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในส านักงาน 
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานรวมทั้งการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างพนักงานภายในท้องถิ่นและการติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอก ระบบส านักงานอัตโนมัติจะช่วยให้การประมวลผล
เก็บรักษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านทางอุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ ในรูปของสื่อผสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารส านักงานจะเป็นส่วน
เช่ือมต่อกับระบบบริหารงานของท้องถิ่นที่เป็นระบบ 
   1.4  พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
เน้นที่การสร้างสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารเป็นการสร้างระบบ
สารสนเทศที่จะใช้ผลลัพธ์ของระบบต่างๆ รวมถึงแหล่งข่าวสาร
จากหน่วยงานภายนอก เพื่อประมวลผลและน าเสนอผลต่อ
ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ 
  2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ด้านสังคม 
 เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การพัฒนาด้านสังคมของท้องถิ่นจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับการให้บริการด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ความจ าเป็น
พื้นฐานด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ข้อมูล
การด าเนินโครงการต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
เพื่อการพัฒนาสังคม 
  3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริม
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
มีจุดมุ่งหมายในการขยายการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการ
ประชาสัมพันธส์่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสถานที่ท่ีเหมาะสม 

  4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์
งานท้องถิ่น 
  เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ของท้องถิ่นให้
เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่าย ปัจจุบันการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศมีการขยายตัวสูงขึ้น 
ประชาชนมีการใช้อินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น ดังนั้น การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางที่จะกระจายข่าวสารไป
ยังผู้รับหรือประชาชนได้สะดวกและประหยัด แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานท้องถิ่นมี 1 โครงการ ได้แก่
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ รวมถึง
การบริการความรู้ และอื่นๆ 
 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 เป็นการพัฒนาการให้บริการของท้องถิ่นให้เป็นที่พึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยการบูรณาการ การ
ให้บริการต่างๆ ได้แก่ การขออนุญาตประกอบกิจการ การเก็บ
ภาษี การช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ และบริการอื่นๆ มาไว้เป็น
จุดเดียว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องในการรับบริการซึ่งก่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพของงานและมีความโปร่งใส แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการให้บริการมีโครงการ 
 สรุปเป็นผังมโนทัศน์เชิงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
(Kenaphoom.  2014E : 33–42) ดังนี้  
 

  

 ภาพ 1   กลยุทธ์การบูรณาการเทคโนโลยี 
   สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปผล 
 ในภาวการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประหยัดแรงงาน  
ลดต้นทุนและรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่มีบทบาท
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ  
ในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ การ
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สื่อสาร เทคโนโลยี ชีวภาพและพันธุกรรม การสื่ อสาร 
การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน หน่วยงานของรัฐท้ังกระทรวง 
ทบวง กรม หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนและชุมชนที่สุด จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนองต่อความต้องการของ
ประชนในพื้นที่  กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นย่อมจะส่งผลดี
ต่อการท างานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในมิติต่างๆ เช่น  
1) ด้านประสิทธิภาพของการท างานท าให้เกิดผล คือ รวดเร็ว 
เก็บข้อมูลข่าวสารได้มาก เข้าถึงเร็ว การสื่อสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ลดต้นทุน การประสานงานได้ดี 2) ด้านประสิทธิผล  
ท าให้การตัดสินใจของผู้บริหารได้เร็วและถูกต้อง เลือกการ
ให้บริการได้ถูกต้อง แม่นตรง ความได้เปรียบในการท างาน  

การแข่งขัน ท าให้บริการประชาชนดีขึ้น 3) ด้านคุณภาพชีวิต 
ในการท างาน ท าให้ลดข้อจ ากัดในเรื่องสถานที่ จัดเวลาท างาน
ได้ตามต้องการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างาน มีความ
อิสระส่วนตัวมากขึ้น องค์กรภาครัฐ หน่วยงานของรั ฐ 
ที่รับผิดชอบ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ท้องถิ่นจะต้องวางกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดีสู่การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ, การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม, การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ,  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานท้องถิ่นและ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชนใน
ท้องถิ่น ผลสุดท้ายประโยชน์ก็จะเกิดกับการบริหารขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นนั้นเอง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีขนาดของโรงเรียน
ต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 122 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน t–test และ 
การวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1)  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2)  ผลการเปรียบเทียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มขีนาดของโรงเรียน
ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3)  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด แยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ควรจัดอบรมสัมมนาให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า 
ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้ปรับพัฒนาแนวการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) ด้านการ
วัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน พบว่า ควร
จัดให้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 4) ด้านการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา พบว่า ควรมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 5) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า ควรพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย    
6) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ พบว่า ควร
จัดให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนทุกปี      
7) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า ควร
กระตุ้นให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน าผลการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 8) ด้านการส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พบว่า ควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้รับการอบรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็น
ประจ าทุกปี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
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หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ควรจัดอบรมสัมมนาให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 8) ด้านการส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พบว่า ควรเปิดโอกาสให้
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schools.  The research instrument for data collection 
was a questionnaire and interview.  The collected 
data was analyzed through frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t–test (One way 
ANOVA) and content analysis. 
 The results were found as follows : 

1)  As a whole of all aspects and each aspect, 
academic administration of General Buddhist Scripture 
schools in Roi Et were rated at high level. 

2)  The Comparison of academic administration 
of General Buddhist Scripture schools in Roi Et in 
different school size in overall was not different. 
Curriculum development of school aspect was 
statistically difference at level of .05. 

3)  The suggestions of academic administration 
of General Buddhist Scripture schools in Roi Et are 
1) curriculum development of school aspect, school 
should prepare seminar to give teacher understanding 
and participate in curriculum development, 2) development 
learning process aspect, schools should give and 
guide teachers to change activities become student-
centered, 3) measurement aspect, schools should 
observe the instruction continuously and systematically,  
4) quality assurance in education and standard aspect, 
school should develop the quality of education follow 
quality assurance in education system, 5) development, 
use mass media and technology for the education 
aspect, teachers suppose to use technology in teaching, 
6) development and supporting source of knowledge 
aspect, schools should field trip in every year,     
7) research for education development aspect, school 
should motivate teachers to do classroom research, 
8) academic community’s supporting aspect, students 
should be trained academic training continuously 
in every year. 
 
ค าส าคัญ       : การบริหาร, งานวิชาการ,  
                   โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
Keywords   :  Administration, Academic, 
                  Buddist Scripture Schools 
 
 

บทน า 
 การศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และการศึกษา
สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกด้านของประเทศ โดยมี
สถานศึกษาเป็น หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
เห็นได้จากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 และประกาศมหา
เถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา พ.ศ. 2553 โดยการมุ่งเน้นภารกิจหลักในการปฏิรูป
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความรู้
คู่คุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเป็นเรื่องจ าเป็น เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วยการพัฒนาทั้ง
ระบบ นอกจากนี้ ยังก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมี
ระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา 
 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2545 โดยก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ   
ซึ่งงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักท่ีส าคัญที่สุดในการบริหาร
และจัดการศึกษาในโรงเรียน 

ขอบขายดังกล่าวมีรายละเอียดปลีกย่อยอีก
มากมาย ท าให้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงาน คือการขาดความรู้ ทักษะ และความไม่เข้าใจต่อ
การบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการที่โรงเรียนเปลี่ยนจากหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 ไปบริหารตามแนวทางของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  

จากปัญหาดังกล่าว การบริหารงานโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดยังประสบ
ปัญหาอยู่หลายประการ นับว่าเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการ
บริหารและพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้เจริญก้าวหน้า 
ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องหาทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้
การบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าการบริหารงาน
วิชาการ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐาน พ.ศ. 2545 มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถ
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานวิชาการ ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางการศึกษาของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

2.  เพื่อเปรยีบเทียบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่ีมีขนาดต่างกัน 

3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบรหิารงานวิชาการ
ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัย ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา 
เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอน
และวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นครูและ

ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 15 โรงเรียน จ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 177 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 15 โรงเรียน ซึ่ง
ก าหนดขนาดจากตารางของ เครจซี่กับมอร์แกน ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 122 คน 

น ากลุ่มตัวอย่างไปหาสัดส่วนใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน ใช้ขนาดโรงเรียนเป็นตัวแบ่งช้ันภูมิ 
และแจกแบบสอบถามโดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ 

คือแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออก 3 
ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 2 ข้อ ลักษณะ
ของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลประเมินผล 
และการเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 7) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8) ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ตอนที่  3  เป็นแบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับปัญหา 
ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1  น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม

ข้อมูลวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้อ านวยการ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ท าวิจัย 

 3.2  การด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยขอความร่วมมือไปยังครู
และผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

 3.3  ท าการแจกแบบสอบถามโดยท าการช้ีแจง
รายละเอียดของแบบสอบถามให้ฟังและให้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล  

 3.4  เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการตอบ
แล้วทั้งหมด เพื่อด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งแยกวิเคราะหต์ามล าดับ ดังนี้ 
  4.1  วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) 
และหาคา่ร้อยละ (Percentage) 

 4.2  วิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
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schools.  The research instrument for data collection 
was a questionnaire and interview.  The collected 
data was analyzed through frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t–test (One way 
ANOVA) and content analysis. 
 The results were found as follows : 

1)  As a whole of all aspects and each aspect, 
academic administration of General Buddhist Scripture 
schools in Roi Et were rated at high level. 

2)  The Comparison of academic administration 
of General Buddhist Scripture schools in Roi Et in 
different school size in overall was not different. 
Curriculum development of school aspect was 
statistically difference at level of .05. 

3)  The suggestions of academic administration 
of General Buddhist Scripture schools in Roi Et are 
1) curriculum development of school aspect, school 
should prepare seminar to give teacher understanding 
and participate in curriculum development, 2) development 
learning process aspect, schools should give and 
guide teachers to change activities become student-
centered, 3) measurement aspect, schools should 
observe the instruction continuously and systematically,  
4) quality assurance in education and standard aspect, 
school should develop the quality of education follow 
quality assurance in education system, 5) development, 
use mass media and technology for the education 
aspect, teachers suppose to use technology in teaching, 
6) development and supporting source of knowledge 
aspect, schools should field trip in every year,     
7) research for education development aspect, school 
should motivate teachers to do classroom research, 
8) academic community’s supporting aspect, students 
should be trained academic training continuously 
in every year. 
 
ค าส าคัญ       : การบริหาร, งานวิชาการ,  
                   โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
Keywords   :  Administration, Academic, 
                  Buddist Scripture Schools 
 
 

บทน า 
 การศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และการศึกษา
สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกด้านของประเทศ โดยมี
สถานศึกษาเป็น หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
เห็นได้จากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 และประกาศมหา
เถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา พ.ศ. 2553 โดยการมุ่งเน้นภารกิจหลักในการปฏิรูป
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความรู้
คู่คุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเป็นเรื่องจ าเป็น เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วยการพัฒนาทั้ง
ระบบ นอกจากนี้ ยังก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมี
ระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา 
 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2545 โดยก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ   
ซึ่งงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักท่ีส าคัญที่สุดในการบริหาร
และจัดการศึกษาในโรงเรียน 

ขอบขายดังกล่าวมีรายละเอียดปลีกย่อยอีก
มากมาย ท าให้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงาน คือการขาดความรู้ ทักษะ และความไม่เข้าใจต่อ
การบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการที่โรงเรียนเปลี่ยนจากหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 ไปบริหารตามแนวทางของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  

จากปัญหาดังกล่าว การบริหารงานโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดยังประสบ
ปัญหาอยู่หลายประการ นับว่าเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการ
บริหารและพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้เจริญก้าวหน้า 
ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องหาทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้
การบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าการบริหารงาน
วิชาการ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐาน พ.ศ. 2545 มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถ
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานวิชาการ ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางการศึกษาของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

2.  เพื่อเปรยีบเทียบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่ีมีขนาดต่างกัน 

3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบรหิารงานวิชาการ
ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัย ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา 
เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอน
และวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นครูและ

ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 15 โรงเรียน จ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 177 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 15 โรงเรียน ซึ่ง
ก าหนดขนาดจากตารางของ เครจซี่กับมอร์แกน ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 122 คน 

น ากลุ่มตัวอย่างไปหาสัดส่วนใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน ใช้ขนาดโรงเรียนเป็นตัวแบ่งช้ันภูมิ 
และแจกแบบสอบถามโดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ 

คือแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออก 3 
ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 2 ข้อ ลักษณะ
ของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดผลประเมินผล 
และการเทียบโอนผลการเรียน 4) ด้านการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 7) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8) ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ตอนที่  3  เป็นแบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับปัญหา 
ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1  น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม

ข้อมูลวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้อ านวยการ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ท าวิจัย 

 3.2  การด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยขอความร่วมมือไปยังครู
และผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

 3.3  ท าการแจกแบบสอบถามโดยท าการช้ีแจง
รายละเอียดของแบบสอบถามให้ฟังและให้เวลาในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล  

 3.4  เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการตอบ
แล้วทั้งหมด เพื่อด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งแยกวิเคราะหต์ามล าดับ ดังนี้ 
  4.1  วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) 
และหาคา่ร้อยละ (Percentage) 

 4.2  วิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
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ร้อยเอ็ด โดยใช้ค่าเฉลีย่ (X ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

4.3  ทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบจาก
ค่าเฉลี่ย ระดับนยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 ตัวแปรมี 2 ตัว ใช้
การทดสอบ t-test และน าเสนอในรูปตารางประกอบค า
บรรยาย 

4.4  ข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
ประกอบการบรรยาย 

 
สรุปผล 

ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลการในสังกัดโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีต าแหน่งครู จ านวน 77 คน  
คิดเป็นร้อยละ 63.10 รองลงมามีต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
จ านวนเท่ากัน 15 คน แต่ละต าแหน่งคิดเป็นร้อยละ 12.30 
ส่วนใหญ่อยู่โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.97 และรองลงมาอยู่โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.03 

 2.  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 
รองลงมาคือด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11  

 3.  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัย
ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีขนาดของโรงเรียน
ต่างกัน การบริหารงานวิชาการ แตกต่างกัน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ไม่แตกต่างกันมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1  ด้านการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
แยกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือโรงเรียน
ขนาดกลาง ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน 

 3.2  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้พบว่า 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ จ าแนกตามต าแหน่ง อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ผลการเปรียบเทียบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน
ไม่แตกต่างกัน 

 3.3  ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรียน พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
วัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามขนาด
ที่ตั้งของโรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนขนาดกลาง 
ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 

 3.4  ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามขนาด
ของโรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนขนาดกลาง 
ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  

 3.5  ด้านการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนขนาดกลาง  
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  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  

  3.6 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน อยู่ ในระดับมาก และเมื่อแยกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนขนาดกลาง ผล
การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  

3.7  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อแยกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ โรงเรียนขนาดกลาง ผลการเปรียบเทียบการบริหาร 
งานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  

3.8  ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการจ าแนกตามต าแหน่ง
อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตาม ขนาดของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อแยกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือ โรงเรียนขนาดกลางผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน 

4.  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหาร 
งานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถแยกเป็นด้าน เรียงล าดับความถี่
จากมากไปหาน้อย ตามขนาดของโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ปัญหาและข้อเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามขนาด
โรงเรียนขนาดเล็ก มากที่สุดคือ ด้านที่  2 การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ คือ 1) ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้
ปรับพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) ควรสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน ให้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการประสานงานและติดตาม
งานซึ่งกันและกัน รองลงมาคือด้าน 1 ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา คือ 1) ควรจัดอบรมสัมมนาให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรบัปรงุ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) ควรมีการติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
และน้อยที่สุดด้าน 8 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ คือควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการ
อบรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี 
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ร้อยเอ็ด โดยใช้ค่าเฉลีย่ (X ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

4.3  ทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบจาก
ค่าเฉลี่ย ระดับนยัส าคญัทางสถิตทิี่ .05 ตัวแปรมี 2 ตัว ใช้
การทดสอบ t-test และน าเสนอในรูปตารางประกอบค า
บรรยาย 

4.4  ข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
ประกอบการบรรยาย 

 
สรุปผล 

ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลการในสังกัดโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีต าแหน่งครู จ านวน 77 คน  
คิดเป็นร้อยละ 63.10 รองลงมามีต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
จ านวนเท่ากัน 15 คน แต่ละต าแหน่งคิดเป็นร้อยละ 12.30 
ส่วนใหญ่อยู่โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.97 และรองลงมาอยู่โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.03 

 2.  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 
รองลงมาคือด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11  

 3.  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัย
ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีขนาดของโรงเรียน
ต่างกัน การบริหารงานวิชาการ แตกต่างกัน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ไม่แตกต่างกันมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1  ด้านการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
แยกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือโรงเรียน
ขนาดกลาง ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน 

 3.2  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้พบว่า 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ จ าแนกตามต าแหน่ง อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ผลการเปรียบเทียบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน
ไม่แตกต่างกัน 

 3.3  ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรียน พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
วัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามขนาด
ที่ตั้งของโรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนขนาดกลาง 
ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 

 3.4  ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามขนาด
ของโรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนขนาดกลาง 
ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  

 3.5  ด้านการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนขนาดกลาง  
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  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  

  3.6 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน อยู่ ในระดับมาก และเมื่อแยกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนขนาดกลาง ผล
การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  

3.7  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อแยกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ โรงเรียนขนาดกลาง ผลการเปรียบเทียบการบริหาร 
งานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน  

3.8  ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการจ าแนกตามต าแหน่ง
อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตาม ขนาดของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อแยกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือ โรงเรียนขนาดกลางผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน 

4.  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหาร 
งานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถแยกเป็นด้าน เรียงล าดับความถี่
จากมากไปหาน้อย ตามขนาดของโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ปัญหาและข้อเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามขนาด
โรงเรียนขนาดเล็ก มากที่สุดคือ ด้านที่  2 การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ คือ 1) ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้
ปรับพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) ควรสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน ให้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการประสานงานและติดตาม
งานซึ่งกันและกัน รองลงมาคือด้าน 1 ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา คือ 1) ควรจัดอบรมสัมมนาให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรบัปรงุ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) ควรมีการติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรของสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
และน้อยที่สุดด้าน 8 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ คือควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการ
อบรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี 
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หลักเกณฑการเสนอบทความ 
เพือ่ลงตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีโครงการจัดทํา “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด”วารสารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดจัดพิมพวารสารปละ 2 ฉบับ จึงขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา นักวิชาการ และ
นักวิจัย ไดเขารวมเสนอบทความ เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
 

1.  ขอมูลเบ้ืองตนของวารสาร 
1.1  วัตถุประสงค เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ได

เผยแพรความรู ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางวิชาการสูสาธารณชนในรูปแบบการนําเสนอทางวารสารวิชาการ 
และเพือ่สรางบรรยากาศทางวิชาการ ใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
 1.2  ประเภทผลงานท่ีตีพิมพ ประกอบดวย บทความวิชาการ บทความวิจัย 
 1.3  ขอบเขตเน้ือหา ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร และมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 1.4  กําหนดพิมพเผยแพร  ปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายนและกรกฎาคม-ธันวาคม) 
 

2.  นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 2.1  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรทีใ่ดมากอน และตองไมอยูในกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพมิพอื่นใด 
 2.2  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมี
ประโยชนในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer 
Review) ที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ จํานวนอยางนอย 2 ทาน ข้ึนไปตอบทความและเปนผูมีผลงานทาง
วิจัยอยางตอเน่ือง  
 2.3  กองบรรณาธิการอาจสงผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนแกไขเพิม่เติม หรือพมิพใหม
แลวแตกรณี 
 2.4  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธในการตรวจแกไขรูปแบบบทความทีส่งมาตีพิมพ 
 2.5  การยอมรับเรือ่งที่ตีพิมพเปนสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไมรบัผิดชอบใน
เน้ือหา หรือความถูกตองของเรื่องที่สงมาตีพมิพทุกเรือ่ง 
 

3. รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
3.1  การเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1)  ขนาดของตนฉบับ พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาดเอ 4 โดยเวนระยะหางระหวาง

ขอบกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร ดานลาง, ขวามือและซายมือ 2.5 เซนติเมตร 

 3.2  รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง ใชรูปแบบอักษร TH SarabunPSK พิมพดวยโปรแกรม
ไมโครซอฟทเวิรด ระยะระหวางบรรทัดเปนแบบบรรทัดเด่ียว (Single Space) โดยใชขนาด ชนิดของตัวอักษร  
รวมทั้งการจัดวางตําแหนง ดังน้ี 

1)  ทายกระดาษ ขนาด12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาเอียง ชิดขอบกระดาษซาย ประกอบดวย 
* หลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  
** ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  
*** ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

2)  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 
3)  ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 
4)  ชื่อผูเขียน ขนาด 12 ชนิดตัวหนาเอียง ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 

ชื่อ สกุล* 

5)  เริ่มพิมพเปนแบบ 2 คอลัมน (COLUMN) ต้ังแตสวนน้ีเปนตนไป โดยกําหนดการต้ังคา
หนากระดาษดังน้ี 

ความกวางของแตละคอลัมน    7.6   ซม. 
ระยะหางระหวางคอลัมน    0.8   ซม. 
ตัวอักษรขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต้ังระยะ Tab ที่ 1.25, 1.75, 2.45, 2.85 ตามลําดับ 

6)  หัวขอ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบดานซาย 
7)  เน้ือหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพเปน 2 คอลมัน เวนระยะ 1 Tab จาก
ขอบกระดาษดานซายและพมิพใหชิดขอบทั้งสองดาน 

3.3  จํานวนหนา  ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 12 หนา 
 

4.  การเรียงลําดับเน้ือหาตนฉบับ 
เน้ือหา ภาษาไทยที่มีคําศัพทภาษาอังกฤษ ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากทีสุ่ด (ในกรณีคําศัพท

ภาษาอังกฤษเปนคําเฉพาะที่แปลไมไดหรอืแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทบัศัพทได) และควรใชภาษาที่
ผูอานเขาใจงาย ชัดเจน หากใชคํายอตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน เน้ือหาตองเรียงลําดับดังน้ี 

4.1  ชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่องตองมีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยใหนําช่ือเรื่องภาษาไทยข้ึนกอน 
4.2  ชื่อผูเขียน เปนภาษาไทยและระบุตําแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี 
4.3  บทคัดยอ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เขียนสรปุสาระสําคัญของเรื่อง อานแลวเจาใจ
งายความยาวไมควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด  โดยใหนําบทคัดยอภาษาไทยข้ึนกอน บทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งตองแปลเปนภาษาอังกฤษใหเน้ือหาตรงกัน  
4.4  คําสําคัญ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คํา 
4.5  บทนํา เปนสวนของเน้ือหาที่บอกความเปนมาและเหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัยและควรอางองิ
งานวิจัยอื่นทีเ่กี่ยวของประกอบดวย 
4.6  วัตถุประสงค ใชช้ีแจงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 
4.7  วิธกีารดําเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มา
ของกลุมตัวอยาง แหลงที่มาของขอมลู การเก็บและรวบรวมขอมูลการใชเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิจัย
และการวิเคราะหขอมลู 
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1.  ขอมูลเบ้ืองตนของวารสาร 
1.1  วัตถุประสงค เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ได

เผยแพรความรู ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางวิชาการสูสาธารณชนในรูปแบบการนําเสนอทางวารสารวิชาการ 
และเพือ่สรางบรรยากาศทางวิชาการ ใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
 1.2  ประเภทผลงานท่ีตีพิมพ ประกอบดวย บทความวิชาการ บทความวิจัย 
 1.3  ขอบเขตเน้ือหา ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร และมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 1.4  กําหนดพิมพเผยแพร  ปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายนและกรกฎาคม-ธันวาคม) 
 

2.  นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 2.1  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรทีใ่ดมากอน และตองไมอยูในกระบวนการ
พิจารณาตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพมิพอื่นใด 
 2.2  บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมี
ประโยชนในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer 
Review) ที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ จํานวนอยางนอย 2 ทาน ข้ึนไปตอบทความและเปนผูมีผลงานทาง
วิจัยอยางตอเน่ือง  
 2.3  กองบรรณาธิการอาจสงผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนแกไขเพิม่เติม หรือพมิพใหม
แลวแตกรณี 
 2.4  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธในการตรวจแกไขรูปแบบบทความทีส่งมาตีพิมพ 
 2.5  การยอมรับเรือ่งที่ตีพิมพเปนสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไมรบัผิดชอบใน
เน้ือหา หรือความถูกตองของเรื่องที่สงมาตีพมิพทุกเรือ่ง 
 

3. รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
3.1  การเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1)  ขนาดของตนฉบับ พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาดเอ 4 โดยเวนระยะหางระหวาง

ขอบกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร ดานลาง, ขวามือและซายมือ 2.5 เซนติเมตร 

 3.2  รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง ใชรูปแบบอักษร TH SarabunPSK พิมพดวยโปรแกรม
ไมโครซอฟทเวิรด ระยะระหวางบรรทัดเปนแบบบรรทัดเด่ียว (Single Space) โดยใชขนาด ชนิดของตัวอักษร  
รวมทั้งการจัดวางตําแหนง ดังน้ี 

1)  ทายกระดาษ ขนาด12 ชนิดตัวอักษรธรรมดาเอียง ชิดขอบกระดาษซาย ประกอบดวย 
* หลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  
** ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  
*** ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

2)  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 
3)  ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 
4)  ชื่อผูเขียน ขนาด 12 ชนิดตัวหนาเอียง ตําแหนงชิดขอบกระดาษทางขวา 

ชื่อ สกุล* 

5)  เริ่มพิมพเปนแบบ 2 คอลัมน (COLUMN) ต้ังแตสวนน้ีเปนตนไป โดยกําหนดการต้ังคา
หนากระดาษดังน้ี 

ความกวางของแตละคอลัมน    7.6   ซม. 
ระยะหางระหวางคอลัมน    0.8   ซม. 
ตัวอักษรขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต้ังระยะ Tab ที่ 1.25, 1.75, 2.45, 2.85 ตามลําดับ 

6)  หัวขอ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบดานซาย 
7)  เน้ือหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพเปน 2 คอลมัน เวนระยะ 1 Tab จาก
ขอบกระดาษดานซายและพมิพใหชิดขอบทั้งสองดาน 

3.3  จํานวนหนา  ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 12 หนา 
 

4.  การเรียงลําดับเน้ือหาตนฉบับ 
เน้ือหา ภาษาไทยที่มีคําศัพทภาษาอังกฤษ ควรแปลเปนภาษาไทยใหมากทีสุ่ด (ในกรณีคําศัพท

ภาษาอังกฤษเปนคําเฉพาะที่แปลไมไดหรอืแปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหทบัศัพทได) และควรใชภาษาที่
ผูอานเขาใจงาย ชัดเจน หากใชคํายอตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน เน้ือหาตองเรียงลําดับดังน้ี 

4.1  ชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่องตองมีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยใหนําช่ือเรื่องภาษาไทยข้ึนกอน 
4.2  ชื่อผูเขียน เปนภาษาไทยและระบุตําแหนงทางวิชาการ (ถาม)ี 
4.3  บทคัดยอ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เขียนสรปุสาระสําคัญของเรื่อง อานแลวเจาใจ
งายความยาวไมควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด  โดยใหนําบทคัดยอภาษาไทยข้ึนกอน บทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งตองแปลเปนภาษาอังกฤษใหเน้ือหาตรงกัน  
4.4  คําสําคัญ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คํา 
4.5  บทนํา เปนสวนของเน้ือหาที่บอกความเปนมาและเหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัยและควรอางองิ
งานวิจัยอื่นทีเ่กี่ยวของประกอบดวย 
4.6  วัตถุประสงค ใชช้ีแจงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 
4.7  วิธกีารดําเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มา
ของกลุมตัวอยาง แหลงที่มาของขอมลู การเก็บและรวบรวมขอมูลการใชเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิจัย
และการวิเคราะหขอมลู 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Journal of Roi Et Rajabhat University

ปีที่	11	ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน		2560

Vol.11	No.1	January	-	June		2017

282

4.8  สรุปผลการวิจัย เปนการเสนอสิง่ที่ไดจากการวิจัยเปนลําดับอาจแสดงดวยตารางกราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบายทั้งน้ีถาแสดงดวยตาราง ควรเปนตารางแบบไมมเีสนขอบ ตารางดานซายและขวา  
หัวตารางแบบธรรมดาไมมสีี ตารางควรมเีฉพาะทีจ่ําเปน ไมควรมีเกิน 5 ตาราง สําหรบัภาพประกอบ
ควรเปนรปูภาพ ขาว–ดํา ที่ชัดเจนและมีคําบรรยายใตรูป กรณีที่จําเปนอาจใชภาพสีได 
4.9  อภิปรายผล เปนการสรปุผลที่ไดจากการวิจัย ควรมกีารอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไวหรอืไมเพียงไร และควรอางทฤษฏีหรอืเปรยีบเทียบการทดลองของผูอื่นที ่
เกี่ยวของประกอบ เพื่อใหผูอานเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคานทฤษฏีที่มีอยูเดิม  
4.10  ขอเสนอแนะ แสดงใหเห็นถึงการนําผลไปใชประโยชน เสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
4.11  รายการอางอิง เปนการอางองิเอกสารในเน้ือหาใหใชระบบ MLA (Modern Language 
Association Style) ใหเริ่มตนดวยเอกสารอางองิภาษาไทยกอนแลวตามดวยเอกสาร  
4.12 ในกรณีท่ีเปนบทความภาษาอังกฤษ ตองมีคําแปล ABSTRACT เปนภาษาไทยดวย 
 

ตัวอยางการเขยีนเอกสารอางอิง 

 หนังสือ 
ช่ือ–นามสกลุผูเขียน.  (ปที่พมิพ).  ชื่อหนังสือ.  เมืองทีพ่ิมพ : สํานักพิมพ. 

 วารสาร 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน. (ป,วัน เดือน).  “ช่ือบทความ,” ชื่อวารสาร.  ปทีพ่ิมพ 
(ฉบับทีพ่ิมพ),เลขหนาทีอ่างองิ. 

 วิทยานิพนธ 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน.  (ปที่พิมพ).  ชื่อวิทยานิพนธ.  ช่ือปริญญา ช่ือยอปรญิญา (สาขาวิชา).
เมืองที่พิมพ : สถาบันศึกษา. 

 รายงานการประชุม 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน. (ปที่พมิพ).  ชื่อเอกสารรวมเรื่องท่ีไดจากรายงานการประชุม.  วัน
เดือนปทีจ่ัด. สถานทีจ่ัด : สํานักพมิพ.  เลขหนา. 

 สื่ออินเตอรเน็ต 
ช่ือ-นามสกุลผูเผยแพร. (ป เดือน วันที่อางอิง). ชื่อเรื่อง. จํานวนหนา. 
แหลงที่มา :  URL:http:// 

การอางองิภาษาอังกฤษใชเชนเดียวกับภาษาไทย 
 

5. การสงบทความ  
 วิธีการสงบทความ ผูเสนอจัดสงบทความตนฉบบั และแบบเสนอบทความ 1 ชุด จัดสงเอกสารถึง  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
45120 พรอมสงไฟลตนฉบบัและไฟลแบบเสนอบทความ โดยบันทึกลงแผนซีดี หรือจัดสงทางอเีมลมาที่ 
gradreru@hotmail.co.th  
 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://grad.reru.ac.th/  หรือติดตอสอบถามขอมลูไดที่ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 45120 หรือ
อีเมล gradreru@hotmail.co.th เบอรโทรศัพท 0 4355 6231, 0 4355 6001-8 ตอ 1027 
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4.8  สรุปผลการวิจัย เปนการเสนอสิง่ที่ไดจากการวิจัยเปนลําดับอาจแสดงดวยตารางกราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบายทั้งน้ีถาแสดงดวยตาราง ควรเปนตารางแบบไมมเีสนขอบ ตารางดานซายและขวา  
หัวตารางแบบธรรมดาไมมสีี ตารางควรมเีฉพาะทีจ่ําเปน ไมควรมีเกิน 5 ตาราง สําหรบัภาพประกอบ
ควรเปนรปูภาพ ขาว–ดํา ที่ชัดเจนและมีคําบรรยายใตรูป กรณีที่จําเปนอาจใชภาพสีได 
4.9  อภิปรายผล เปนการสรปุผลที่ไดจากการวิจัย ควรมกีารอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไวหรอืไมเพียงไร และควรอางทฤษฏีหรอืเปรยีบเทียบการทดลองของผูอื่นที ่
เกี่ยวของประกอบ เพื่อใหผูอานเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคานทฤษฏีที่มีอยูเดิม  
4.10  ขอเสนอแนะ แสดงใหเห็นถึงการนําผลไปใชประโยชน เสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
4.11  รายการอางอิง เปนการอางองิเอกสารในเน้ือหาใหใชระบบ MLA (Modern Language 
Association Style) ใหเริ่มตนดวยเอกสารอางองิภาษาไทยกอนแลวตามดวยเอกสาร  
4.12 ในกรณีท่ีเปนบทความภาษาอังกฤษ ตองมีคําแปล ABSTRACT เปนภาษาไทยดวย 
 

ตัวอยางการเขยีนเอกสารอางอิง 

 หนังสือ 
ช่ือ–นามสกลุผูเขียน.  (ปที่พมิพ).  ชื่อหนังสือ.  เมืองทีพ่ิมพ : สํานักพิมพ. 

 วารสาร 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน. (ป,วัน เดือน).  “ช่ือบทความ,” ชื่อวารสาร.  ปทีพ่ิมพ 
(ฉบับทีพ่ิมพ),เลขหนาทีอ่างองิ. 

 วิทยานิพนธ 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน.  (ปที่พิมพ).  ชื่อวิทยานิพนธ.  ช่ือปริญญา ช่ือยอปรญิญา (สาขาวิชา).
เมืองที่พิมพ : สถาบันศึกษา. 

 รายงานการประชุม 
ช่ือ-นามสกุลผูเขียน. (ปที่พมิพ).  ชื่อเอกสารรวมเรื่องท่ีไดจากรายงานการประชุม.  วัน
เดือนปทีจ่ัด. สถานทีจ่ัด : สํานักพมิพ.  เลขหนา. 
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