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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ         
การสื่อสาร 1 เรื่องรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยใช้แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint ของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  โดยใช้วิธีการสอนเสริม ข้อมูลได้มาจากกลุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ห้อง ช.1105 จํานวน 54 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบทดสอบก่อนเรียน, แบบทดสอบหลังเรียน และแบบฝึกด้วยสื่อ 
PowerPoint สถิติท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และค่าที (t-test) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป ผลการวิจัย
พบว่านักศึกษาท่ีได้รับการสอนเสริมโดยใช้แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint แล้ว นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนตามสมมติฐานการวิจัยท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
 คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , รูปสัญลักษณ์  
 
ABSTRACT  
 The purpose of this study of learning achievement in English for Communication 1 
entitled “Symbols” by Using PowerPoint of The 1st year Certificate Students at Wimol 
Business Administration Technological College.The samples of the study were 54 students of the 
1st year Certificate Students at Wimol Business Administration Technological College of the 
2011 academic year by sample group. The experimental group teaching was conducted 
through practice the "Symbols” by Using PowerPoint, with pre-test / post-test. Statistically 
used to mean, standard deviation, and t-test for data analysis by package program. The study 
found the post-test more than the pre-test. 
 Keywords: Achievement, Symbols   
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บทนํา 
 การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1   
ท่ีผ่านมา เม่ือมีการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้โดยท่ัวไป          
ตามสถานท่ีสาธารณะ พบว่านักศึกษาบางคนไม่สามารถเลือกใช้รูปสัญลักษณ์ท่ีมีปรากฏอยู่ตามสถานท่ี
สาธารณะได้ถูกต้องและยังไม่เข้าใจความหมายท่ีถูกต้องของการใช้สัญลักษณ์นั้น จึงทําให้ผู้วิจัยต้อง
ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องนี้ เพ่ือแก้ปัญหาการไม่สามารถเลือกใช้รูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ตามความหมายท่ีถูกต้องในการทําแบบทดสอบของนักศึกษา โดยการนําโปรแกรม PowerPoint ซ่ึงเป็น
โปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office ท่ีเหมาะสําหรับการจัดสร้างงานนําเสนอข้อมูล (Presentation) 
สําหรับนําไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนําเสนอข้อมูล การจัดทํา Slide Show และสําหรับ
หลักการทํางานของ Presentation ท่ีสร้างจาก PowerPoint จะสร้างออกเป็น เฟรมย่อยๆ แต่ละเฟรม
สามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เพ่ือสร้างความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้  เรายังสามารถ
กําหนดให้ Presentation ของเรา (ดวงพร เก๋ียงคํา. 2552: 79) นําเสนอออกมา ในรูปแบบอัตโนมัติได้โดยไม่
จําเป็นต้องมีการกดเลือกให้แสดงทีละเฟรมมาใช้ในการเรียนรู้เก่ียวกับรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาผ่าน
การทดสอบและมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และยังนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ต่อไป 

จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 ท่ีผ่านมาในระดับชั้น  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า โดยมีการซ่อมเสริมของ
นักศึกษาท่ีได้เกรดศูนย์จํานวนมาก จากรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขางานภาษาต่างประเทศ 
(ฝ่ายวิชาการ. 2553: 10) และนักศึกษาบางคนไม่สามารถเลือกใช้รูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ จําสัญลักษณ์ไม่ได้ 
ไม่ทราบและไม่เข้าใจความหมายในการปฏิบัติตามสัญลักษณ์นั้น ๆ หรือบางครั้งไม่ม่ันใจว่าจําสัญลักษณ์ 
ได้ถูกต้องหรือไม่ และสัญลักษณ์นั้นมีความหมายในการปฏิบัติอย่างไร และก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้อง จึงต้องคอย 
ถามเพ่ือน ซ่ึงถ้านักเรียนคนนั้นไปถามเพ่ือนท่ีมีความสนใจ และใส่ใจในการเรียนรู้สัญลักษณ์นั้น ๆ ก็จะได้
ทราบความหมายในการปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่ถ้าไปถามเพ่ือนคนท่ีรู้แบบ ครึ่ง ๆ กลาง ๆ คือรู้จริงบ้าง หรือรู้
แบบผิด ๆ และเข้าใจผิดมานาน บอกความหมายในการปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะเป็นผลเสียอย่างมากมายในการนํา
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ไปใช้ในการเรียนรู้และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  และรวมท้ังยังทําให้ไม่เข้าใจในวิธีการ
ปฏิบัติตามสัญลักษณ์นั้น ๆ ในการเรียนอีกต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อ 
PowerPoint เรื่องรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาในการเลือกใช้รูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในบทเรียนได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 เรื่องรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
โดยใช้แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 เรื่องรูปสัญลักษณ์
ต่าง ๆ โดยใช้แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยดําเนินการวิจัย ดังนี้   

รูปแบบของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Expermental Research) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ      
ชั้นปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ซ่ึงกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 
11 ห้องเรียน นักศึกษา 495 คน   
 2. กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน ห้อง ช. 1105 นักศึกษา 54 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลากจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  จํานวน 1 ห้องเรียน 
ห้อง ช. 1105  นักศึกษา  54   คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
      2. แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint  จํานวน  3  ชุด 
 1. แบบฝึกด้วยสื่อPowerPoint ชุดท่ี1  
  2. แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint ชุดท่ี 2   
  3. แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint  ชุดท่ี 3   
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
  - ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ โดยการออกข้อสอบเป็นแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ โดยมี
ตัวเลือก 4 ตัวเลือก และข้อสอบแบบอัตนัย (อธิบายรูปสัญลักษณ์ 1 รูป) จํานวน 1 ข้อ โดยให้เลือกอธิบาย
สัญลักษณ์ตามโจทย์ท่ีให้มาจํานวน 1 รูปสัญลักษณ์  
      - ศึกษาแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1ใน เรื่อง Symbols แล้วนํารูปสัญลักษณ์
มาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบของสัญลักษณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน  
      - จัดทําแบบทดสอบ ปรนัยจํานวน 30 ข้อ และอัตนัย 1 ข้อ 
      - นําแบบทดสอบไปทดสอบและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง   
  2. แบบฝึก ด้วยสื่ อ  PowerPoint ชุด ท่ี  1 (การจับ คู่รูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ), แบบฝึก ด้วยสื่ อ 
PowerPoint ชุดท่ี 2 (การเขียนข้อความกํากับรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ), และแบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint ชุดท่ี 3 
(การแปลความหมายรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ)            
     - ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ โดยการค้นหารูปสัญลักษณ์ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้และเป็นสัญลักษณ์
แบบปัจจุบันพร้อมคําอธิบาย วิธีการใช้สัญลักษณ์จาก Internet และนํารูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้นไปจัดการทํา 
Slide ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007 จํานวน 30 รูปสัญลักษณ์ 
          - ศึกษาแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1ใน เรื่อง Symbols แล้วนํารูปสัญลักษณ์
มาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบของสัญลักษณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน  
                   - จัดทําแบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint ชุดท่ี 1เป็นแบบฝึกในการจับคู่รูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
โดยใช้แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint จํานวน 30 รูป, แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint ชุดท่ี 2 เป็นแบบฝึกในการ
เขียนข้อความกํากับรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยใช้แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint จํานวน 30 รูป, แบบฝึกด้วยสื่อ 
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PowerPoint ชุดท่ี 3 เป็นแบบฝึกในการแปลความหมายรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆโดยใช้แบบฝึกด้วยสื่อ Power 
Point จํานวน 30 รูป  

         3. นําแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและนําแบบทดสอบมาแก้ไข และนําส่งผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 
        4. นําไปฝึกกับนักศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ห้อง ช.1105 จํานวน 54 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง   
 2. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยอธิบายคําสั่งให้นักศึกษาฟัง 1 ครั้ง ในเนื้อหารายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 เรื่อง Symbol คะแนนเต็ม 40 คะแนน เป็นปรนัย 30 ข้อ คะแนน 30 คะแนน 
แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก และข้อเขียน 1ข้อ คะแนน 10 คะแนน และให้นักศึกษาทําการทดสอบและเก็บข้อมูล 
 3. นําแบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัยมาตรวจให้คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน ส่วนข้อเขียนให้คะแนนตามคําสั่งกําหนด รวมคะแนนเก็บเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

 4. นํานักศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 54 คน เรียนเสริมโดยให้นักศึกษาฝึกแบบฝึกด้วยสื่อ 
PowerPoint ในชั่วโมงเรียนทําการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 นาที จํานวน 8  
ชั่วโมง จนจบเนื้อหา 

 5. เม่ือนักศึกษาเรียนเสริมจบแล้วทําการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบชุดเดิม ในเนื้อหารายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 เรื่อง Symbol คะแนนเต็ม 40 คะแนน เป็นปรนัย 30 ข้อ คะแนน 30 คะแนน 
แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก และข้อเขียน 1ข้อ คะแนน 10 คะแนน และให้นักศึกษาทําการทดสอบและเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 6. นําแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัยมาตรวจให้คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
ส่วนข้อเขียนให้คะแนนตามคําสั่งกําหนด รวมคะแนนเก็บเป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน 
 7. นําคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนการทดสอบหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ประมวลผลสําเร็จรูป และประเมินผล 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล ดังนี้ 
       ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
เรื่องรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยใช้แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ แสดงผล ดังนี้ 

       
ตารางท่ี 1: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การประเมินผล n      X S.D. t 

ก่อนการทดลอง 54 21.01 7.24 24.06 
หลังการทดลอง 54 34.51 4.41    56.57** 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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 จากตารางท่ี 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจํานวน 54 คน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ก่อนการทดลองมีผลเท่ากับ 21.01 และหลังการทดลองมีผลเท่ากับ 34.51 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อน
การทดลองมีผลเท่ากับ 7.24 และหลังการทดลองมีผลเท่ากับ 4.41 และเม่ือเปรียบเทียบค่าที (t-test) 
ของคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ 24.06 และหลังการทดลองเท่ากับ 56.57 ของนักศึกษาท่ีได้รับการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint แล้วนั้น นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกคนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 เรื่องรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยใช้แบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint สูงกว่าก่อนเรียน 
โดยนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 21.01 และนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงข้ึนเท่ากับ 34.51 
นั้น เนื่องมาจากนักศึกษาได้รับการเรียนเสริมและฝึกทําแบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint จํานวน 3 ชุดอย่าง
สมํ่าเสมอตามท่ีกําหนดไว้ และการฝึกด้วยสื่อแบบฝึก PowerPoint ยังช่วยให้นักศึกษาจําและรู้จักสังเกตรูป
สัญลักษณ์ท่ีมีปรากฎอยู่ตามท่ีสาธารณะได้แม่นยํา นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้รูป
สัญลักษณ์มากข้ึน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้โดยการดู และอ่านข้อความ 
รูปสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ท่ีมีปรากฏในชีวิตจริงได้ถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของบงกช บุญเจริญ เรื่อง
การศึกษาผลการใช้สื่อการสอนชุด Amazing Word ในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
ฉะเชิงเทรา Word” พบว่าความสามารถในการจําคําศัพท์นั้นมีแนวโน้มท่ีจะสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกฝน
อย่างสมํ่าเสมอ ผ่านทางกิจกรรมท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีต้องมีการฝึกฝนผู้วิจัยได้
ศึกษาเป็นแนวทางในการทําวิจัยด้วย เพราะการเรียนท่ีมีการฝึกฝนซํ้า ๆ อยู่ตลอดจะช่วยให้นักศึกษาจํารูป
สัญลักษณ์นั้ได้ และงานวิจัยของฉวีวรรณ วงศ์แพทย์ เรื่องการแก้ปัญหาการไม่รู้คําศัพท์พ้ืนฐานของนักศึกษา
ชั้นปวส.1 รายวิชาทักษะพัฒนาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ1โดยใช้บทเรียน CAI ชุด Picture Dictionary 
พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าทดสอบก่อนการเรียนด้วยตนเองทุกหมวดตามลําดับ    
และ จากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป Picture Dictionary จากการประเมิน
ตนเองของผู้เรียนหลังจากได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วพบว่าส่วนใหญ่สามารถสะกดคําและบอกความหมายได้มาก
ข้ึนและรู้สึกพอใจมากท่ีสามารถเรียนรู้ได้มากข้ึน ซ่ึงเป็นงานวิจัยท่ีผู้วิจัยนํามาศึกษาในด้านการเรียนตนเองและ
ยังมีสื่อท่ีน่าสนใจในการเรียนการสอนอีกด้วย ซ่ึงแบบฝึกด้วยสื่อ PowerPoint เป็นสื่อท่ีน่าสนใจสําหรับ
นักศึกษาเพราะนักศึกษาสามารถโต้ตอบ หรือเลือกคําตอบได้หลายครั้ง และทําซํ้า ๆ จนทําให้นักศึกษาจํารูป
สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง ส่วนงานวิจัยเรื่องสุดท้ายท่ีนํามาศึกษาเก่ียวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คืองานวิจัย
ของรัชดา ขําครุฑ เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิชาหลักภาษาไทย 
ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ชั้นต้นปีท่ี 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับการสอน โดยใช้
บทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทย
ของนักเรียนท่ีได้รับการสอน โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู ซ่ึงงานวิจัย
เรื่องนี้ได้มีการเปรียบเทียบให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของวิธีการสอนท้ังสองวิธีผู้วิจัยนํางานวิจัยเรื่องนี้มาศึกษาเก่ียวกับ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาด้วย 
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สรุป 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 เรื่องรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยใช้แบบฝึกสื่อ 
PowerPoint  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1  ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  คะแนนเฉลี่ย (X)  
ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 21.01 และคะแนนเฉลี่ย (X) หลังเรียนมีค่าเท่ากับ  34.51  แสดงว่านักศึกษาท่ีเรียนโดย
ใช้แบบฝึกด้วยสื่อ  PowerPoint  เรื่องรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์การทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกด้วย
สื่อ PowerPoint เรื่องรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ มากกว่าผลสัมฤทธิ์การทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาหรือไม่ 
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มด้วยการ
จับสลากจาก 10 ห้องเรียน มา 1 ห้องเรียนเพ่ือกําหนดเป็นกลุ่มทดลอง คือห้อง ชคธ.212 นักศึกษา 44 คน 
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด
ทักษะ การสื่อสาร การทดลองใช้เวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย           
ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าที วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป ผลการวิจัย
พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.74/80.83 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 40.71 ก่อนเรียนเท่ากับ 22.45 แสดงว่า
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
4.41 ค่าที เท่ากับ 21.863 และการประเมินทักษะการพูดคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองร้อยละ 75 คะแนน 
และก่อนการทดลองร้อยละ 38.64  

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ, ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
ABSTRACT  

The purpose of this study were (1) to construct  the integrated lesson plan with the 
standard of efficiency at 80/80 (2) to compare the students’ achievement before and after 
the experiment. The sample selected by cluster random sampling composed 10 classes.  
The experimental group 44 students of Wimol Business Administration Technological College 
in the second semester of the 2011 academic year. The instruments used in this study were 
lesson plans, pre-post tests , and the communicative skills form. The experiment was carried 
out for 10 hours in the second semester of the 2011 academic year. The research design 
was one-group pre-test–posttest. The data were statistically analyzed by mean scores, 
percentage, standard deviation and t -test for dependent samples. The results of the 
research were 1) The integrated lesson plan efficiently was at 81.74/80.83 2) The Achievement 
though Integrated Learning Management was significantly higher than that of the pre-test 
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ones at .05 level. And 3) the mean scores of communicative skills are 75. 
Keywords: Integrated Learning English, Communicative Skills 

 
บทนํา 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่ ง ท่ี มีความสํา คัญและใช้ ติดต่อสื่อสารในฐานะเป็นภาษาท่ีสอง             
ของหลายประเทศท่ีนํามาใช้มากท่ีสุดเป็นท่ีนิยมในโรงเรียนท้ังในระบบและนอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้เล็งเห็นความสําคัญและได้บรรจุวิชาภาษาอังกฤษไว้ในหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นภาษาสากลเป็นสื่อกลางท่ีใช้ในการติดต่อด้านต่าง ๆ แพร่หลายท่ัวโลก บทบาท ความสําคัญ          
ของภาษาอังกฤษจึงเป็นแรงผลักดันให้ ต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเ พ่ือใช้ เ ป็นเครื่องมือ               
ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีต่าง ๆ กับประเทศอ่ืน
ตลอดจนทําความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ของต่างประเทศ ซ่ึงจะต้องใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างกันและกันท้ังสิ้น (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540: 163) ภาษาอังกฤษเข้า
มามีบทบาทมากในสังคมไทย และเป็นภาษาสากลท่ีมีผู้นิยมใช้ติดต่อระหว่างประเทศ ท้ังในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตลอดจนภาษาอังกฤษเป็นพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในการศึกษาต่อในระดับสูง      
(วรวรรณ เปลี่ยนบุญเลิศ, 2540: 74) การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพราะภาษาอังกฤษมิใช่เป็น
เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลท่ีต้องการและเพ่ือการประกอบอาชีพเท่านั้น ภาษาอังกฤษยังสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองเพ่ือการแข่งขันและความร่วมมือท้ังทางด้านเศรษฐกิจ   
และการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษยังช่วยสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคคล เพราะเม่ือบุคคล
มีความเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ ศาสนาทําให้สามารถปฏิบัติตนต่อกันได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม (กรมวิชาการ, 2544: 1) 

จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 23 บัญญัติว่า การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
ต้องเน้นความสําคัญท้ังความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการตามความเหมาะสม          
ของแต่ละระดับการศึกษา (ออนไลน์, 2553: 1) และจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย  ถึงผลการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการท่ีมีต่อผู้เรียน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางานและมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาของผู้เรียน (อนันต์ โพธิกุล, 2543: 49) ผู้เรียนมีความพอใจ เนื่องจากได้บูรณาการความรู้ 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชาต่าง ๆ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ (ไพลิน 
กาญจนภานุพันธ์, 2545: 184-186) นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบอีกว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการยังมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อีกด้วย (วันเพ็ญ บุญเสนันท์, 2550: 57-58) จากผลการวิจัย
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีต่อการ
พัฒนาผู้เรียนอันจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ท่ีมีต่อการดําเนินชีวิต มีนิสัยในการคิดเชื่อมโยงเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับธรรมชาติ ชุมชนท้องถ่ิน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ประเทศชาติ รู้จักการ
ปรับตัว พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรัก
การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เลือกใช้ข้อมูลได้
เหมาะสมกับสถานการณ์สอดคล้องกับตนเองและสังคมไทย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัยในตนเอง มีน้ําใจ 
มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดีเห็นคุณค่าของตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
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ผู้วิจัย เป็นผู้สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซ่ึงเป็นชั้นท่ีควรเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงได้เห็นความสําคัญและมีความ
สนใจในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ในวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเรียนรู้ท่ีสําคัญ ท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ 
ตามท่ีสังคมต้องการ ซ่ึงกรมวิชาการ (2545: 36) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการทําให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้
ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ สอดคล้องกับสภาพจริงตามธรรมชาติ และสัมพันธ์กับ
ชีวิตจริง ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะรอบรู้หลายด้าน ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย อันจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง ถ่ายโอนการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ สามารถลดความซํ้าซ้อนของ
เนื้อหาและส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ยิ่งกว่านั้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการยังสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้โดยผู้เรียน 
(Constructivism) ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้และสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถ
ดําเนินชีวิตอยู่ในโลกของการเรียนรู้ ยุคข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัย จึงได้พิจารณาเลือกการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีคาดว่าจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้สามารถนําไปใช้
ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ รวมท้ังใช้ภาษาท่ีเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน     

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
     2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เ ป็นการวิจัย ก่ึงทดลองเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้           
แบบบูรณาการและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของการจัดการเรียนรู้            
แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย 
โดยมีรายละเอียดในเรื่อง การกําหนดประชากร การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทําและ       
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
            1. การกําหนดประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี  
ท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ซ่ึงกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 10  
ห้องเรียน จํานวน 446 คน 
            2. วิธีการสุ่มตัวอย่างและข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มด้วยการจับสลาก  
จาก 10 ห้องเรียน มา 1 ห้องเรียนเพ่ือกําหนดเป็นกลุ่มทดลอง คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน ห้อง ชคธ.212 
นักศึกษา 44 คน 

  3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ประกอบด้วย 
             3.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จํานวน 5 แผน ได้แก่ 1) Countries and nationalities  
2) Jobs and occupations 3) In a restaurant 4) Offering a drink และ 5) What should I do?   

   3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ 
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แบบเติมคํา 5 ข้อ แบบเขียนตอบจํานวน 5 ข้อ อ่านเนื้อเรื่องและตอบคําถาม 5 ข้อ นําไปหาค่าความยาก (p) 
ค่าอํานาจจําแนก (r) และ ได้แบบทดสอบข้อท่ีมีค่าความยากอยู่ระหว่าง .56-.76 ค่าอํานาจจําแนก (r)        
อยู่ระหว่าง .20- 36 และได้ค่าความเชื่อม่ัน ( Reliability)ของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ  0.94 
             3.3 แบบวัดทักษะการสื่อสาร ใช้เพ่ือวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านและการพูด 
โดยศึกษาและดัดแปลงจากเกณฑ์การให้คะแนนของสํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และสุภัทรา อักษรานุเคราะห์ และได้กําหนดคุณลักษณะและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือวัด
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา  
      4. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
             4.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จํานวน 5 เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาได้แก่ 1) Countries 
and nationalities 2) Jobs and occupations 3) In a restaurant 4) Offering a drink และ 5) What 
should I do?  โดยมีข้ันตอนการสร้างดังนี้   

     1) ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีจะ
นํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 

     2) วิเคราะห์เนื้อหาวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา และคัดเลือก
เนื้อหาท่ีตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีเน้นการสื่อสารและกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
               3) ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาคือเห็นว่าสอดคล้อง 
ให้คะแนน +1 ไม่แน่ใจ ให้คะแนน 0 เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

     4) นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์วัชรินทร์ ผ่องภักดี  
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สมคิด อภิวัฒนธีระกุล ท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมและความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ การวัดและประเมินผล แล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแผน     
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชุดท่ี 1,2,3,5 มีค่าดัชนีเท่ากับ 1.0 ส่วนชุดท่ี 4 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.67        
รวมท้ัง 5 แผน มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.67–1.0       

     7) นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขฉบับสมบูรณ์ไปทดลองสอนเพ่ือหา
ประสิทธิภาพได้ค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 81.74/80.83  

   4.2 หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีเน้น 
1) ความรู้ความจํา 2) ความเข้าใจ และ 3) การนําไปใช้ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (ปรนัย) 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ข้อ แบบเติมคํา 5 ข้อ แบบเขียนตอบจํานวน 5 ข้อ อ่านเนื้อเรื่องและตอบคําถามจํานวน 5 ข้อ 
ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ สําหรับใช้ทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ซ่ึงผู้วิจัย
สร้างข้ึนตามลําดับ ดังนี้ 

    1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ คู่มือการวัดผลและประเมินผล วิธีการ
สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบและข้อสอบแบบเติมความ วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา
เพ่ือสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต้องการวัด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 แผน 

    2) สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (ปรนัย) 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ข้อ แบบเติมคํา 5 ข้อ แบบเขียนตอบจํานวน 5 ข้อ อ่านเนื้อเรื่องและตอบคําถามจํานวน 5 ข้อ            
ให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ และนําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่ออาจารย์ธนัชชา 
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ทองมิตร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และ Mr.Joseph Oldham หัวหน้าศูนย์ภาษาอังกฤษ พิจารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) การใช้ภาษาความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ความเหมาะสมของคําถามตัวเลือก และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 ไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน 0 เห็นว่าไม่สอดคล้องให้คะแนน -1 (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชํานิประศาสน์. 2545: 145) 

     3) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้รับการตรวจสอบ มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของคําถามและตัวเลือกท่ีมีค่าเท่ากับ 1 ทุกข้อ  
      4) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุงและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
แล้วไปทดสอบนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 จํานวน 30 คน ซ่ึงเป็นนักศึกษากลุ่มทดลอง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและนักศึกษาผ่านการเรียนรู้ตามเนื้อหาของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือหาคุณภาพ
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นนํามาตรวจให้คะแนน ถ้าตอบถูก ให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือ 
ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน 
               5) นําผลการสอบของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาความยาก 
(Difficulty = p) และค่าอํานาจจําแนก (Power of discrimination = r ) และเลือกแบบทดสอบเฉพาะข้อท่ีมี
ค่าระดับความยาก (p) อยู่ระหว่าง  .56 - .76 ค่าอํานาจจําแนก (r) .20 - .36 จํานวน 40 ข้อ แบบเติมคํา
จํานวน 5 ข้อ แบบเขียนตอบจํานวน 5 ข้อ อ่านเนื้อเรื่องและตอบคําถามจํานวน 5 ข้อ และวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบท้ังหมดโดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน(Kuder Richardson) KR20 
คือแบบทดสอบให้ข้อถูก ได้ 1 คะแนน และข้อผิดให้ 0 คะแนน ผลการหาค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .94 (ล้วน  
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 197-198) และนําแบบทดสอบไปใช้ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
            4.3 แบบวัดทักษะการสื่อสาร โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมินเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการวัดทักษะ        
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
    1) ศึกษาการวัดผลและการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสํานักทดสอบ            
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 82) และ สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532: 64-65) เพ่ือกําหนด
คุณลักษณะและเกณฑ์การให้คะแนนจากแบบวัดทักษะการสื่อสารของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 ทักษะ 3 ระดับ โดยวัดด้านการอ่าน ในด้านความเข้าใจการจับใจความ
สําคัญและการรู้ความหมายศัพท์ การพูดในด้านความถูกต้อง ความคล่องแคล่วและการแสดงท่าทาง/น้ําเสียง
ประกอบการพูด 

     2) สร้างแบบวัดทักษะการสื่อสารโดยศึกษาและดัดแปลงจากเกณฑ์การให้คะแนนของสํานัก
ทดสอบทางการศึกษา และ สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ และแบบวัดทักษะการสื่อสาร เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
ปรับปรุงและแก้ไข จากนั้นนําไปวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยปฏิบัติ ดังนี้ 
    5.1 ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และให้คําอธิบายเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในวิชา  

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
    5.2 ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เวลา 

1 ชั่วโมง แล้วผู้ศึกษาตรวจบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการทดสอบ เป็นคะแนนทดสอบก่อนการ
ทดลอง  

    5.3 ดําเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 5 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมงในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2554 – มกราคม 2555 
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              5.4 เม่ือดําเนินการทดลองครบ 10 ชั่วโมงแล้ว จึงทําการทดสอบด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ด้วยแบบทดสอบชุดเดิมของกลุ่มทดลองอีกครั้ง และบันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนหลังการทดลอง 
(Posttest)    
              5.5วัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบวัดทักษะการสื่อสาร 
              5.6รวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
              5.7สรุปผลการทดลอง 

6. การจัดทําข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
   การดําเนินการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เม่ือผู้วิจัยได้ดําเนินการตามกําหนด

ระยะเวลาแล้ว ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีจัดเก็บและรวบรวม และนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ดังนี้ 
    6.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยนําคะแนนท่ีได้จากการทํา
แบบฝึกหัด แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 5 เรื่องมาคํานวณเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2  
ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ต้ังเกณฑ์ของประสิทธิภาพในงานวิจัยนี้เท่ากับ 80/80 โดยท่ีค่า E1/E2 ท่ีคํานวณได้จะนําไปเทียบกับ
เกณฑ์ (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551: 158) 
              6.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยนําคะแนนท้ังก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักศึกษาท้ัง 44 คน มาคํานวณด้วยสถิติ t-test (dependent) โดยได้ต้ังระดับนัยสําคัญ  
ทางสถิติไว้ท่ีระดับ .05 

7. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบที (t-test) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณ  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
           การวิจัยเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ สรุปผลดังนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.74/80.83 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ท่ีตั้งไว้ ดังแสดงในตาราง 

 

N 
∑X 
N 

E1 ∑X 
N 

E2 

44 40.87 81.74 40.42 80.83 
 

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ท่ีระดับ 0.5 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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การทดสอบ คะแนนเต็ม 
X 

S.D. 
D S.D.  ( D ) 

t Sig. 

ก่อนเรียน 50 22.45 4.36 
18.21 4.41 21.863* 0.000 

หลังเรียน 50 40.71 2.51 
 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 อภิปรายผล 

ในการวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ         
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยได้วัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น 2 ลักษณะคือใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการสื่อสาร 
ผู้วิจัย ได้ข้อค้นพบจากการทดลองสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ทุกประเด็น โดยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้วัดทักษะ        
การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ิมเติมในขณะทําการทดลอง สิ่งท่ีผู้วิจัยสังเกตได้ขณะทําการทดลองคือ
นักศึกษากลุ่มท่ีเรียนดีจะช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มท่ีเรียนปานกลางและเรียนอ่อน การแบ่งกลุ่มหรือการจับคู่
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างรู้จักจัดสรรคนเก่ง ไม่เก่ง เรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มกันเอง โดยท่ีผู้วิจัยไม่ต้องคอยแนะนํา  
เวลาในการจัดการเรียนรู้ไม่พอเนื่องจากกิจกรรมหลากหลาย ซ่ึงผู้วิจัยจะได้นําผลการศึกษามาอภิปราย       
ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.74/80.83 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ในข้อ 1 เนื่องจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาออกเป็น 5 เรื่องย่อย และในแต่ละหัวข้อย่อย
จะความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ผู้เรียนไม่เกิดความรู้สึกยุ่งยากในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
เพราะในแต่ละหน่วยจะจัดกิจกรรมไว้หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของไพลิน กาญจนภานุพันธ์ (2545 : 184-186) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
เนื้อหาการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนมากมีความพอใจ
วิธีการเรียนการสอนแนว CBI เนื่องจากได้บูรณาการความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชา  
ต่าง ๆ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง อีกท้ังได้ร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายนักเรียนทุกคน    
ผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผลท่ีกําหนด โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย ของสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546 : 87) ได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการสําหรับใช้ในชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีและดีมาก   
คณะครูและผู้ปกครองมีความเห็นท่ีดีต่อหลักสูตรบูรณาการ นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด  
แต่ละ ข้ันตอนของหน่ วยการเรียนรู้  มีกระบวนการพัฒนาเ ป็นระบบถูกต้องตามหลักการสร้ า ง                  
การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ 

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้ความจํา ความเข้าใจ 
และการนําไปใช้ในเรื่อง 1) Countries and nationalities 2)Jobs and occupations 3) In a restaurant  
4) Offering a drink และ 5) What should I do? ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิตท่ีระดับ .05 ผลท่ีเป็นเช่นนี้สาเหตุมาจาก 
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2.1 ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรม ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข    
ทําให้มีโอกาสช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และผู้เรียนได้รับการเอาใจใส่จากครูผู้สอนอย่างท่ัวถึง 
 2.2 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้นผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น Countries and nationalities, In a restaurant, What should I do?          
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและทําให้ผู้เรียนนําข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในเนื้อหาและ
การเรียนรู้ของตน 

3. จากการสังเกตระหว่างการทดลองด้านทักษะการอ่าน-การพูดโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 พบว่า ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการอ่าน-การพูด     
เพ่ิมยิ่งข้ึนและถูกต้อง กล้าท่ีจะแสดงออก กระตือรือร้น ท่ีจะฝึกและร่วมกันทํางานกับกลุ่ม นอกจากนี้ ผู้เรียน 
มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดีโดยผู้เรียนรู้ว่ากําลังฝึกทักษะอะไร ส่วนผู้เรียนท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง      
จะคอยช่วยฝึกผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนได้ฝึกอ่าน-พูดจนคล่องและคอยให้คําแนะนําเม่ืออ่านและใช้สํานวนพูด       
ไม่ถูกต้อง ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 

 
สรุป 

จากผลการวิจัยและสาเหตุดังกล่าวทําให้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว ผู้เรียนไม่เกิดความรู้สึกยุ่งยาก     
ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพราะในแต่ละหน่วยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย มีกิจกรรมหลากหลาย ผู้เรียนมีอิสระ 
ในการเลือกกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีโอกาสช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ทําให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตามตัวแปร เพศ ระดับชั้นปี และอาชีพของผู้ปกครอง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จํานวน 302 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า จํานวน 30 ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบที (t –test) และทดสอบเอฟ  
(F –test) 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1) นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยราชพฤกษ์ ระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นข้อความเสียสละ อยู่ในระดับมาก 

2) นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยราชพฤกษ์ ระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมและรายข้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

3) ระดับปีการศึกษาท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมและรายข้อไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

4) นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยราชพฤกษ์ ระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี อาชีพผู้ปกครองต่างกัน 
มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมและรายข้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

ข้อเสนอแนะในการปลูกฝังพฤติกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ได้เสนอแนะ
ไว้ดังนี้ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา เช่น จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรในตอน
เช้าทุกวันพระ  สนับสนุนให้ทํางานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือเป็นการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ นักศึกษาควร
ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัย  
 คําสําคัญ: พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
ABSTRACT 

This studied purposes 1) Ethical behavior of students Bachelor Ratchaphruek  
College. Nonthaburi.  2) Compared to ethic behavior according to the variables of sex 
,educational level and parents’ occupation. The research sample subjects were 302 
students Bachelor Ratchaphruek  College. The data collection instrument was a 30 item 
rating – scale questionnaire with open-ended questions. The statistics employed in the 
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analysis of the data were percentage, mean, and standard deviation. The t-test and f-test 
were used to test the hypotheses. 

The results indicated the following: 
1. The levels of ethical behavior of the students Bachelor Ratchaphruek College as 

whole and in the individual components were moderate except in the component sacrifice. 
At a high level. 

2. There were no significant differences between the male and female students in 
their ethical behavior as a whole and in the individual components. In which there was no 
significant difference at the .05 level. 

3. There were no significant differences between the students studying in different 
educational levels regarding their ethical behavior either as a whole or in the individual 
components. In which there was no significant difference at the .05 level. 

4. There were no significant differences between the students studying in different 
parents’ occupation regarding their ethical behavior either as a whole or in the individual 
components. In which there was no significant difference at the .05 level. 

Suggestions regarding the appropriate methods that should be Activities for students  
to inculcate ethical such as give alms to a Buddhist monk, Encouraged to work together as a 
team to accept the opinions of others and students should behave according to the rules 
and regulations of the colleage. 
 Keywords: Moral and ethical behavior 
 
บทนํา 

สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ ดูน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจากกระแสโลกาภิวัตน์ท่ี
ผลักดันให้สังคมไทยมุ่งความสําเร็จทางวัตถุคนในสังคมแสวงหาความสําเร็จในชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ บ้างก็ 
แสวงหาอํานาจ บ้างก็แสวงหาผลประโยชน์จนหลายคนมองเห็นตรงกันว่าปัจจุบันสังคมไทยเริ่มอ่อนแอลง
เรื่อยๆและกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติหลายด้าน ท้ังด้านการเมือง การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิ่งท่ีพึงวิตกกังวลคือปัญหาความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในประเทศ ท้ังในระดับ
นักการเมือง ข้าราชการ หรือคนในแวดวงอาชีพอ่ืนๆ ภาพท่ีเห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวันก็คือการทุจริต
คอรัปชั่น การก่ออาชญากรรม การเสพและค้ายาเสพติด และยังแพร่ระบาดไปยังกลุ่มเยาวชนนักเรียน
นักศึกษาต้ังแต่ระดับประถม จนถึงอุดมศึกษา การพฤติกรรมตนท่ีไม่พึงประสงค์ อาทิ การแต่งกายผิดระเบียบ 
แต่งกายล่อแหลมซ่ึงเป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศ การท่ีนักเรียนนักศึกษาขายบริการทางเพศ
เพียงเพ่ือหาเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาท้ังภายใน
สถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน เหล่านี้เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าว ทุกคนต่างลงความเห็น
ตรงกันว่าเยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรม  ในขณะท่ีสังคมไทยต้องการเห็นภาพ
การพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มี
ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม และไม่ลืมวัฒนธรรมของชาติ ทุกครั้งท่ีกล่าวถึงปัญหาคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยหลายคนมักจะมองไปท่ีกระบวนการจัดการศึกษา และตอกย้ําเสมอว่าเป็นความล้มเหลวของระบบ
การศึกษา แต่หากทุกฝ่ายเปิดใจยอมรับว่าปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ  
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การแก้ไขปัญหานั้นจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัว สถานศึกษา และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชน  เนื่องจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ประสบผลสําเร็จสูงสุดนั้นต้อง
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง ถ้าพิจารณาพ้ืนฐานปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนไทย  ส่วนหนึ่งนั้น
เริ่มจาก “ปัญหาด้านครอบครัว” ซ่ึงเกิดจากการท่ีครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อแม่ไม่มีเวลาให้
บุตรหลาน การใช้ความรุนแรงในครอบครัว และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซ่ึงประเด็นปัญหาของสังคมท่ีส่งผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชนไทยลําดับต้น ๆ เช่น ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว ซ่ึงจะนําไปสู่การมีความรัก การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงภัยจากสื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงอบายมุขท้ัง
เหล้าบุหรี่ ยาเสพติดได้อย่างง่ายดายและท่ีสําคัญคือ“การขาดแบบอย่างท่ีดี”นั่นเอง สังคมอยากเห็นภาพเด็ก
และเยาวชนเป็นเช่นไร ทุกคนในสังคมท้ังพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้สอนผู้บริหารนักการเมือง ผู้นําสังคม ผู้นํา
ประเทศต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีเพราะการเป็นแบบอย่างท่ีดีนั้นถือเป็นวิธีการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีท่ีสุด  

ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นกลไกของสังคมท่ีทําหน้าท่ีเป็นบรรทัดฐานของความประพฤติเป็นสิ่งท่ี
กําหนดว่าอะไรควรประพฤติปฏิบัติและจะต้องปลูกฝังให้กับคนในสังคม เพราะถ้าคนในสังคมนั้นเป็นคนดีแล้ว 
สังคมก็จะมีความสุขแต่ถ้าคนในสังคมนั้นไม่ดี ก็จะมีแต่ความวุ่นวาย เดือดร้อน ซ่ึงสอดคล้องจากรายงาน
การศึกษา เรื่องคุณสมบัติของลูกจ้างท่ีนายจ้างต้องการ ศึกษาเฉพาะกรณีนายจ้างท่ีเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน 
บริเวณกระทรวงแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2552 จากกรมการจัดหางาน (กรมการจัดหา
งาน.[ออนไลน์].2552) ได้สํารวจความคิดเห็นของนายจ้างเก่ียวกับคุณสมบัติของลูกจ้างท่ีนายจ้างต้องการ
รับเข้าทํางาน  แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ พ้ืนฐาน ด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการตามลักษะงาน และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพจากการศึกษาพบว่านายจ้างให้
ความสําคัญกับคุณสมบัติ ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมากท่ีสุด 4.46 คะแนน รองลงมา ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 4.45 คะแนน ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 4.05 คะแนน และน้อยท่ีสุด คือด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน 4.02 คะแนน  
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (สํานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. [ออนไลน์] 2545 – 2549) ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ชี้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศระยะ
กลางท่ีดําเนินการต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 ในด้านแนวคิดท่ียึด“คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา”ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม และให้ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุล ท้ังด้านตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการภายในท่ีดีให้เกิดข้ึนในทุกระดับ อันจะ
ทําให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมี “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาได้อย่างแท้จริงประกอบกับเจตนารมณ์
ความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คุณธรรมจริยธรรม เป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และเป็นปัจจัยสําคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมท้ังความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และสังคมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และเป็นบัณฑิตท่ีเก่งและดี ดังนั้น การวิจัยนี้ จึงศึกษาพฤติกรรมทาง
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพ่ือให้ทราบพฤติกรรมดังกล่าวและได้ใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างคนดี และพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งมีความรู้ มีคุณธรรม เป็นผู้มีส่วนทําให้สังคมสงบสุข อันจะเป็น
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

จังหวัดนนทบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาลัย      

ราชพฤกษ์ ตามตัวแปร เพศ ระดับชั้นปี อาชีพของผู้ปกครอง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 4 คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์ ท้ังหมด 1,220 คน  

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 302 คน โดยใช้วิธีการสุ่มของทาโร่ ยามาเน่   
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เป็นแบบสอบถามเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญาตรี มีลักษณะมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ประพฤติปฏิบัติประจํา (สมํ่าเสมอ) ประพฤติปฏิบัติบ่อยครั้ง 
ประพฤติปฏิบัติบางครั้ง ประพฤติปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะแบบเลือกตอบ (Check-List) 
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ผู้ศึกษานําแบบสอบถามมาทําการบันทึกรหัสข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  

โดยการกําหนดคะแนนจากแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานเพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มใช้ t –test และทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มข้ึน
ไปใช้ F –test 

3. กําหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยท่ีมีช่วงคะแนนในแต่ละชั้นเท่า ๆ กัน ดังนี้ 
 4.50 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก  
 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
นนทบุรี จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 302 คน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.12 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า พฤติกรรมท่ีมากเป็นลําดับท่ี 1 คือ ด้านความเสียสละ ค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมาคือ ด้านความมี
ระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซ่ือสัตย์ ลําดับท่ีน้อยท่ีสุด คือด้านความอดทน ค่าเฉลี่ย 2.88   

2. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับ
ปริญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยภาพรวมและรายข้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
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สรุป 
สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

นนทบุรี ได้ดังนี้ 
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 302 คน ท้ังชายและหญิง พบว่า 

เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.9 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.1 กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 
4 คิดเป็นร้อยละ 25.2 ปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 25.2 ปีท่ี 2 และปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 24.8 อาชีพผู้ปกครอง 
ท่ีมากสุด คืออาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาทําธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 15.6 อาชีพอ่ืนๆ 
ร้อยละ 14.2 ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 13.6 น้อยท่ีสุดคือรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.9  

2. ภาพรวมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความเสียสละอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97    
ผลการศึกษาจําแนกตามรายด้าน ได้ดังนี้ 
 ด้านความมีระเบียบวินัย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อเข้าเรียนตรงต่อเวลา ค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก และข้อท้ิงเศษกระดาษหรือขยะไว้บนเก้าอ้ีหรือบนพ้ืน
ห้องอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด คือ ค่าเฉลี่ย 1.85  

ด้านความรับผิดชอบ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.00 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อเข้าเรียนทุกครั้งไม่เคยขาด ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.77 และข้อ เม่ือต่ืนสายจึงตัดสินใจไม่มาเรียน น้อย
ท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 2.17  

ด้านความซ่ือสัตย์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.59 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ
มากท่ีสุด คือข้อเม่ือเก็บของได้พยายามคืนเจ้าของ ค่าเฉลี่ย 4.18 และข้อลอกการบ้านเพ่ือนส่งอาจารย์ อยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 1.13  
 ด้านความเสียสละ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อแบ่งปัน
สิ่งของให้เพ่ือนยืมด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.37 และน้อยท่ีสุด คือ ข้อบริจาคสิ่งของให้ผู้
ประสบทุกข์ภัย 3.59  
 ด้านความอดทน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.88 เม่ือจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อทํางานท่ีได้รับมอบหมายจนสําเร็จลุล่วง อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 4.10 และระดับน้อยท่ีสุด คือข้อใช้กําลัง
ตัดสินปัญหา ค่าเฉลี่ย 1.82    

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามเพศ ผลการทดสอบ 
พบว่า มีระดับพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามชั้นปี พบว่า
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง  
ผลการทดสอบ พบว่า มีระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  

การอภิปรายผล 
ภาพรวมพบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
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1. เม่ือพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามเพศ ท่ีแตกต่างกัน ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความแตกต่าง
ในระดับคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณรงค์ ศิลารัตน์ (2554 : 55) ท่ีศึกษาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือพิจารณา
ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามระดับชั้นปีท่ีแตกต่างกัน ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความแตกต่างกันในระดับ
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ (2524 : 55) ท่ีทําการวิจัย
เรื่อง การศึกษาหาเกณฑ์ปกติของระดับพัฒนาการทางจริยธรรมและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อระดับ
พัฒนาการทางจริยธรรม พบว่า นักเรียนชั้น ป.4 ป.6 และ ม.ศ.5 และประชาชนส่วนใหญ่ มีคุณลักษณะทาง
จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง และอาชีพผู้ปกครองท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างในระดับคุณธรรม
จริยธรรม มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุรณีย์ จุติดํารงพันธ์ (2522 : 70-77) พบว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมต่างกันไม่มีผลต่อพัฒนาการทาง
จริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
ทําให้ผู้ปกครองของนักศึกษา ใช้เวลาส่วนใหญ่เพ่ือหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนสั่งสอน
และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุตรหลาน ตามบทบาทหน้าท่ีมากนัก ดังท่ี อารมณ์ สุดมี (2537 : 2) 
ได้กล่าวไว้ว่า การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นกระบวนการทางการศึกษา สร้างข้ึนได้ในครอบครัว โรงเรียน 
สถาบันศาสนา และสื่อมวลชนต่าง ๆ เพราะคุณธรรมจริยธรรมมิได้เกิดข้ึนในตัวบุคคลโดยธรรมชาติ แต่เกิด
จากการอบรมสั่งสอน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุตรหลานของตนเอง ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีควรจะ
เป็นมากนัก 

2. เม่ือพิจารณาภาพรวมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลวิจัยของ กัลยา ศรีปาน (2542 : 80) ท่ีศึกษาเรื่อง ศึกษาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัด
สงขลา พบว่า นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อารมณ์ สุดมี (2537 : 2) 
ซ่ึง เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2540 : 13) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า มาตรฐานด้านคุณธรรมของคนในสังคมตก
ตํ่าลง สะท้อนได้จากพฤติกรรมของคนในสังคม ได้เริ่มมีสํานึกในเรื่องของความถูกต้อง ความดี ความเลย 
คุณธรรมประจําใจ กฎเกณฑ์ทางศิลธรรมและสิทธิหน้าท่ีในฐานะมนุษย์ ลดตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็นวิกฤตด้าน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีตกตํ่านั้นเกิดข้ึนหลาย ๆ ด้าน อาทิ ความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึในสังคม ปัญหาความไม่ซ่ือสัตย์ 
การขาดจรรยาบรรณ การขาดความรับผิดชอบ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  วิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา เช่นจัดกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรในตอนเช้าทุกวันพระ 
 2.  สนับสนุนให้ทํางานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือเป็นการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 3.  นักศึกษาควรประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยเพ่ือจะได้เป็นคนดี ของ
สังคม ไม่ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน เป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลือผู้อ่ืน ทุกๆ ด้าน  
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในด้านอ่ืน ๆ 
 2. ควรมีการวิจัยพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาท่ีมีตัวแปรต้นแตกต่างจากการวิจัยนี้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ ของนักศึกษา ก่อนและหลังจากใช้บทเรียนออนไลน์ และ 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษา
อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับฉลาก เพ่ือกําหนดเป็นกลุ่มทดลอง 
คือ ห้อง ชคธ.311 นักศึกษาจํานวน 48 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนออนไลน์ การทดลอง ใช้เวลา 12 คาบ ๆ ละ 50 นาที สถิติท่ีใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ประมวลผลสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ ของนักศึกษา ก่อนใช้บทเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  
คะแนน หลังใช้บทเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  6.75  และคะแนนพัฒนาการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33  
ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ผลลัพธ์ท่ีได้ 
แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงข้ึน เม่ือใช้บทเรียนออนไลน์ 
 คําสําคัญ: ศึกษาและการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนออนไลน์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลางประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
Abstract 

  This research Objectives were 1) to compare the results a measure of central 
tendency. Applied Computer Science and Statistics of the students before and after the     
E-learning and 2) to examine the students' satisfaction with the online learning group. The 
sample group was 48 business computer program students at Wimol Business Administration 
Technological College in the second semester of the 2012 academic year. The instruments 
included Lesson plans, achievement tests and E-learning. The experiment lasted twelve 
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periods and the research design was one group protest-posted. The data was analyzed using 
a package computer program. 
 Keywords: Achievement E-learning Central Tendency Vocational Students 
  
บทนํา 
  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2553 มีความปรารถนาจะปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาสูงข้ึน โดยให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  สื่อความหมายให้เห็นถึงความต้องการท่ีจะยกระดับ
ความรู้ความสามารถ และทักษะของคนไทยให้สู่ระดับสากล และมาตรการวัดผลระบุไว้ว่า การประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคัญท่ีทําหน้าท่ีการประเมินผลเพ่ือพัฒนาและการประเมินผล 
เพ่ือตัดสินใจสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องศึกษา ทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้
กําหนดหลักการและแนวทางเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่เป้าหมายท่ีพ่ึงปรารถนาร่วมกัน  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ระบุว่า   
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียน 
มีความสําคัญท่ีสุด ในกระบวนการจัดการศึกษา” กระทรวงศึกษาธิการ (2545:12) ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญนั้นหมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการกําหนดจุดมุ่งหมายเนื้อหาสาระกิจกรรมการ
เรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และประเมินผลท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถความถนัด ความสนใจ และ ความต้องการเรียน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนได้ค้นพบหรือมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ท่ีมีความหมาย
ให้แก่ตนเอง พร้อมท้ังคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ อารมณ์ ความรู้สึกจิตใจของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ส่วนมาตราท่ี 23 การจัดการศึกษาต้อง
เน้นความสําคัญท้ังความรู้ คุณธรรม  ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการ
การคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา ซ่ึงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตร
ท่ีได้พัฒนาข้ึน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 โดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการจัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับสภาพความเปลี่ยนแปลง และ
ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพ นําไปปฏิบัติงานอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
เป็นผู้มีปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะในการจัดการและพัฒนางานอาชีพ มีบุคลิกภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง  มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและ การแก้ปัญหาผู้เรียน
ต้องรู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการ  และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนรู้ได้
ตามความถนัด ความสามารถและสนใจ เปิดโอกาสให้สถานศึกษาชุมชน ท้องถ่ิน มีส่วนช่วยพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการศึกษาเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพชุมชน และท้องถ่ินนั้น ๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 2) 
  ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเป็นผู้สอนนักศึกษาปวช.ชั้นปีท่ี 3 ห้อง 
ชคธ.311 ชคธ.312 และชคธ.313 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้สังเกตพบว่า เนื้อหาในวิชา การประยุกต์
คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ สําหรับนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางาน
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีการคํานวณหลายข้ันตอน และซับซ้อน ดังนั้น จึงได้หาวิธีการ ท่ีจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้สูงข้ึน โดยได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนซํ้าได้ตลอดเวลา และพัฒนาทักษะให้เชี่ยวชาญมากยิ่งข้ึน ตามอัธยาศัย ของนักศึกษา 
เป็นสําคัญ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับ
งานสถิติ ของนักศึกษา ก่อนและหลังจากใช้บทเรียนออนไลน์  
 2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ 
เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยบทเรียนออนไลน์ สําหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ท่ี 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 
 1.  ประชากร  ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ซ่ึงกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 3 ห้องเรียน 
จํานวน 131 คน  

2.  กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย ด้วยวิธีจับฉลาก เพ่ือกําหนดเป็นกลุ่มทดลอง คือ ห้อง ชคธ.311 นักศึกษาจํานวน 48 คน 
 3.  ตัวแปร  

3.1 ตัวแปรต้น     : บทเรียนออนไลน์ 
3.2  ตัวแปรตาม   : 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.  ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ 

 4.  ระยะเวลา  ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 2554 - มีนาคม 2555 
 5.  เนื้อหา  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) ประกอบด้วย 

5.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
5.2  ค่ามัธยฐาน (Median) 
5.3  ค่าฐานนิยม (Mode) 

 
กลุ่มทดลอง 
 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
ชั้นปีท่ี 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 3 ห้อง ชคธ.311, ชคธ.312, ชคธ.313 จํานวน 131 คน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มทดลอง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล
บริหารธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน ห้อง ชคธ.311  จํานวน 48 คน 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 สาขางานคอมพิวเตอร์
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ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554.วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธี
จับฉลาก เพ่ือกําหนดเป็นกลุ่มทดลอง คือ ห้อง ชคธ.311 นักศึกษาจํานวน 48 คน 
 
เครื่องมือการวิจัยและการควบคุมปัจจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้  วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ เรื่องการวัดแนวโน้ม เข้าสู่
ส่วนกลางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการปฏิบัติ ผู้วิจัยมีวิธีดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์ทักษะการคิดจากมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงาน
สถิติ เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

1.2  นําผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้มาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเพ่ิมเติม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ในชิ้นงานและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย  4 ข้ันตอน ได้แก่ 
แบบทดสอบก่อนเรียน  ศึกษาเนื้อหา  ข้ันทําเอง  และแบบทดสอบหลังเรียน 

2. บทเรียนออนไลน์ ราย วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง ผู้วิจัยมีวิธีดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1  ศึกษาเนื้อหารายละเอียด วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ เรื่อง การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

2.2  กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.3  ศึกษาวิธีการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและงานวิจัยต่างๆ เก่ียวกับ

บทเรียนออนไลน์  เพ่ือให้การออกแบบบทเรียนตรงตามหลักวิชาการ 
2.4  ศึกษาโปรแกรมท่ีใช้สร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Modulo  
2.5  เขียนโครงเรื่อง (Out line) และแผ่นเรื่องราว (Story board) ของบทเรียน 
2.6  สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแผ่นเรื่องราวท่ีเขียนไว้ 
2.7  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ได้ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.2.8  นําบทเรียนออนไลน์ ท่ีได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ไปทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

3. แบบทดสอบ ผู้วิจัยมีวิธีดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.1 ศึกษาเนื้อหาวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ เรื่องการวัดแนวโน้ม เข้าสู่

ส่วนกลาง 
3.2 สร้างแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยจํานวน 10 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก 
3.3 นําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา เพ่ือวัดความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) 
3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

เนื้อหาเสนอแนะ และนําไปใช้ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยมีวิธีดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 ศึกษาเนื้อหาวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ เรื่องการวัดแนวโน้ม เข้าสู่
ส่วนกลาง 

4.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจจํานวน 20 ข้อ  
4.3 นําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
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4.4 นําแบบประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาเสนอแนะ 
และนําไปใช้ 
 
การรวบรวมข้อมูลและการควบคุมปัจจัย 
 1.  ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และให้คําอธิบายเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ 

2.  ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pre-test) แล้วนําแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน เก็บเป็น
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

3.  นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เรียนด้วยตนเองด้วยบทเรียนออนไลน์ ในห้องเรียน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ๆ    
ละ 4 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง จนจบเนื้อหา 

4.  ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post-test) แล้วนําแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน 
เก็บเป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน 

5.  นําแบบประเมินความพึงพอใจให้นักศึกษาประเมิน  
6.  นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ 

6.1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 3 เรื่อง 
มาคํานวณเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ต้ังเกณฑ์ของประสิทธิภาพในงานวิจัยนี้เท่ากับ 
80/80 โดยท่ีค่า E1/E2 ท่ีคํานวณได้จะนําไปเทียบกับเกณฑ์ (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551 : 158) 

6.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยนําคะแนนท้ังก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท้ัง 48 คน มาคํานวณด้วยสถิติ t-test (dependent) โดยต้ังระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติไว้ท่ีระดับ 0.5 

6.3  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน 3 เรื่อง โดยใช้
นักศึกษาคนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 38 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.31/82.89 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ท่ีต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสุทธา อารีราษฎร์ (2551 : 158) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ซอฟท์แวร์ทางการศึกษา 
  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 48 คน มีคะแนนทดสอบก่อน
เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.75 และคะแนนพัฒนาการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ในระดับไม่เกิน 1 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงจันทร์ ธนิกกุล
(2551) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การสร้างและพัฒนาบทเรียน e-Learning ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา 
การติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ เรื่องการวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง สําหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) ใช้คะแนนผลต่างก่อนเรียนและหลังเรียน (Different score) ได้ค่าการ Sig อยู่ในระดับ 
.004 ไม่เกิน 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริชัย นามบุรี (2552) เรื่อง ความพร้อมของนักศึกษาและ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ีมีต่อการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 48 คน ท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับบทความของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2542) เรื่อง พลังการเรียนรู้ : ในกระบวนทัศน์ใหม่ 
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สรุป 
 จากผลการวิจัยส่งผลให้ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล
บริหารธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน ห้อง ชคธ.311 จํานวน 48 คน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก และ
ประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์
กับงานสถิติ ของนักศึกษา ก่อนใช้บทเรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 คะแนน หลังใช้บทเรียนออนไลน์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  6.75  และคะแนนพัฒนาการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33  
 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  
 3. ประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวน 3 เรื่อง โดยใช้นักศึกษาคนละกลุ่ม
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 38 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.31/82.89 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับ
อนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพ่ือประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูปฐมวัยในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,652 คน ทําการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ท่ีระดับ ความเชื่อม่ัน 
95 % ได้จํานวน 335 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบจัดชั้นตามสัดส่วนของประชากร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามท่ีมีคําถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบปลายเปิด และมีการจัดสนทนา
กลุ่ม สถิติท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
หลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เลือกตามเนื้อหาของหน่วยการ
เรียนการสอน ครูจัดกิจกรรมท่ีคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของ
เด็ก จัดเตรียมและคัดเลือกสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีในโรงเรียน โดยเลือกใช้สื่อจากเครื่องเล่น
ซีดีหรือดีวีดีมากท่ีสุด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
การประเมินสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

คําสําคัญ: สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การศึกษาปฐมวัย, การเรียนการสอนระดับอนุบาล 
  

ABSTRACT  
The purposes of this research were to study and evaluate the information 

technology using status for learning and teaching of kindergarten under Bangkok Metropolis. 
The population of this research was 2,652 of pre-school teachers. 335 samples of this 
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research were determined by Taro Yamane’s sample size table at 95 % of confidence level 
and also stratified sampling. Research tools were 1) questionnaires which contained closed-
ended, rating scale and open-ended questions and 2) focus group. The percentage (%), 
mean ( ) and standard deviation (SD) are statistics for this research. The study shown that 
the using of information technology for learning and teaching are followed the units of 
teaching. The activities which involved the using of information technology are concerned 
about the appropriate of time and being flexibility by selecting devices and media from 
school. Most of teacher used compact disc and digital video disc of media dissemination. 
The application of information technology for learning and teaching are in more level for 
development enhancing and media production. The evaluation of using information 
technology and problems of status are in medium level.  

Keywords: Information Technology Using Status, Pre-school Education, Learning and 
Teaching at Kindergarten. 
 
บทนํา  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับ มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีกว้างไกลสามารถนําโลก
ภายนอกมาสู่ชั้นเรียน เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลมากมาย สถาบันการศึกษาจัดให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย รวมท้ังมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โรงเรียนหลายแห่งมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้กับเด็กปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะให้กับเด็ก เช่น การสร้างสัมพันธภาพ 
การเรียนทางพุทธิปัญญา การฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ การฝึกใช้สายตาและมือให้
สัมพันธ์กัน เม่ือเด็กได้ฝึกแล้วยังได้พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และพัฒนาความคิดและทักษะต่างๆ 
มากกว่าการหัดให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์แบบผู้ใหญ่ (ขันทอง พะชะ, 2551) 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนระดับอนุบาลจะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุด ข้ึนอยู่กับครูผู้สอนท่ีจะประยุกต์ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงเป็น
ระยะท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนา ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและเรียกว่าช่วงแห่งพลังการ
เจริญเติบโตงอกงามสําหรับชีวิต (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2539) ดังนั้นการพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ควร
ครอบคลุม ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพราะท้ัง 4 ด้านนี้ เป็นพ้ืนฐานข้ันต้นท่ีจะ
พัฒนาให้เกิดความพร้อม การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัย จัดเป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือหรือสื่อท่ีกระตุ้นความสนใจของเด็กช่วยส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการท่ีเด็กจะสามารถใช้งานหรือเรียนรู้เรื่องราวผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก็ข้ึนอยู่กับครูผู้สอนว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อชนิดนี้ได้มากน้อยเพียงไร จึงนับ
ได้ว่าครูเป็นบุคคลสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้พัฒนาตามขีดศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยครูต้องยึด
พัฒนาการของเด็กเป็นหลักสําคัญ คํานึงถึง วัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) ครูปฐมวัยนับว่าเป็นบุคลากรท่ีมีความสําคัญต่อการจัด
การศึกษาระดับอนุบาลเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการจัดประสบการณ์การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
เป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดกับเด็กซ่ึงเด็กจะเลียนแบบบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมต่างๆ ดังนั้นในการสอนหรือการจัด



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 965 
 

ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ถือเป็นหน้าท่ีหลักของครูในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ซ่ึงได้แก่ 
การเตรียมเนื้อหาหรือมวลประสบการณ์ท่ีสอน การเตรียมสภาพ หรือบรรยากาศของห้องเรียน ในระหว่าง
ดําเนินการสอน ครูปฐมวัยจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กได้แสดงออก ได้
ใช้ความคิด การตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซ่ึงจะทําให้เด็กเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้บทเรียนด้วย
ความสนุกสนาน และสามารถนําเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ (กรมวิชาการ, 2550) การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในระบบการศึกษานั้น ครูปฐมวัยต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
มีความม่ันใจในการสอน สนับสนุนและให้คําแนะนํานักเรียนได้ และต้องสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในการสอนของตน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้กับตนเองมากยิ่งข้ึน 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับเด็กปฐมวัย จะเกิดประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยู่กับครูปฐมวัย 
เพราะครูปฐมวัยเป็นผู้มีบทบาทในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก รวมท้ังเป็นผู้ท่ีทําหน้าท่ีเตรียมความพร้อม
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดและเข้าใจในพัฒนาการของเด็ก ครูเท่านั้นท่ีจะ
เป็นผู้วิเคราะห์และเลือกสรร พร้อมชี้นําให้นักเรียนได้รับความรู้ท่ีควรได้รับเพราะครูท่ีทําการสอนเด็กปฐมวัย 
เป็นผู้ท่ีเข้าใจ และอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากท่ีสุด สามารถเข้าใจถึงความต้องการ ลักษณะเฉพาะและพัฒนาการ
ของเด็กได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้เก่ียวข้องได้นําไปใช้ในการวางแผนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของ
ครูปฐมวัย ซ่ึงจะส่งผลให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ท่ีทันสมัยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 

2,652 คน จําแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 1,745 คน โรงเรียนขนาดกลาง 665 คน และโรงเรียนขนาด
เล็กจํานวน 242 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 
335 คน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
แบบจัดชั้น (Stratified Random Sampling) 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และการจัดสนทนากลุ่ม 
2.1 แบบสอบถาม  มีจํานวน 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 

สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตอนท่ี 
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3 การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  และตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ระดับ
อนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

    หาคุณภาพของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามท่ีสร้างเสนอให้ท่ีปรึกษางานวิจัย ตรวจพิจารณา
ความถูกต้องและความชัดเจนของข้อคําถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยคําและความถูกต้องของเนื้อหา 
(content validity) เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข นําแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงตามท่ีผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะไป
ทดลองใช้ (try out) กับครูปฐมวัย จํานวน 30 คน เพ่ือทําการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient : α) ตามวิธีของครอนบาค ซ่ึงได้ค่า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.96    

3.2 การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เก่ียวกับการประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบบันทึกประเด็นการสนทนาเพ่ือ
จัดเก็บสาระสําคัญของการจัดกลุ่มสัมมนา 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
1.1 คณะผู้วิจัยจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามถึงครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
1.2 ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  ระหว่างเดือน เมษายน-กรกฏาคม 2555 โดยได้รับ

แบบสอบถามคืนท้ังสิ้น 282 ฉบับ จาก 335 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.17 
1.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จํานวน 282 ฉบับ แล้วนํามา

วิเคราะห์และสรุปผล  
1.4 จัดสนทนากลุ่ม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน จากสาขาปฐมวัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรจากสํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยสรุปประเด็นหลักท่ี
ได้มาจากข้ันตอนของการใช้แบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์ข้อมูล ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้   
ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ วิเคราะห์โดยการแจก

แจงความถ่ีและคํานวณหาค่าร้อยละ  
ตอนท่ี 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ( X  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ตอนท่ี 3 การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถ่ีและคํานวณหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม อ่านและสรุปใจความจัดเข้าประเด็น ใช้การจัดลําดับตามเนื้อหาหา
ความถ่ี  

 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลการจัดสนทนากลุ่ม โดยสรุปประเด็นหลักท่ีได้มาจากข้ันตอนของการใช้
แบบสอบถาม และจัดกลุ่มสนทนาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาขาปฐมวัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
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สื่อสาร ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรจากสํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
1. สภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูส่วนใหญ่มีหลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนโดย
เลือกตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอน  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาสาระของบทเรียน
ในระดับอนุบาลมุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของช่วงวัย 
โดยเฉพาะเด็กในยุคปัจจุบันเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลเด็กให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ครูควรให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กไปพร้อมกัน เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองสัมผัสรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ และมี
การทดลองใช้โปรแกรมสื่อการสอนท่ีบรรจุเนื้อหาบทเรียนท่ีมีภาพและสีสันสวยงามจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิด
ความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ พรพิมล ต้ังชัยสิน (2554) ท่ีเห็นว่า
เด็กในยุคไอทีจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและสามารถใช้อุปกรณ์แบบใหม่ได้อย่างปลอดภัยนั้น ครูต้องเป็นผู้มี
วิจารณญาณในการเลือกสื่อท่ีเหมาะสม เช่น เนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอน โปรแกรมสื่อการสอนท่ี
เหมาะสมกับวัย การจัดสภาพแวดล้อมให้พร้อม สังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้
เหมาะสม ถ้าพบเด็กท่ีเรียนรู้ช้าครูสามารถแนะนําให้เด็กใช้เวลาเพ่ิมเติมกับบทเรียนผ่านสื่อซีดีรอม (ขันทอง  
พะชะ, 2551) เป็นการฝึกทักษะให้กับเด็ก เช่น การสร้างสัมพันธภาพ การเรียนทางพุทธิปัญญา การฝึกทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการใช้ใน
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและสืบค้นตําราเอกสารบทความทาง
วิชาการ ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนนั้น ต้องเริ่มจากความสนใจ
ของเด็กจึงจะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีศักยภาพ การส่งเสริมให้เด็กใช้เทคโนโลยีต้ังแต่เล็กนั้นเป็นการฝึกฝน พัฒนา
เด็กให้มีความรู้และสามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้  เม่ือได้เห็นตัวอย่าง ฝึกใช้ หรือเกิดปัญหาในกิจกรรม
การเรียน ท่ีเด็กสามารถเป็นผู้แก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วยตัวเอง จะทําให้เด็กเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว รวมท้ังได้เรียนรู้
ด้วยความสนุกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ เพราะเป็นการค้นพบด้วยตนเอง นับว่าสอดคล้องกับวัยท่ีมีการ
พัฒนาการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสในวัยเด็กเล็กเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของเยาวพา 
เดชะคุปต์ (2542) ท่ีกล่าวว่า สื่อ อุปกรณ์ท่ีจัดให้เด็กมีหลายแบบ เด็กสามารถเลือกได้ตามความชอบ โดยครู
เป็นผู้เลือกให้เหมาะสมกับวิธีการ ความสนใจ วัยของเด็ก เพราะสามารถทําให้เด็กเรียนรู้ผ่านสื่อได้ดีท่ีสุดผ่าน
ประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตราท่ี 24 
ท่ีกําหนดให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

2. การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์
เป็นสื่อการสอนได้ทุกวิชา เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อการเรียนรู้ อาจเนื่องมาจากใน
ปัจจุบันการเรียนการสอนได้มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการสอนท่ีสามารถนําเสนอข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 
เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากเสียงและภาพ ประกอบท้ังท่ีเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในลักษณะของสื่อประสม
ซ่ึงนับว่าสอดคล้องกับวัย พัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กในระดับนี้ท่ีเป็นวัยของการเรียนรู้โดยใช้ประสาท
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สัมผัสขณะท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์เป็นโอกาสให้เด็กได้สํารวจและเรียนรู้ด้วยตนเอง (เพ็ญศิริ 
วัฒนเสวี, 2549) ท้ังนี้รวมถึงการท่ีครูจัดเตรียมข้อมูล หรือเนื้อหาสาระในรูปของสื่อประสมประกอบการเรียน 
ซ่ึงเป็นการจัดข้อมูลท่ีสามารถเปิดเข้าดูโดยไม่ต้องเป็นไปตามลําดับข้ัน เด็กจะสามารถเลือกเปิดดูข้อมูลท่ีตน
สนใจเป็นพิเศษโดยไม่ต้องเรียงตามลําดับ หากย้อนกลับมาสู่ข้อมูลพ้ืนฐานในกรณีท่ีต้องการเข้ามาทบทวนให้
เข้าใจยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถนําเสนอรูปแบบให้น่าสนใจโดย เพ่ิมความสามารถในการบรรจุข้อมูลใน
ลักษณะของภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิกท่ีเป็นภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพถ่าย เสียงพูดและเสียงดนตรี โดยท่ี
ข้อมูลดังกล่าวสามารถออกแบบให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กและ
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท่ีจะเรียนรู้ได้ดีหากมีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สัมพันธ์กับผล
การศึกษาของ มนัสวีร์ ทวีกิจการ (2548) พบว่า สภาพการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กวัยอนุบาล พฤติกรรม
ของเด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนสามารถเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
เพ่ือนและครูในการใช้สื่ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความเหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล  

ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหา
สื่อ/ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด ซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
จัดหาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ วิธีการแก้ไขอาจขอความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง ชุมชนหรือ
จัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือนํามาจัดหาสื่อ/ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ในมาตรา 58 ข้อ 2 ท่ีกล่าวว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความ
จําเป็น  

 3. ผลจากการสนทนากลุ่มย่อยเพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถจําแนกตามประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 

3.1 เข้าใจสถานการณ์ พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของครูผู้สอน 
และประสบการณ์ของเด็กเป็นสําคัญ ครูต้องเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงอายุเข้าใจถึงความต้องการ
ของเด็กเพ่ือการจัดนําสื่อมาใช้สอดคล้องกับด้านเนื้อหาการเรียน มีการสร้างเด็กให้มีแนวคิดในการเตรียมความ
พร้อมไปสู่การเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต  

3.2 คิดค้นวิธีการพัฒนา พบว่า การเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ ควรมีแผนการเรียนการ
สอนให้เด็กสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนมาก การนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับการนํามาใช้กับเด็กจริงๆ ควรหาแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมให้ผู้ปกครองและครูให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3 กําหนดแผนปฏิบัติ พบว่า ศึกษานิเทศก์และ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดแผนการปฏิบัติในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ใช้วิธีการสอบถามกับผู้
ท่ีเก่ียวข้องเบ้ืองต้น เพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติการให้ครูสามารถปฏิบัติได้จริงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบันน้อยท่ีสุด  

3.4 นําแผนปฏิบัติไปใช้ พบว่า ควรเริ่มต้นกําหนดแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วม ควบคุม
กํากับ ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนด้วย ครูตระหนักถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็ก ท่ีส่งผลต่อ
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ความพร้อมในการเรียนรู้นโยบายของโรงเรียน ความพร้อมของฮาร์ดแวร์ ความพร้อมซอฟต์แวร์และความ
พร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอน  

3.5 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พบว่า ควรมีการกําหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ของเด็กก่อนท่ีจะกําหนด
เนื้อหาท่ีจะนํามาใช้ในการเรียนการสอนในเชิงนโยบาย  

3.6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม พบว่า ควรมีการนําแผนการสอนมาประกอบผลการวิจัยร่วมกับ
แบบสอบถามท่ีเก็บ จะทําให้ได้ข้อมูลท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทําให้ได้ข้อมูลเชิงลึกข้ึน 

 
ตารางท่ี 1: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล 
 
ข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล X  SD ระดับ 
1 ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 3.92 0.99 มาก 
2 ใช้จัดตารางเวลากิจกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล 3.47 0.82 ปานกลาง 
3 ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 3.93 0.70 มาก 

4 ใช้ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ของครู 3.86 0.72 มาก 
5 สามารถจัดกิจกรรมที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เม่ือมีเวลาเหลือ

หลังจากสอนเนื้อหาจบแล้ว 
3.63 0.68 มาก 

6 ใช้ทํากิจกรรมกลุ่มแก่เด็ก  3.63 0.70 มาก 
7 ใช้สืบค้นไฟล์ข้อมูล รูปภาพเสียง ภาพเคลื่อนไหว เก่ียวกับการเรียนการสอน 3.87 0.78 มาก 
8 ใช้พัฒนาสื่อ/บทเรียนสําหรับสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต 3.51 0.91 มาก 
9 สืบค้นตําราเอกสารบทความทางวิชาการ 3.89 0.82 มาก 

10 ใช้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอน 3.56 0.89 มาก 
11 ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน 3.66 0.84 มาก 
12 ใช้มอบหมายการบ้านให้นักเรียนทํา 2.79 1.20 ปานกลาง 
13 ใช้เพื่อการสอนปรับพื้นฐาน 3.10 1.03 ปานกลาง 
14 ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้แก่เด็กเช่นการมีวินัยการรู้จัก

แบ่งปนั 
3.39 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.55 0.57 มาก 
 
สรุป  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ คือ 1)  เพ่ือศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,652 คน ทําการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
Yamane ท่ีระดับ ความเชื่อม่ัน 95 % ได้จํานวน 335 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบจัดชั้นตามสัดส่วนของ
ประชากร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีมีคําถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
แบบปลายเปิด และมีการจัดสนทนากลุ่ม 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  
1. ควรมีความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนและหน่วยงานด้าน

การศึกษาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

2. ควรมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กอนุบาลเพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของการค้นหาข้อมูลเพ่ือนําไปสู่ทักษะ
การรู้สารสนเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนรู้ถึงผลกระทบเชิงลบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของ

ครูในระดับอนุบาลระหว่างโรงเรียนสังกัดรัฐบาลและเอกชน เพ่ือทราบถึงสภาพและปัญหาท่ีกว้างขวางมากข้ึน  
2. ควรมีการศึกษาถึงความสามารถของเด็กอนุบาลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของการ

เรียนรู้ การค้นคว้า และการสร้างสรรค์ผลงาน 
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การจัดการศึกษาผู้สูงอายุไทย : สภาพปัจจุบันและปัญหา 
Educational Management for Senior Citizen: Current Situation and Problem. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาของการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุไทย

ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร 
(Documentary Research) ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการศึกษาการดําเนินงานการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท้ังภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
ลําปาง ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาท่ีไม่สามารถดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้ เนื่องจาก การขาดความเชื่อโยงของนโยบายส่งผลต่อความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติ ตลอดจนขาดการ
สนับสนุนทางกฎหมาย งบประมาณ กรประสานงาน และระบบข้อมูลสําหรับใช้ในการวางแผน 

คําสําคัญ: การจัดการศึกษา, ผู้สูงอายุ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of  this research is the study of the current situation and problems in 
educational management for senior citizens. The methodology employed to this research in 
"gravitations research". By analytical and mythical document in eluding the study of the 
policy and modus operandi of education management for senior citizen and a case study on 
education management for senior citizen in the concerned sectors both government and 
private in order to gain background data of the current situation and operational problems is 
educational management for senior citizens. The governmental sector studies is the office of 
Non-formal Education , Department of Non - formal Education Lampung province. The 
private sector studies is Lampung Senior Citizens Club. According to the study , the current 
situation and problems is educational management for senior citizen , it was found that the 
difficulties is complying with the policy and due to lack of common direction is policy which 
has research is discontinuity of practice. In addition, there is on support whether in terms of 
law, budget, co-ordination on data for planning purposes. 

Keywords: Educational Management, Senior Citizen 
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บทนํา 
ในศตวรรษท่ี 21 นานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยต่างเข้าสู่ วิกฤตการณ์ประชากรสูงอายุ ดัชนีบ่งชี้

ภาวะวิกฤตนี้ คือ ภาวะประชากรสูงอายุ หรือการมีสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีข้ึนไป เกินร้อยละ 7 ของ
ประชากรท้ังหมด และความเร็วหรือเวลาท่ีใช้ในการเพ่ิมประชากรสูงอายุเป็นสองเท่าตัว (จากร้อยละ 7 
เป็นร้อยละ 14) สําหรับประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตนี้  ในปี พ.ศ. 2563 โดยประเทศไทยจะมี
ประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) เพ่ิมจากร้อยละ 7  ในปีพ.ศ. 2530 เป็นร้อยละ 14 ราวปี 2563 หรือใช้
เวลา 33 ปี ในการเพ่ิมเป็น 2 เท่า เม่ือเทียบระยะเวลาในการเพ่ิมประชากรสูงอายุของประเทศไทยกับประเทศ
อังกฤษท่ีใช้ฐานข้อมูลประชากร 60 ปีข้ึนไป วิกฤตการณ์ผู้สูงอายุไทย ดูจะหนักข้ึนอีก เม่ือการเพ่ิมสัดส่วน
ประชากรสูงอายุเป็นสองเท่าอย่างท่ีประเทศไทยเผชิญอยู่นี้ ประเทศอังกฤษใช้เวลานานถึง 100 ปี หรือนาน
กว่าประเทศไทยถึง 3 เท่า ดังท่ีองค์การสหประชาชาติ (วันท่ี 9 ก.ค. 55) พบว่าการเพ่ิมข้ึนของประชากร
สูงอายุของประเทศไทยมีระยะเวลาท่ีจะเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุค่อนข้างสั้นเม่ือเทียบกับประเทศท่ีพัฒนา
แล้วหลายๆ ประเทศเนื่องจากใช้เวลาประมาณ 20 ปี ในการเพ่ิมสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นเท่าตัว ในขณะท่ี
ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 70 ปีถึงกว่า 100 ปี 

การท่ีจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีลักษณะความเป็น
เมือง ความทันสมัย และความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ ทําให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น ขนาด
ครอบครัวเล็กลงผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลําพัง หรือสังคมให้ความสําคัญต่อผู้สูงอายุรวมท้ังคนหนุ่มสาวแสดงความ
เคารพนับถือผู้สูงอายุลดน้อยลง ประกอบกับผู้สูงอายุต้องประสบปัญหาสุขภาพ ทําให้ผู้สูงอายุท่ีมีความ
เปราะบางอยู่แล้วได้รับผลกระทบมากข้ึนในทางตรงกันข้ามถ้าผู้สูงอายุได้มีการเตรียมความพร้อม เตรียมตัว
เตรียมใจไว้ก่อนปัญหาดังกล่าวอาจไม่เกิดข้ึน ผู้สูงอายุจะดําเนินชีวิตในบ้ันปลายได้อย่างมีความสุข 

เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ ถูกกําหนดไว้ในแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 
2525-2545) และปัจจุบันกําหนดเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติในแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2545-2564) ท่ีต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้จักการพ่ึงพาตัวเอง โดยการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ท่ี
จําเป็น             ในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในวัยสูงอายุ เพราะการให้ความรู้หรือการให้การศึกษา
สําหรับผู้สูงอายุนั้นมีความสําคัญเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุมาก จะช่วยเตรียมให้สามารถจัดการกับชีวิตบ้ัน
ปลายของตนเองได้อย่างมีความสุขและสงบ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความรู้ท่ีทันสมัย รู้ข่าวคราวสภาพของสังคม
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และท่ีผ่านมารัฐบาลได้ตระหนักถึงสภาพปัญหา ความจําเป็นและความสําคัญท่ี
จะต้องให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่างๆ รวมท้ังด้านการให้ความรู้ให้การศึกษา รัฐบาลจึงได้มีการ
แต่งต้ัง “คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ” ข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดนโยบายวางแผน
และดําเนินกิจกรรมระดับชาติเก่ียวกับผู้สูงอายุ และคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้จัดทําแผนระยะยาวสําหรับ
ผู้สูงอายุข้ึนเป็นแผน 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2544 เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุใน 5 ด้านหลักและ 1 ใน 
5 ด้านหลักนั้นคือ ด้านการศึกษา ซ่ึงแนวทางในการวางแผนระยะยาวนี้ ส่วนใหญ่ได้มาจากมติท่ีประชุมสมัชชา
โลกว่าด้วยผู้สูงอายุ นั้นแสดงว่าประเทศต่างๆ ท่ัวโลกต่างเห็นความสําคัญท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ในด้านต่างๆ รวมท้ังด้านการศึกษาด้วยตามแผนพัฒนาผู้สูงอายุระยะยาวนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรท้องถ่ินร่วมรับผิดชอบในการจัดบริการและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุโดยใช้รูปแบบ
และวิธีการท่ีหลากหลาย รวมท้ังการเผยแพร่ความรู้ทางสื่อประเภทต่างๆ 

จากประเด็นความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุดังกล่าว และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาผู้สูงอายุ และตอบสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
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ปัญหาของการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาสําคัญสําหรับผู้สูงอายุ
ไทยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุไทย 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. ในเชิงวิชาการ ได้หลักการและวิธีการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุซ่ึงเป็นส่วนสําคัญของนักการ
ศึกษา อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพ่ือจะได้เป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยให้กว้างขวางต่อไป 

2. ในเชิงการนําไปประยุกต์ใช้ จะได้ประโยชน์ดังนี้ 
2.1 ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ เก่ียวกับสภาพของการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ 
2.2 ได้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิด Educational Gerontology หรือ วิทยาการผู้สูงอายุเชิงการศึกษา เป็นวิทยาการว่าด้วยการ

จัดการศึกษาให้แก่คนในวัยสูงอายุท่ีเกิดข้ึนหลังสุดนอกเหนือจากวิทยาการผู้สูงอายุเชิงการแพทย์ (Geriatrics) 
ซ่ึงเป็นวิทยาการว่าด้วยการศึกษาค้นคว้าและวิธีรักษาโรคท่ีเกิดใน วัยสูงอายุ และวิทยาการผู้สูงอายุเชิงสังคม                
(Social Gerontology) ท่ีมุ่งศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ในบุคคลในวัยสูงอายุเชิงสังคมและจิตใจ Educational 
Gerontology มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความสําคัญเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน และใช้เป็นหลักฐานในการจัด
การศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุ โดยอาศัยความรู้จากวิทยาการผู้สูงอายุรวมกับความรู้เก่ียวกับการสอนผู้ใหญ่ร่วมกัน 
จัดเป็นการศึกษา ท้ังในระบบ และนอกระบบให้กับผู้ใหญ่ ในวัยท่ีสามหรือวัยปลายของชีวิต โดยถือว่าผู้สูงอายุ
เป็นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งท่ีจําเป็นต้องได้รับการเรียนรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมโดยวิทยาการสาขานี้มีความเชื่อ 
และการมองกระบวนการสูงอายุเป็นเชิงบวกมิได้เป็นเชิงลบ ดังเช่น วิทยาการสาขาอ่ืนๆ และเชื่อว่าการศึกษา
จะพัฒนาผู้สูงอายุไปสู่ความเจริญงอกงามได้ ดังเช่น แมคคลัสก้ี (Mc Cluly, 1976) (อ้างใน เพ็ญแข ประ
จนปัจจนึก: 2545) นักวิชาการในแขนงนี้ ได้ให้ความเห็นว่า “ในบ้ันปลายชีวิตของมนุษย์มีส่ิงท่ีดีกว่าปัญญา
และการเส่ือมถอยเป็นช่วงชีวิตท่ีมีความหมาย และการมีส่วนร่วมในสังคมการศึกษาจะช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถปรับตัวได้กับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ซ่ึงความเชื่อและ
แนวคิดนี้ได้เป็นรากฐานสําคัญ   ของการจัดการศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุท่ียึดถือหลักการท่ีว่าวัยสูงอายุเป็นวัย
ผู้ใหญ่วัยหนึ่งท่ีต่อเนื่องจากวัยกลางคน ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่กลุ่มอ่ืนๆ การศึกษา
สามารถพัฒนาศักยภาพของคนส่งผลไปสู่ความเจริญงอกงาม และการศึกษาเป็นกิจกรรมเชิงบวกท่ีจะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลได้อย่างยืนยงถาวรตลอดไปจากแนวความคิด หลักการ และความเชื่อดังกล่าวนี้จึงทําให้
มีการจัดการศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ และการดําเนินการจัดการศึกษา
ให้แก่ผู้สูงอายุตามแนวคิดของ Educational Gerontology นั้นได้รับการยอมรับมีการจัดอย่างแพร่หลายใน
ประเทศต่างๆ และถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะต้องจัดให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน อย่างไรก็ตาม  เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 
(2545) ได้กล่าวถึงหลักการและเป้าหมายของการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ ตามแนวคิด Educational 
Gerontology พร้อมได้ยกตัวอย่างโครงการการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ ในประเทศต่างๆ เพ่ือเป็นแนว
ทางการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ดังนี้ 
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หลักการสําคัญของการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุอยู่ ท่ีแนวคิดท่ีว่า การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุดในชีวิตบุคคลทุกวัยมิใช่กลุ่มอายุตอนต้นเท่านั้น ถือเป็นความจําเป็น และเป็นสิทธิท่ีจะต้อง
ได้รับในบุคคลทุกคน และทุกวัย การศึกษาสําหรับผู้สูงอายุจําเป็นต้องจัดใน 3 ด้านพร้อมๆ กันคือ ด้านแรก 
เป็นการให้การศึกษาแก่ตัวผู้สูงอายุเอง เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้ ด้านท่ี
สอง เป็นการให้ความรู้เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับผู้สูงอายุให้แก่คนในสังคม และด้านท่ีสาม เป็นการจัดเตรียม
บุคลากรท่ีจะทํางานด้านผู้สูงอายุ จากหลักการดังกล่าว การศึกษาสําหรับผู้สูงอายุจึงมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยตัวผู้สูงอายุเอง จากการเรียนรู้ท่ีได้รับการศึกษาท่ีจัดให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องและดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันมีเป้าหมายท่ีจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมเพ่ือแก้ไข
ทัศนคติ และความเชื่อเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของผู้สูงอายุ (Stereo Type) ท่ีไม่ถูกต้องและทดแทนด้วย
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และในเวลาเดียวกันนี้ มีเป้าหมายท่ีจะให้สังคมสามารถให้การบริการแก่ผู้สูงอายุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาผู้สูงอายุโดยการให้การศึกษาและการเรียนรู้แก่ตัวผู้สูงอายุเองเป็นเป้าหมาย
สําคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุ ในปัจจุบันการจัดการศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุมักจัดเป็นสอง
ประเภทคือ ประเภทแรกเรียกว่าการเตรียมตัวก่อนเกษียณ (Preretirement Education) เป็นการจัด
การศึกษาให้แก่บุคคลในวัยกลางคน เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้กับชีวิตในวัยสูงอายุ เป้าหมายการศึกษาชนิดนี้
มุ่งอยู่ท่ีการเตรียมตัว    โดยจัดให้ความรู้ทางด้านสุขภาพจิต การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย รายได้ และการใช้
เวลาว่าง เป็นต้น รูปแบบการจัดจะมีอย่างหลากหลายในประเทศต่างๆ บางแห่งจัดเป็นการฝึกอบรมอย่างเข้ม
ระยะสั้น สําหรับประเภทท่ีสองนั้น เรียกว่า การศึกษาหลังเกษียณอายุ (Postretirement Education) จัด
ให้กับบุคคลในวัยเกษียณหรือวัยสูงอายุ มุ่งให้ความรู้อย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุรวมไปถึง การ
พัฒนาตนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วยโดยถือว่าผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการการศึกษา (Educational Needs) 
อยู่อย่างน้อย 5 ด้านด้วยกัน เพ่ือท่ีจะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี อาทิเช่น ความรู้เพ่ือสามารถดํารงตน
อยู่ในสังคม ได้แก่ 1) ความรู้เก่ียวกับสุขภาพอนามัย 2) การปรับตัว และข้อมูลต่างๆท่ีช่วยในการดํารงชีวิตท่ีดี 
3) ทักษะความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 4) การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ผู้สูงอายุ
ต้องการความรู้ และ5) การศึกษาท่ีจัดข้ึนในรูปแบบต่างๆ ท่ีทําให้สามารพัฒนาตนเองได้ดีข้ึน และเกิดความพึง
พอใจกับชีวิตหลังเกษียณ เป็นต้น 

การจัดการศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุท่ีเรียกว่า การศึกษาหลังเกษียณอายุดังกล่าวมักจัดในรูปของการศึกษา
นอกระบบ ท่ีจัดอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่ รวมท้ังสถาบัน
ศึกษาท้ังในระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัย เป็นต้น การศึกษาหลังเกษียณอายุซ่ึงมี
เป้าหมายอยู่ท่ีผู้มีอายุเกิน 60 ปี หรือ 65 ปี ไปแล้วนั้น ถือเป็นการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุท่ีสําคัญท่ีประเทศ
ต่างๆ พยายามจัด และดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ และมีรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามในประเทศต่างๆ มีโปรแกรม และกิจกรรม
ทางการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุในลักษณะท่ีคล้ายกัน ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยท่ีสาม (University for the Third Age) เป็นแนวคิดท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุ
ได้พัฒนาตนเองและเพ่ือขจัดความเบ่ือหน่าย ท้อแท้สิ้นหวัง และช่วยยกระดับและสภาพความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุ จัดอยู่ในประเทศพัฒนาโดยท่ัวไปในยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศในเอเชียบาง
ประเทศ โดยพัฒนาข้ึนมาจากมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศแรก โครงการนี้จัดอยู่ใน
มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยจัดโครงการชั้นเรียนให้แก่ผู้สูงอายุ เน้นหนักด้านสุขภาพอนามัยรวมท้ังวิชาท่ี
พัฒนาสติปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และความสามารถด้านต่างๆ ใช้วิธีการเรียนการสอนหลายรูปแบบ โดยมี
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คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นๆ เป็นผู้สอน ชั้นเรียนเหล่านี้อาจจัดเป็นชั้นเรียนแบบให้เปล่า หรืออาจเก็บ
ค่าเล่าเรียนบ้างในราคาถูก แต่ไม่มีการบังคับให้จ่าย ปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศพัฒนาแล้ว
ดําเนินการโครงการนี้มากกว่า 400 แห่ง 

บ้านพักผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัย (Elderhostel) เป็นโครงการการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุท่ีจัดใน
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรก  และขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ ตามโครงการท่ีผู้สูงอายุท่ีอายุ 60 ปี ข้ึนไปจะเข้า
รับฟังการสอนวิชาต่างๆ วันละประมาณ 2 ชั่วโมง ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนและพักอาศัยอยู่ในหอพักของ
มหาวิทยาลัย ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ โดยจ่ายเงินบ้างเล็กน้อย ราคาถูก ในสหรัฐอเมริกามีผู้สูงอายุเข้าร่วม
โครงการนี้ ในมหาวิทยาลัยมากกว่า 200 แห่ง ปัจจุบันได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนนี้ให้เข้มข้นข้ึน เป็นการ
เปิดสอนระยะยาวราว 4 – 6 สัปดาห์ เปิดสอนวิชาต่างๆ ต้ังแต่ ภาษา วัฒนธรรม ศิลปะ การท่องเท่ียว และ
อ่ืนๆ โดยไม่กําหนดพ้ืนฐานทางการศึกษาของผู้เรียน  

การฝึกอบรมด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 
 เป็นโครงการและกิจกรรมท่ีจัดอยู่ในประเทศต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป เข้า
รับการฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ซ่ึงจัดข้ึนโดยรัฐบาล เช่น โครงการฝึกอาชีพธุรกิจ โครงการเกษตรกรผู้สูงอายุ 
โครงการอาสาสมัครเพ่ือสังคม เป็นโครงการอบรมเพ่ือช่วยผู้สูงอายุหางานใหม่โดยการจัดฝึกทักษะอาชีพใหม่ 
ๆ ให้ เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อีกครั้งหนึ่ง 
 สําหรับการจัดการศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้น ได้กําหนดอยู่ในนโยบายของแผนระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุในด้านการศึกษา โดยให้มีการจัดในแนวของการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดอยู่ในรูปของ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การ
อบรมด้านวิชาชีพ การอบรมก่อนเกษียณอายุ การจัดกิจกรรมนันทนาการแบบต่างๆ รวมไปถึงการจัดโครงการ
การศึกษาสามัญ การอภิปรายและบรรยายความรู้ ในเรื่องต่างๆ และการจัดชมรมผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสทํากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรม  ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้สูงอายุดังกล่าวยังไม่มี
การดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร และยังไม่ลงไปสู่ผู้สูงอายุจํานวนมากในท้องถ่ินต่างๆ ขณะเดียวกัน 
ดังผลการศึกษาวิจัยของพิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2535) ท่ีได้สรุปปัญหาการจัดการศึกษาผู้ใหญ่หรือ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของหน่วยงานต่างๆ ท้ังของรัฐบาลและเอกชนว่ามักจะประสบปัญหาต่างๆ 
มากมายอันเกิดจากความบกพร่องของการดําเนินงานของหน่วยงาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการศึกษาผู้สูงอายุไทย ใช้แนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ท่ีมุ่งเน้นทําความเข้าใจเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยและปัญหาในการดําเนินการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร (Documentary 
research) ท่ีเก่ียวข้องดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกับนโยบาย และมาตรการ การจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ และ
สรุปรายงานต่างๆ จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 1 และ 2 ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 – 11 

2. ศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา
หน่วยงานภาครัฐคือ กรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ จังหวัดลําปาง และ
หน่วยงานภาคเอกชน คือชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้ 
 2.1 ผู้วิจัยเก็บข้อมูล โดยขออนุญาตจากผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ 
จังหวัดลําปาง และประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลําปางในการศึกษาข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานจาก
เอกสารต่างๆ และขอสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าท่ีระดับหัวหน้าและกรรมการชมรมฯ บางท่าน

ก�����ก�� �		
�� 

 ��ก������������ก�����ก������������

�	������������ ��! "������
#���$%�$������� �&��� / 

����
#������(ก���	��
��)�� �&���*�
�+,- 1 - 11 

01%+����������	���2��)��ก���
1ก����ก����3-�

�
#���$%�$����� 

 ��ก��ก��14��������"���� �����5���
(�	�

��ก&�+,-�ก,-��"%��ก
�ก���
1ก����ก��6�%�$%�$����� �$��

ก����ก����ก�����,�� �
���
1	4���� 

&)�)�$%�$������
���
1	4���� 

01%"%�)$	�5���7����
��	��78��"��ก��

14�����ก���
1ก����ก���4���
��$%�$����� 

�
�������"%�)$	 

01%"%������5���7����
��	��78��"��

ก���
1ก����ก���4���
��$%�$����� 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 977 
 

เพ่ือทําความเข้าใจกับข้อมูลในเอกสารและขอข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย ตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการ
จัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ 
 2.2 นําข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดของแต่ละหน่วยงานมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
วิเคราะห์สรุปประเด็น (Thematic Analysis) โดยดําเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ ท้ังนี้ยึดหลักเกณฑ์
ความสอดคล้องของข้อมูลเป็นสําคัญ 
 จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้จากทุกหน่วยงานมาสังเคราะห์เนื้อหา ทําให้ได้ข้อมูลสภาพปัจจุบัน และ
ปัญหาของการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ 
 

ผลการวิจัย 
สภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ การดําเนินงานเก่ียวกับการจัด

การศึกษาสําหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย เริ่มจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่ง แต่งต้ัง
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2525 มีฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ทําหน้าท่ี
วางแผนระดับชาติเก่ียวกับผู้สูงอายุ ซ่ึงแผนท่ีจัดทําเป็นแผนระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2525- 2544) ประเด็นท่ีเป็น
สาระสําคัญในการพัฒนาผู้สูงอายุท่ีปรากฏในแผนระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2525 – 2544 เป็น
ประเด็นสําคัญเก่ียวกับผู้สูงอายุในด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา   เป็นหลัก โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษามีนโยบาย และมาตรการท่ีสําคัญ คือ การเร่งรัดจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
การศึกษานอกระบบท่ีมีรูปแบบ และเนื้อหาสาระท่ีผู้สูงอายุจะมาร่วมกิจกรรม และได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ได้เน้นความสําคัญด้านการศึกษาเพ่ือชีวิตในครอบครัว (Family life Education) ท้ังการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบเพ่ือเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงชีวิต ด้วยการยกระดับความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะจากสื่อมวลชนทุกรูปแบบ รวมท้ังมีการสนับสนุนให้มีระบบ และวิธีการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์จากผู้สูงอายุ โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพ่ือส่งเสริมบทบาท  ของ
ผู้สูงอายุให้เป็นท่ียอมรับจากสังคมมากข้ึน โดยมีเป้าหมายหลักคือ ผู้สูงอายุได้รับข่าวสาร ข้อมูล และความรู้
เก่ียวกับการเตรียมตัวใช้ชีวิต   อย่างมีคุณค่า และได้รับการยอมรับท้ังในระดับครอบครัว และสังคม อย่างไรก็
ตามนโยบาย และมาตรการเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุปัจจุบันได้ถูกกําหนดไว้ใน “ยุทธศาสตร์
ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ” ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2545 – 2564) โดยมีมาตรการสําคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ คือมาตรการการให้การศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ การส่งเสริม และจัดบริการ การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ท้ัง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือความเข้าใจชีวิต และพัฒนาการใน
แต่ละวัย และเพ่ือการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุท่ีเหมาะสม ตลอดจนการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมการสําหรับผู้
ท่ีจะเข้าสู่วัยสูงอายุให้มีความรู้ท่ีถูกต้องในทุกเรื่องท่ีจําเป็น ท้ังนี้ ได้กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบคือ  

 1.กระทรวงศึกษาธิการ  
 2.กระทรวงสาธารณสุข 
 3.กระทรวงมหาดไทย 
 4.กระทรวงกลาโหม 
 5.กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 6.องค์การศาสนา 
 7.องค์กรเอกชน 
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 8.ภาคประชาชน 
 9.องค์กรธุรกิจเอกชน 
 10. สภากาชาดไทย 
 11. สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
 12. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 
โดยมีดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 

 
ดัชนีช้ีวัด 

เป้าหมาย 
5 ปี 

(2549) 
10 ปี 

(2554) 
15 ปี 

(2559) 
20 ปี 

(2564) 
1.กําหนดเวลาท่ีต้องมีการบรรจุในหลักสูตรชั้นประถมและ

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ภายใน5 ปี    

2.สัดส่วนประชากรอายุ 30 – 59 ปีท่ีมีความรู้ด้านวงจรชีวิต 
กระบวนการชราและความรู้ด้านการเตรียมตัว(ท่ีกําหนด) 

30% 50% 70% 100% 

3.สัดส่วนประชากรอายุ 30 – 59 ปีท่ีได้ปฏิบัติในการเตรียมตัว              
ด้านต่างๆ (รายได้, สุขภาพ, ท่ีอยู่อาศัย) 

50% 70% 90% 100% 

 
อย่างไรก็ตาม เก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุท่ีผ่านมากรมการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นหลัก โดยมีศูนย์ภาคดูแลจังหวัดในภาคนั้นๆ ภาคละ 16 
จังหวัด เพ่ือท่ีจะได้จัดกิจกรรมเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ การจัด
กิจกรรมการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมบริการการศึกษาแก่ผู้สูงอายุ 
ได้ยึดหลักใหญ่ 3 ประการ คือ 
   1.การให้ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการดํารงชีวิต 

 2.การเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน และ 
 3.การให้ความรู้ ข่าวสารท่ีทันต่อเหตุการณ์ โดยผ่านสื่อต่างๆ 

 
 ท่ีผ่านมาการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด จากการศึกษา

กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง พบว่าการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุมีลักษณะการจัด
การศึกษาเป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ดังตัวอย่างโครงการ และกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ
ผ่านมา เช่น 

- โครงการสํารวจข้อมูลผู้สูงอายุในภาคเหนือโครงการจัดฝึกวิชาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ 
- โครงการจัดทําข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ 
- โครงการเตรียมตัวข้าราชการก่อนการเกษียณอายุ 
- โครงการจัดงานวันสัปดาห์ผู้สูงอายุ 
- โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ 
- โครงการอาหารกายใจ 
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- โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 
- โครงการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นท่ีทําประโยชน์ต่อสังคม 

 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการแบบต่างๆ รวมไปถึงการจัดโครงการการศึกษาสามัญ 
ท้ังนี้ อาจกล่าวได้ว่า การจัดบริการให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุยังไม่ได้มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ท่ีชัดเจน ดังท่ี ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนท่านหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาอุปสรรคของการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุของศูนย์ฯ ว่าอยู่ท่ีวิธีการจัดการ กล่าวคือ การกําหนดนโยบายไม่ได้นํา
แนวคิด           แบบองค์รวมท่ีมีความเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตร์การพัฒนามาพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการ
ระดับต่างๆ ในรูปแบบของแผนแม่บทแผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรม ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เตรียม
ระบบการรองรับและระบบสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อประเภทต่างๆ การพัฒนาสื่อท้ังท่ีเป็นคน เอกสาร 
หรือสิ่งพิมพ์ ตลอดจนปัจจัยป้อนอ่ืนๆ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงสามารถสรุปเป็นปัญหาการ
ดําเนินงานได้ดังนี้ 

 
1. ปัญหาเชิงนโยบาย 
 1.1 ปัญหาด้านนโยบายและการนําไปปฏิบัติ  การกําหนดนโยบายและแผนงานของศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรียนขาดการเชื่อมโยงกับบริบทด้านนโยบายของรัฐ บริบทด้านสังคม และชุมชนตามความจําเป็น 
ตลอดจนระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนไม่ได้รับการมองในเชิงการบริหารจัดการแบบองค์รวม 
(Holistic) แต่เป็นการบริหารจัดการแบบแยกส่วน ท้ังภายในองค์กรของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และ
ระหว่างองค์กรภายในหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ฉะนั้นจึงมีปัญหาด้านการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ท้ัง
ปริมาณ คุณภาพ และความทันสมัยท่ีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะวิกฤต
ต่างๆ ตลอดจนการขาดกําลังคนท่ีมีคุณภาพและเข้าใจในปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตลอด
ชีวิต 

 1.2 ปัญหาระบบสนับสนุนทางกฎหมาย  ท้ังนี้เพราะประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติเก่ียวกับการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียน หรือการศึกษา  ตลอดชีวิตโดยตรงเพียงแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาวางแผน และวางโครงการจัดการศึกษา ในขณะท่ีหลายๆ 
ประเทศ มีกฎหมาย เป็นการเฉพาะของการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษานอกโรงเรียน และท่ีผ่านมารัฐบาล
มีนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาท่ียังไม่ชัดเจน การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวิต  จึงยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุนท้ังทางนิติบัญญัติ การบริหารจัดการ การงบประมาณ และวิชาการได้อย่างเหมาะสม ทํา
ให้ระบบการสนับสนุนมีจุดอ่อนและการดําเนินการไม่สามารถบรรลุถึงจุดหมายอย่างมีคุณภาพได้ 

 1.3 ปัญหาเก่ียวกับการวางแผนงานการวางแผนไม่ต่อเนื่อง เพราะการขาดความต่อเนื่องของ
นโยบายการศึกษานอกโรงเรียน ดังจะเห็นได้จากนโยบายในแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนหลายฉบับท่ี
ขาดความต่อเนื่องด้านแนวปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น 

1.3.1 นโยบายในแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) ซ่ึง
กําหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียนแห่งชาติและภารกิจแต่ก็ขาดความชัดเจนในรูปธรรม 

1.3.2 นโยบายในแผนพัฒนาการศึกษา นอกโรงเรียน ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) เน้นการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษานอกโรงเรียนสําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหาเฉพาะและการ
ประกอบอาชีพ 
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1.3.3 นโยบายในแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) เน้นการ
เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.3.4 นโยบายในแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) เน้นการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนากลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสโดยท่ัวไป 

1.3.5 นโยบายในแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เน้นการ              
จัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ 

1.3.6 นโยบายในแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) เน้นการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

1.3.7 นโยบายในแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) หรือฉบับ
ท่ีกําลังจะใช้ในปัจจุบัน เน้นการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ และคนไทยเห็นความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่าของ
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1.4 ปัญหาการประสานงาน การประสานงานเป็นองค์ประกอบสําคัญในโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรต่างๆขององค์กรอันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรกําหนดไว้ แต่
โดยท่ัวไปบุคคลยังมีความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย ลักษณะและสภาพงานการศึกษานอกโรงเรียนและ
การศึกษาต่อเนื่องน้อยเกินกว่าท่ีจะหาแนวทางสนับสนุนอย่างเหมาะสมท้ังด้านเอกชนและการเมืองจึงเกิดการ
ขาดแรงผลักดันในการพัฒนาองค์กรและระบบการดําเนินงาน 

2. ปัญหาเชิงปฏิบัติ 
ในแนวทางปฏิบัติงานระดับจังหวัดประสบปัญหาในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา

สําหรับผู้สูงอายุหลายประการเช่นกัน กล่าวคือ 
1. ระบบข้อมูล พบว่าระบบข้อมูล และสารสนเทศท่ีนํามาใช้ในการวางแผน และการตัดสินใจยังขาด

ความชัดเจน ล่าช้า และขาดความเชื่อม่ันยังผลให้มีการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนค่อนข้างน้อย 
2. ระบบการประสานงานและการจัดองค์กร การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับผู้สูงอายุ 

ส่วนใหญ่จะจัดในพ้ืนท่ีเขตชนบทมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 80 ของกิจกรรมท้ังหมด แต่สภาพท่ีผ่านมาศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ยังไม่มีบุคลากรในระดับอําเภอ เพ่ือทําหน้าท่ีในการประสานงานการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทําให้การดําเนินงานบางส่วนต้องประสบกับความล้มเหลว 

3. ระบบการบริหารงบประมาณ เนื่องจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
พ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมู่บ้านโดยตรง จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากในการเดินทางไปทํางานในพ้ืนท่ี
หมู่บ้าน ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้สอยและเสียเวลาในการทํางานอย่างมาก 

4. ระบบการนิเทศและติดตามผล เนื่องจากรูปแบบการดําเนินงานท่ีผ่านมาศูนย์  การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัด จําเป็นจะต้องดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของท้ังจังหวัด จึงเป็น
สาเหตุประการหนึ่งท่ีจังหวัดไม่สามารถนิเทศ และติดตามผลการจัดกิจกรรมได้อย่างท่ัวถึง จึงเกิดปัญหาในการ
บริหารโครงการโดยเฉพาะในด้านการไม่บรรลุเป้าหมายของการดําเนินงานจากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงอาจ
กล่าวโดยสรุปได้ว่าการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ เป็นการจัดกิจกรรมท่ีสอดแทรกอยู่ในการจัดสวัสดิการ
ต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงการให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้สูงอายุยังไม่แพร่หลาย และตรงตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ท้ังนี้เป็นผลมาจากนโยบายและแผนงานท่ีขาดความชัดเจนท้ังเป้าหมายและวิธีการการ
จัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุภาคเอกชน 

ในส่วนของภาคเอกชน หน่วยงานท่ีจัดหรือให้บริการการศึกษาแก่ผู้สูงอายุ มีท้ังในรูปขององค์กร 
มูลนิธิ กลุ่มหรือชมรมต่างๆ ตลอดจนองค์กรธุรกิจ ซ่ึงจัดในรูปแบบ และวัตถุประสงค์ ท่ีแตกต่างกันออกไป 
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และลักษณะการดําเนินงานมักเป็นการร่วมมือกับรัฐ จนคล้ายเป็นกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐท่ีสําคัญ เช่น 
ชมรมผู้สูงอายุ,สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย, สมาคมคลังปัญญาอาวุโส, สภาผู้สูงอายุ และศูนย์ต่างๆ ซ่ึงอยู่
ในส่วนของการบริการทางสังคมในชุมชนด้วย เช่น ศูนย์บริการทางสังคมเพ่ือผู้สูงอายุ, ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
ประจําหมู่บ้าน ตลอดจนการรวมกลุ่มในองค์กรเอกชนต่างๆ เช่น องค์กร Help Age และ Age Net เป็นต้น 

ในการศึกษากรณีศึกษาหน่วยงานภาคเอกชนท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับ
ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกกรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลําปางเป็นกรณีศึกษาด้วยเหตุผล เพราะว่า
ชมรมผู้สูงอายุเป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชน โดยมีสถาบันครอบครัว และชุมชน
เป็นฐานในการดําเนินงาน ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ก่อต้ังข้ึนมาจากการสนับสนุนการดําเนินการต้ังชมรม
ผู้สูงอายุของสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมจํานวน 257 คน และ
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบํานาญ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง มีเป้าหมายให้สมาชิกของชมรมได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสุขภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนได้รับบริการตรวจสุขภาพท่ีจําเป็น และดําเนินกิจกรรม
นันทนาการพบปะสังสรรค์ กิจกรรมท่ีชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลําปางดําเนินการผ่านมาสรุปได้ดังนี้ 

1. การประชุมกรรมการและสมาชิก เดือนละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี ท้ังนี้โดยการประชุมกรรมการ
ชมรมจะประชุมทุกวันพฤหัสบดีท่ี 2 ของเดือน และการประชุมสมาชิกชมรม ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือน 
ในการประชุมสมาชิกชมรมช่วงเช้าจะมีบริการให้การตรวจสุขภาพท่ัวไปแก่สมาชิกด้วย 

2. การเลี้ยงอาหารกันเอง ในวันประชุมสมาชิกชมรม ซ่ึงงบประมาณท่ีใช้ในการเลี้ยงอาหารเป็น
งบประมาณท่ีสมาชิกร่วมกันจ่ายคนละ 50 บาท และหากเดือนใดมีสมาชิกครบรอบวันคล้ายวันเกิดก็จะมี
กิจกรรมพิเศษ คือ การเป่าเค้กวันเกิดให้กับสมาชิกทุกคนท่ีเกิดในเดือนนั้นด้วย 

3.การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การฟังบรรยายความรู้เรื่องต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นความรู้เก่ียวกับสุขภาพ และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง วิทยากรท่ีมาให้ความรู้เป็นวิทยากรจาก
โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีร่วมกันทํา เช่น การทําบุญเนื่องในโอกาสวันสําคัญๆ ทางศาสนา  
เป็นต้น 

กลไกการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลําปาง ดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการโดยผ่าน
กระบวนการเลือกต้ังของสมาชิกชมรม โดยคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปีงบประมาณใน
การบริหารจัดการ เป็นงบประมาณท่ีได้มาจากการบริจาคของสมาชิกชมรมเป็นส่วนใหญ่และได้รับการ
สนับสนุนการทํากิจกรรมจากสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย โดยผ่านกระบวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 
เพ่ือจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของงบประมาณประจําปี ผลจากการศึกษากรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
ลําปางเก่ียวกับกิจกรรมการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุพบว่ามีจุดแข็ง คือ เป็นแหล่งท่ีผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพ
ของตนเองในการทํากิจกรรมต่างๆ ได้พบปะพูดคุยกับคนวัยเดียวกันเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตและได้
แลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้ ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อน คือ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการวางแผน และทํา
กิจกรรมของชมรมน้อย การสนับสนุนทางการเงิน และสิ่งของจากกลุ่มไม่เพียงพอ การจัดกิจกรรมของชมรม
พบว่า ส่วนมากเป็นเรื่องทางศาสนา กิจกรรมทางสุขภาพ และการออกกําลังกาย กิจกรรมเชิงพัฒนาองค์กรให้
เข้มแข็งมีน้อย และยังมีลักษณะการพ่ึงพาโดยเฉพาะจากหน่วยงานท่ีร่วมก่อต้ัง รวมถึงสมาชิกยังไม่เข้าใจ
จุดประสงค์ท่ีแท้จริงของการมีชมรม ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ทํางานเก่ียวข้องกับชมรมผู้สูงอายุ และ
ยังคงทํางานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันท่ีผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ เก่ียวกับการดําเนินงาน
ชมรมผู้สูงอายุได้แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายดังนี้ (จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ประเด็น
สัมภาษณ์ครอบคลุมเรื่องของนโยบายแผนงาน การเชื่อมต่อแผนงานโดยภาครัฐ และเอกชนรวมถึงการลงสู่
ปฏิบัติ) 
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 “งานผู้สูงอายุแฝงอยู่ในหลายกระทรวง เป็นงานหลายอย่างไม่ผสมผสานกัน ต่างกระทรวง ต่างกรม 
ต่างคนต่างทํา” 

 “วงจรการดําเนินงาน ความต่อเนื่องท้ังระดับบริหารนโยบายและการปฏิบัติมีช่องโหว่ ทําให้  การนํา
แผนไปสู่การปฏิบัติมีอุปสรรค” 

 “แม้มีแผนระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 แผนต่างๆ โดยเฉพาะ action planไม่ได้
ถูกนําไปปฏิบัติ รัฐมนตรีไม่สามารถสั่งการได้” 

 “ในการทํางานบ้านเรา ทางราชการหรือรัฐบาลมักเริ่มด้วยการก่อต้ังองค์กรก่อน ซ่ึงไม่ได้ผลเท่าไหร่ 
มันก็ตั้งของมันอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไร” 

 “แม้มีแผนระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ ก็พบว่า บางหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนมาก็เน้นด้านการสงเคราะห์เป็น
การต้ังรับ และเป็นการให้บริการ     ท่ีอยู่ในสถาบันมากกว่า (Institutional Care)” 

 “การนําแผนสู่การปฏิบัติ --- ไม่มี Authority ในการสั่งงาน อันจะเห็นได้ว่ากระทรวงใดเป็นงานท้ายๆ 
ของกระทรวงนั้นมักจะไม่เกิดการ Implement” 

 จากข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องหรือมีผลต่อการ
ดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลําปางต่อ           การจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ 

 1. การขาดเอกภาพและความต่อเนื่อง ท้ังในระดับนโยบายและแผนงาน 
 2. กลไกไม่ขับเคลื่อน เนื่องจากรัฐไม่ให้ความสําคัญแม้มีแผนแต่ก็ไม่เกิดการนําไปปฏิบัติ 
3. เน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก การจัดบริการเน้นให้ท่ีสถาบันมากกว่าชุมชน 
4.การสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากรไม่เพียงพอในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ

ชมรม 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุไทย 
การจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุปัจจุบัน เป็นกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีจัดข้ึนโดย

หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการเป็นกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสท่ัวไป ไม่ได้
เฉพาะเจาะจง              กลุ่มผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติตลอดจนโครงการ
พัฒนาด้านการศึกษาต่างๆ เม่ือพิจารณาแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนากิจกรรมการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ
แล้ว จะพบว่ามีอยู่น้อยมากเม่ือเทียบกับด้านอ่ืนๆ และท่ีปรากฏอยู่ก็ยังไม่มีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ซ่ึงความสําคัญเก่ียวกับกิจกรรมการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุนี้ยังถูกมองข้ามความสําคัญไป ท้ังนี้อาจกล่าว
ได้ว่า การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานล้วนแต่ได้รับผลกระทบมาจากนโยบายและแผนงาน ซ่ึงเป็น
เสมือนกรอบในการปฏิบัติงานท่ีองค์กร และหน่วยงานต่างๆ จะยึดถือและนําไปวางแนวทาง    ในการปฏิบัติ 
เพราะท่ีผ่านมารัฐบาลมิได้ให้ความสนใจเก่ียวกับผู้สูงอายุมากนัก เนื่องจากขณะนั้นสภาพครอบครัวไทยยังเป็น
ครอบครัวท่ีมีความอบอุ่น อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ จนกระท่ังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังใน
ระดับโลก และระดับประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเข้าสู่
ภาวะประชากรผู้สูงอายุ และผลพวงของการเข้าร่วมประชุมสมัชชาว่าด้วยผู้สูงอายุโลก ในปี พ.ศ. 2525 ทําให้
มีการจัดต้ังคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติข้ึน มีหน้าท่ีจัดทําแผนระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ 20 ปี (พ.ศ. 2525 
– 2544) เพ่ือกําหนดนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรวมท้ังการจัดการศึกษา
สําหรับผู้สูงอายุด้วย แต่ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ออกเป็นนโยบาย และไม่สามารถผลักดันให้เกิด
เป็นรูปธรรม ปัจจุบันการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุถูกกําหนดไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
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2545 – 2564) ในยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ โดยในยุทธศาสตร์นี้ได้
กําหนดมาตรการท่ีจะต้องมีการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุท้ังในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 

ส่วนปัญหาในการดําเนินงาน กรณีศึกษาหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเก่ียวกับการจัดการศึกษา
สําหรับผู้สูงอายุ พบว่ามีปัญหาในการดําเนินงานท่ีอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าเก่ียวข้องกับกลไกการดําเนินงาน 3 
ประการดังนี้คือ 

1.ปัญหาเก่ียวกับกลไกการเมือง 
2.ปัญหาเก่ียวกับกลไกความรู้ และ 
3.ปัญหาเก่ียวกับกลไกสังคม 
 

1. ปัญหาเก่ียวกับกลไกการเมืองถึงแม้ว่าการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุจะถูกกําหนดไว้ในนโยบาย
และกฎหมายต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพ่ือชี้นํายุทธศาสตร์ และมาตรการการปฏิบัติ แต่การ
ขับเคลื่อนกระบวนการทางกฎหมายมีความเชื่องช้ามาก ตัวอย่างเช่น ร่าง พ.ร.บ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ซ่ึงร่างมา
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 จนผ่านไป 10 ปีแล้วรัฐบาลจึงได้มีมติผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวและกําหนดให้มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2537 ทําให้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาไม่มีกฎหมายรวบรวมการปฏิบัติและคุ้มครอง
สิทธิผู้สูงอายุ ท่ีครอบคลุมคุณภาพชีวิตทุกด้านในฉบับเดียวกันรวมท้ังสิทธิ์ในการศึกษาของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน 

2. ปัญหาเก่ียวกับกลไกความรู้  อาจกล่าวได้ว่าการขับเคลื่อนกลไกความรู้ด้านผู้สูงอายุในระยะแรก 
เป็นรูปแบบการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาวิธีการรักษาโรค รวมท้ังการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและบุคคล
ท่ัวไป โดยยังขาดความรู้และข้อมูลด้านประชากรผู้สูงอายุ และองค์ความรู้ในการจัดทําแผน ดังจะเห็นได้จาก
การจัดทําแผนระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ได้กําหนดให้การประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผล การดําเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นยุทธศาสตร์สําคัญ 1 ใน 5 
ยุทธศาสตร์ของแผนฉบับท่ีสองด้วย แม้แผนนี้จะมีการกําหนด หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบตลอดจนระยะเวลา 
การประเมินการบรรลุเป้าหมายทุก 5 ปี แต่ก็ไม่พบว่ามีกลไกท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ด้านงบประมาณ การ
บริหารจัดการให้เกิดการวิจัยครบวงจร การจัดทําแผนการวิจัยท้ังระบบและเป็นภาพรวมท้ังประเทศท่ีมี
เอกภาพ นอกจากนี้ยังไม่มีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีเป็นองค์กรกลางท้ังในระดับรวมของประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับท้องถ่ิน ในการประมวลข้อมูล ประเด็นสําคัญเพ่ือการเผยแพร่และการนําไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
งานด้านการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ 

3. ปัญหาเก่ียวกับกลไกสังคม  บทบาทขององค์กรภาครัฐและเอกชน นับได้ว่ามีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการศึกษาของผู้สูงอายุท่ีผ่านมา แต่ประสบการณ์ท่ีผ่านมาก็ได้ชี้ให้เห็นว่ามีกลไกขับเคลื่อน
งานการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุท่ีขาดเอกภาพและไม่มีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้จากการโยกย้ายกรม
ประชาสงเคราะห์ ท่ี มีการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุไปสังกัดกระทรวงต่างๆ ถึง 4 ครั้ง ได้แก่ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม        
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย์) ทําให้งานด้านผู้สูงอายุกลายเป็นงาน
ฝากหรืองานแฝงหรือเป็นงานหลัก ก็ได้ นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่างานเก่ียวกับผู้สูงอายุในภาครัฐ ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบเบ็ดเสร็จ กล่าวคือ งานทางการแพทย์มีสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ ส่วนงานด้านสวัสดิการสังคมมีกองสวัสดิการกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รับผิดชอบ ในขณะท่ี กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ การท่ีงานแต่ละด้านแยกส่วนรับผิดชอบในแต่ละ
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กระทรวง ทําให้การประสานการทํางานไม่สะดวก นําไปสู่การขาดเอกภาพในการทํางาน อันเป็นปรากฏการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและนําไปสู่ความล้มเหลวในงานด้านการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุท่ีผ่านมา 
 

อภิปรายผล 
ในการดําเนินงานเพ่ือจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ นอกเหนือจากจะต้องมีนโยบาย และมาตรการ

ตลอดจนแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนแล้ว จําเป็นต้องมีกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนท่ีสําคัญท้ัง 3 กลไกดังกล่าวข้างต้น 
ได้แก่ 1) กลไกการเมือง 2)กลไกความรู้ และ3) กลไกสังคม กล่าวคือกลไกการเมืองมีความสําคัญด้านการ
กําหนดนโยบายและแผนของผู้สูงอายุตลอดจนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน รวมท้ังเป็นผู้กําหนดระบบการเงิน
การคลังในการดําเนินงานด้านการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ แต่การกําหนดนโยบายจําเป็นต้องอาศัยกลไกความรู้ 
เพ่ือการป้อนข้อมูลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ กลไกความรู้หรือด้านวิชาการเองต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายทุกวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ เพ่ือร่วมศึกษาวิจัยค้นหาภาพผู้สูงอายุอย่างครบด้านครบองค์รวม 
และเป็นกลไกสําคัญท่ีจะศึกษา  ค้นหาทดลองหา วิธีการเพ่ือให้การบริการการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ เกิด
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของสังคมมากท่ีสุด แต่ท้ังสองกลไก จะขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้
หากไม่มีกลไกทางด้านสังคมท่ีเป็นการร่วมประสานของภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะตัวผู้สูงอายุ
เอง 
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บทคัดย่อ 

รายงานการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการเรียนวิชามนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชามนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีท่ี 1 กลุ่มเรียน 3B,4B และ 3A, 4A ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา 2554 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนก่อนเรียนและหลังเรียนและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน ในวิชามนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากการวิจัยพบว่าผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนมาใช้ในการเรียนการสอนวิชา
มนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมปรากฏว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ชั้นปีท่ี 1 กลุ่มเรียน 3B,4B และ 3A, 4A มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดทุกคน สรุปผล
การศึกษากิจกรรมกลุ่มได้ดังนี้ 1)นักศึกษามีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน 2) ช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นสนใจ 
ต้ังใจ และมีความรับผิดชอบมากข้ึน 3) รู้จักการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 4) การปรับตัวเข้าหากลุ่มเพ่ือนการ
เรียนรู้นิสัยเพ่ือน 5) การอยู่ร่วมกันและการทํางานเป็นทีม 6) ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นอยู่
ตลอดเวลา 7) ช่วยสร้างความสามัคคี 8) รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน และ9)ได้เทคนิคการเรียนและการใช้ภาษา
เดียวกันทําให้เข้าใจง่าย 

คําสําคัญ: ประสิทธิผลของการเรียน, วิชามนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 

ABSTRACT  
This research is “Effectiveness of learning man with technology and environment of 

Undergraduate students by Peer-assisted learning..” There are three objectives. To study the 
development of learning man with technology and environment Effectiveness of the 
undergraduate students class 3B, 4B and 3A, 4A Year 1 in Faculty of Business Administration 
Field Retail Business Management at Panyapiwat Institution Management in year 2011. 
To compare with performance before and after Peer learning and A study to compare 
students' satisfaction with the peer learning. This research is used quantitative research. 
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With research to the results of the peer education model used in the course of man 
with technology and environment. It appears that all undergraduate students class 3B, 4B 
and 3A, 4A Year 1 in Faculty of Business Administration Field Retail Business Management 
have Effectiveness through the criteria examination. The summary of the study by Peer-
assisted learning are concern. 1) The students are behaving better learn. 2) The provide 
students with enthusiasm and determination to be more responsible. 3) The students know 
to share and Munificent. 4) The students adapt to the group. And study the friends of 
behavior 5) living together and working with a team. 6) The encourage students to be active 
anytime. 7) To create harmony. 8) The student solved the problems together. And 9) 
The special learning techniques, and use the same language simplification. 

Keywords: Effectiveness of Learning, Man with Technology and Environment Course 
 
บทนํา 

วิชามนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา GE 4003 เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีเนื้อหารายวิชาค่อนข้างยาก 
ต้องใช้ความเข้าใจและการวิเคราะห์เนื้อหาของบทเรียนจากผลการสอบช่วงกลางภาคเรียนและจากการ
สอบถามความเข้าใจของผู้เรียนในขณะเรียน นักศึกษาหลายคนได้ให้ข้อเสนอแนะว่า นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา 
แต่เนื้อหาค่อนยากต้องใช้ความเข้าใจและการวิเคราะห์เนื้อหาจากบทเรียน ผู้วิจัยจึงศึกษาผู้เรียน 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มเรียนก่อนได้แก่กลุ่มเรียน 3B, 4B และกลุ่มปฏิบัติงานก่อนได้แก่กลุ่มเรียน 3A, 4A จากกลุ่มเรียนได้แบ่ง
ผู้เรียนจากผลการสอบช่วงกลางภาคเรียน เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเรียนก่อน 3B และ4B กลุ่มท่ีคะแนนผ่าน
เกณฑ์การสอบกลางภาคเรียนมีจํานวน ร้อยละ 56 และกลุ่มท่ีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบกลางภาคเรียน 
มีจํานวน ร้อยละ 44  กลุ่มเรียน 3A และ4A กลุ่มท่ีคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบกลางภาคเรียนมีจํานวน ร้อยละ 
39.29 และกลุ่มท่ีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบกลางภาคเรียนมีจํานวน ร้อยละ 60.71โดยให้นักศึกษากลุ่มท่ี
คะแนนผ่านเกณฑ์การสอบกลางภาคเรียนจับคู่ 2 หรือ 3 คนกับนักศึกษากลุ่มท่ีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบ
กลางภาคเรียน และติดตามนักศึกษากลุ่มท่ีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบกลางภาคเรียนมีคะแนนการสอบหลัง
การเรียนครบทุกครั้ง  จนถึงช่วงสอบปลายภาค พบว่านักศึกษากลุ่มท่ีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบกลางภาค
เรียนมีคะแนนท่ีดีข้ึน กลุ่มเรียนก่อน กลุ่มเรียน 3B, 4B ร้อยละ 69.57 และกลุ่มปฏิบัติงานก่อน กลุ่มเรียน 3A, 
4A ร้อยละ 50 ผู้วิจัยสังเกตการเรียนพบว่า ในขณะบรรยายสาธิตตามเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนอยู่นั้น 
นักศึกษามักคุยกัน เม่ือมีการถามคําถามระหว่างการบรรยายนักศึกษาไม่กล้าแสดงออกในการตอบคําถาม
ผู้วิจัยและไม่ม่ันใจในคําตอบท่ีได้ว่าถูกหรือผิด จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนทําให้ผู้วิจัยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือ
ปรับวิธีเรียน โดยกําหนดให้กลุ่มท่ีคะแนนผ่านเกณฑ์เลือกจับคู่กับกลุ่มท่ีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ช่วยเหลือการ
เรียนในขณะเรียน และติดตามการเข้าเรียนในชั้นเรียนหรือเรียกการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เนื่องจากผู้เรียน
ซ่ึงอยู่ในช่วงวัยรุ่น เพ่ือนคือสิ่งท่ีมีอิทธิพลอย่างมากและนักศึกษามักใช้เวลาอยู่กับเพ่ือนมากกว่าผู้ปกครองหรือ
ครู อาจารย์ จึงนับเป็นการดีหากเพ่ือนจะช่วยพัฒนาเพ่ือนให้ไปทางท่ีดี อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา ในเรื่องการมีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึนอีกด้วยจากทฤษฎีของโคล
เบิร์ก (Kohlberg’ s Theory) Kohlberg (1976 : 32-34) อาศัยทฤษฎีของ Piaget เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา
ค้นคว้าทฤษฎีของ Kohlberg เป็นทฤษฎีตามแนวคิดพัฒนาการทางสติปัญญาของการศึกษาพัฒนาการทาง
จริยธรรม  
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วิธีดังกล่าวจะทําให้นักศึกษาด้วยกันช่วยกระตุ้นการเรียน ทบทวนบทเรียน แนะนําวิธีการจํา และการ
สรุปผลการเรียน แลกเปลี่ยนระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน เพ่ือให้นักศึกษาเหล่านี้จะได้มีความพึงพอใจและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชามนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมดียิ่งข้ึน อีกท้ังเป็นแนวปฏิบัติในรายวิชาอ่ืนๆ
ท่ีเทียบเคียงได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชามนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีท่ี 1 กลุ่มเรียน 3B, 4B และ 3A, 4A ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2554สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ในวิชามนุษย์กับเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนเรียงลําดับ 3 ลําดับ ดังนี้ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านพฤติกรรม และด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยไว้ด้วยกัน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย จากคะแนนสอบกลางภาคนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ท้ัง 2 กลุ่ม ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้สอน ได้แก่กลุ่ม 3B, 4B และ 3A, 4A  เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 ข้ันตอนท่ี 2 ผู้วิจัยคัดเลือกนักศึกษากลุ่ม 3B, 4B และ 3A, 4A ท่ีมีคะแนนสอบเฉลี่ยกลางภาคไม่ผ่าน
เกณฑ์กําหนดการสอบผ่านเกณฑ์ท่ี 15.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  
 ข้ันตอนท่ี 3 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มเป้าหมายนักศึกษากลุ่ม 3B, 4B และ 3A, 4A ท่ีมีคะแนนสอบเฉลี่ยกลาง
ภาคผ่านเกณฑ์ท่ี 15.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยให้นักศึกษาทํากิจกรรมต่างๆมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผู้เรียนนักศึกษากลุ่ม 3B, 4B และ 3A, 4A ท่ีมีคะแนนสอบเฉลี่ยกลางภาคผ่านเกณฑ์ ท่ี 15.5 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ช่วยเหลือเพ่ือนท่ีคะแนนสอบเฉลี่ยกลางภาคไม่ผ่านเกณฑ์ โดยให้
นักศึกษาเลือกเพ่ือนเพ่ือดูแลและช่วยเหลือ จํานวน 1 หรือ 2 คน 

2. ให้นักศึกษาแต่ละคนท่ีเลือกเพ่ือนเพ่ือดูแลและช่วยเหลือ จํานวน 1 หรือ 2 คนนั่งเรียนในห้องเรียน 
ด้วยกัน จัดให้นั่งติดกัน เม่ือเรียนจบแต่ละบท พร้อมสรุปบทเรียนแต่ละครั้ง และติดตามการเข้าเรียน 
 ข้ันตอนท่ี 4 ผู้วิจัยติดตามกลุ่มเป้าหมายนักศึกษากลุ่ม 3B, 4B และ 3A, 4A ท่ีมีคะแนนสอบเฉลี่ย
ปลายภาคผ่านเกณฑ์ท่ี 20.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน จากการให้นักศึกษาทํากิจกรรมหลังสอบ
กลางภาค 
 ข้ันตอนท่ี 5 ผู้วิจัยจัดทําเครื่องมือแบบสํารวจแบบประเมินประสิทธิผลของการเรียนวิชามนุษย์กับ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน และประมวลผลความพึงพอใจในการเรียนวิชา มนุษย์กับ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 ข้ันตอนท่ี 6 ผู้วิจัยสรุปผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามนุษย์กับเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมโดย 
    1. การคํานวณค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนกลางภาคเรียนและคะแนนปลายภาคเรียน
เปรียบเทียบสัดส่วนความแตกต่างของคะแนนเม่ือมีการกลุ่มแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ของกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา
กลุ่ม 3B, 4B และ 3A, 4A  
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    2.  ศึกษาประสิทธิผลของการเรียนวิชามนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
และความพึงพอใจในการดําเนินการสอน จากวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ ของนักศึกษาโดยวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ t-test ของกลุ่มเป้าหมายนักศึกษากลุ่ม 3B, 4B และ 3A, 4A  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ของนักศึกษากลุ่มเรียน 3B, 4B และ 3A, 4A 
กลุ่มเรียน 3B, 4B พบว่าเม่ือมีการจับกลุ่มแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จากคะแนนสอบกลางภาคทําให้คะแนนสอบ
กลางภาคแตกต่างจากคะแนนสอบปลายภาค แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
3.46 และเม่ือทําการทดสอบกลุ่ม 3A, 4A พบว่าเม่ือมีการจับกลุ่มแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จากคะแนนสอบกลาง
ภาคทําให้คะแนนสอบกลางภาคแตกต่างจากคะแนนสอบปลายภาค แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 0.05 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.10 

ด้านความคิดเห็นของผู้ดูแล 
จากการวิจัยและศึกษาระดับความคิดเห็นจากนักศึกษากลุ่มผู้ท่ีดูแลเก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในระดับมากในเรื่องใดบ้างต่อการจัดการเรียนการสอน 
ท้ัง 3 ด้าน เรียงลําดับ 3 ลําดับ ดังนี้ 

(1) ด้านอาจารย์ผู้สอน คือ การเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตาผู้เรียนอย่าง
ท่ัวถึง การใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือดูแลกัน และการสอนเทคนิคการเรียน 

(2) ด้านพฤติกรรม คือ ปรึกษาเรื่องงานท่ีอาจารย์มอบหมาย การเตือนคู่เพ่ือนเรื่องการบ้านและ
ช่วยกันทําการบ้าน และ การเตือนคู่เพ่ือนเรื่องการบ้านและช่วยกันทําการบ้าน  

(3) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน คือ การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีประโยชน์ 
ต่อการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทําให้ผลการเรียนดีข้ึน และท่านคิดว่าการเรียนการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนมีรูปแบบสอดคล้อง และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทําให้
พฤติกรรมทางการเรียนเปลี่ยนไปในทางท่ีดี 

ด้านความคิดเห็นผู้ได้รับการดูแล 
จากการวิจัยและศึกษาระดับความคิดเห็นจากนักศึกษากลุ่มผู้ท่ีได้รับดูแลเก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในระดับมากในเรื่องใดบ้างต่อการจัดการเรียนการสอน 
ท้ัง 3 ด้าน เรียงลําดับ 3 ลําดับ ดังนี้ 

(1) ด้านอาจารย์ผู้สอนโดย คือ การใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน การติดตามการส่งงานแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของ การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน การติดตาม การส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมายจากการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน และการเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตา
ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  

(2) ด้านพฤติกรรม คือ ปรึกษาเรื่องงานท่ีอาจารย์มอบหมาย ภาษาหรือการสรุปการเรียนใช้ภาษา
เดียวกัน ทําให้เข้าใจง่าย และการเตือนคู่เพ่ือนเรื่องการบ้านและช่วยกันทําการบ้าน  

(3) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน คือ การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทําให้ผลการเรียน
ดีข้ึน การเรียนการสอนแบบเพ่ือนดูแลเพ่ือนมีรูปแบบสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และการเรียนการ
สอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทําให้พฤติกรรมทางการเรียนเปลี่ยนไปในทางท่ีดี  
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ด้านความคิดเห็นเรื่องการใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
ความคิดเห็นจากประสิทธิผลการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนพบว่ากลุ่มผู้ดูแลมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง

กันกับกลุ่มผู้ได้รับการดูแล (ł =0.929, Sig =0.436) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจึงพบว่า ท้ัง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านอาจารย์ผู้สอน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ด้านพฤติกรรมการเรียนแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนด้วยการเรียนการสอนแบบเพ่ือนดูแลเพ่ือนของกลุ่ม
ผู้ดูแลและกลุ่มผู้ได้รับการดูแล มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (0.05) 
 
ตารางท่ี 1: แสดงข้อมูลร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักศึกษา 
     ด้านอาจารย์ผู้สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 

 
หัวข้อการประเมิน 

ร้อยละของระดับความคิดเห็น 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น  ดีมาก ดี 

ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
1.1 การอธิบายแนวการสอน แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  

วิธีการวัดและประเมินผลแก่ผู้เรยีน 
47.80 50.00 2.20 0.00 0.00 4.46 0.543 ดี 

1.2 การมีปฏสิัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียน เช่น การแสดงออก
ด้วยความรัก 

48.90 50.00 1.10 0.00 0.00 4.48 0.524 ดี 

1.3 การใช้เทคนิคการสอนท่ีพัฒนาผู้เรยีนให้เกิดการ
เรียนรูด้้วยตนเอง 

47.80 47.80 4.30 0.00 0.00 4.43 0.580 ดี 

1.4 การใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
เพ่ือดูแลกัน 

60.90 35.90 3.30 0.00 0.00 4.58 0.559 ดีมาก 

1.5 การใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

63.00 35.90 1.10 0.00 0.00 4.62 0.510 ดีมาก 

1.6 การติดตาม สอบถามพฤติกรรมการเรียนของการสอน
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

54.30 43.50 2.20 0.00 0.00 4.52 0.544 ดีมาก 

1.7 การติดตามการส่งงานแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของ 
การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

58.70 37.00 3.30 1.10 0.00 4.53 0.619 ดีมาก 

1.8 การติดตาม การส่งงานท่ีไดร้ับมอบหมายจากการสอน
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

59.80 38.00 2.20 0.00 0.00 4.58 0.539 ดีมาก 

1.9 การสอนเทคนิค การเรยีน 62.00 34.80 3.30 0.00 0.00 4.59 0.558 ดีมาก 
1.10 การเอาใจใสผู่้เรยีนเป็นรายบุคคลและแสดงความ

เมตตาผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
64.10 33.70 2.20 0.00 0.00 4.62 0.531 ดีมาก 

รวม 4.54 0.391 ดีมาก 
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แผนภูมิท่ี 1: แสดงข้อมูลความคิดเห็นด้านอาจารย์ผู้สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
 
 จากตารางท่ี 1 และแผนภูมิท่ี 1 แสดงข้อมูลสรุปความคิดเห็นพบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ   การใช้เทคนิคการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( X = 4.62: S.D. = 0.519) รองลงมาคือการเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและแสดง
ความเมตตาผู้เรียนอย่างท่ัวถึง ( X = 4.62; S.D. = 0.531) และการสอนเทคนิค การเรียน ( X = 4.59; S.D. = 
0.56) 
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ตารางท่ี 2: แสดงข้อมูลร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักศึกษา  
     ด้านพฤติกรรมการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 
 

หัวข้อการประเมิน 

จํานวนและร้อยละของระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น  ดีมาก ดี 

ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 

2.1 ช่วยกันทําแบบฝึกหัดในห้องเรียน 51.1 44.6 4.3 0.00 0.00 4.47 0.583 ดี 
2.2 ช่วยกันทบทวนเน้ือหาหลังจากการเรียนการ

สอน 
51.1 41.3 7.6 0.00 0.00 4.43 0.634 ดี 

2.3 ช่วยอธิบายหรือยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยายให้เห็นจริงและชัดเจน 54.3 40.2 5.4 0.00 0.00 4.49 0.602 ดี 

2.4 ภาษาหรือการสรุปการเรียนใช้ภาษาเดียวกัน 
ทําให้เข้าใจง่าย 56.5 35.9 7.6 0.00 0.00 4.49 0.638 ดี 

2.5 ปรึกษาเรื่องงานท่ีอาจารยม์อบหมาย 59.3 38.5 2.2 0.00 0.00 4.57 0.540 ดีมาก 
2.6 ช่วยเพ่ือนตอบคําถามในช้ันเรียน 39.1 54.3 6.5 0.00 0.00 4.33 0.595 ดี 
2.7 การเตือนคู่เพ่ือนเรื่องการบ้านและช่วยกันทํา

การบ้าน 
54.3 43.5 2.2 0.00 0.00 4.52 0.544 ดีมาก 

2.8 การเตือนคู่เพ่ือนให้อ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัว
สอบ 

50.0 50.0  0.00 0.00 4.50 0.503 ดีมาก 

รวม 4.48 0.443 ดี 

 

 
 
แผนภูมิท่ี 2: แสดงข้อมูลความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
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 จากตารางท่ี 2 และแผนภูมิท่ี 2 สรุปความคิดเห็นพบว่า ด้านพฤติกรรมการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
มีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ปรึกษาเรื่องงานท่ีอาจารย์มอบหมาย ( X  = 4.57: S.D. = 0.540) รองลงมาคือ
การเตือนคู่เพ่ือนเรื่องการบ้านและช่วยกันทําการบ้าน ( X = 4.52; S.D. = 0.544) และการเตือนคู่เพ่ือนให้
อ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ ( X = 4.50; S.D. = 0.503) 
 
ตารางท่ี 3: แสดงข้อมูลร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านการ
     วัดและประเมินผลการเรียนด้วยการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 

 
หัวข้อการประเมิน 

จํานวนและร้อยละของระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น  ดีมาก ดี 

ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
3.1 ท่านคิดว่าการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  

ทําให้พฤติกรรมทางการเรียนเปลีย่นไปในทางท่ีดี 
55.4 42.4 2.2 0.00 0.00 4.53 0.546 ดีมาก 

3.2 ท่านคิดว่าการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  
ทําให้ผลการเรยีนดีข้ึน 

54.3 40.2 5.4 0.00 0.00 4.49 0.602 ดี 

3.3 ท่านคิดว่าการเรียนการสอนแบบเพ่ือนดูแลเพ่ือน
มีรูปแบบสอดคล้องและเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 

57.6 40.2 2.2 0.00 0.00 4.55 0.540 ดีมาก 

3.4 โดยภาพรวมท่านคิดว่าการเรียนการสอนแบบ
เพ่ือนดูแลเพ่ือนมีประโยชน์ 

58.7 39.1 2.2 0.00 0.00 4.57 0.540 ดีมาก 

รวม 4. 52 0.403 ดีมาก 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 3: แสดงข้อมูลความคิดเห็นด้านการวัดและประเมินผลการเรียนด้วยการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
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จากตาราง 2 และแผนภูมิ 2 สรุปความคิดเห็นพบว่า ด้านพฤติกรรมการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
มีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ   ปรึกษาเรื่องงานท่ีอาจารย์มอบหมาย ( X  = 4.57: SD = 0.540) รองลงมาคือ
การเตือนคู่เพ่ือนเรื่องการบ้านและช่วยกันทําการบ้าน ( X = 4.52; SD = 0.544) และการเตือนคู่เพ่ือนให้อ่าน
หนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ ( X = 4.50; SD = 0.503 )  
 
สรุป 

การเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ของนักศึกษากลุ่มเรียน 3B, 4B และ3A, 
4A กลุ่มเรียน 3B, 4B พบว่าเม่ือมีการจับกลุ่มแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จากคะแนนสอบกลางภาคทําให้คะแนน
สอบกลางภาคแตกต่างจากคะแนนสอบปลายภาค แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 3.46 และเม่ือทําการทดสอบกลุ่ม 3A, 4A พบว่าเม่ือมีการจับกลุ่มแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จากคะแนน
สอบกลางภาคทําให้คะแนนสอบกลางภาคแตกต่างจากคะแนนสอบปลายภาค แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
0.05 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.10 

ด้านความคิดเห็นของผู้ดูแล 
จากการวิจัยและศึกษาระดับความคิดเห็นจากนักศึกษากลุ่มผู้ท่ีดูแลเก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในระดับมากในเรื่องใดบ้างต่อการจัดการเรียนการสอน 
ท้ัง 3 ด้าน เรียงลําดับ 3 ลําดับ ดังนี้ 

(1) ด้านอาจารย์ผู้สอน คือ การเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตาผู้เรียนอย่าง
ท่ัวถึง การใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือดูแลกัน และการสอนเทคนิคการเรียน 

(2) ด้านพฤติกรรม คือ ปรึกษาเรื่องงานท่ีอาจารย์มอบหมาย การเตือนคู่เพ่ือนเรื่องการบ้านและ
ช่วยกันทําการบ้าน และ การเตือนคู่เพ่ือนเรื่องการบ้านและช่วยกันทําการบ้าน  

(3) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน คือ การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีประโยชน์ 
ต่อการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทําให้ผลการเรียนดีข้ึน และท่านคิดว่าการเรียนการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนมีรูปแบบสอดคล้อง และเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทําให้
พฤติกรรมทางการเรียนเปลี่ยนไปในทางท่ีดี 

ด้านความคิดเห็นผู้ได้รับการดูแล 
จากการวิจัยและศึกษาระดับความคิดเห็นจากนักศึกษากลุ่มผู้ท่ีได้รับดูแลเก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในระดับมากในเรื่องใดบ้างต่อการจัดการเรียนการสอน 
ท้ัง 3 ด้าน เรียงลําดับ 3 ลําดับ ดังนี้ 

(1) ด้านอาจารย์ผู้สอนโดย คือ การใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน การติดตามการส่งงานแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของ การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน การติดตาม การส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมายจากการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน และการเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและแสดงความเมตตา
ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  

(2) ด้านพฤติกรรม คือ ปรึกษาเรื่องงานท่ีอาจารย์มอบหมาย ภาษาหรือการสรุปการเรียนใช้ภาษา
เดียวกัน ทําให้เข้าใจง่าย และการเตือนคู่เพ่ือนเรื่องการบ้านและช่วยกันทําการบ้าน  

(3) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน คือ การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทําให้ผลการเรียน
ดีข้ึน การเรียนการสอนแบบเพ่ือนดูแลเพ่ือนมีรูปแบบสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และการเรียนการ
สอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทําให้พฤติกรรมทางการเรียนเปลี่ยนไปในทางท่ีดี  
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ด้านความคิดเห็นเรื่องการใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
ความคิดเห็นจากประสิทธิผลการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนพบว่ากลุ่มผู้ดูแลมีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกันกับกลุ่มผู้ได้รับการดูแล (ł =0.929, Sig =0.436) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านจึงพบว่า ท้ัง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านอาจารย์ผู้สอน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ด้านพฤติกรรมการเรียนแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนด้วยการเรียนการสอนแบบเพ่ือนดูแลเพ่ือนของกลุ่ม
ผู้ดูแลและกลุ่มผู้ได้รับการดูแล มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (0.05) 
 
เอกสารอ้างอิง 
วัฒนพร ระงับทุกข์. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อม, 2542 
วราลักษณ์ ไชยทัพและคณะ. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning process). 
 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ. เชียงใหม่, 2544 
กรมวิชาการ. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุ
 สภาลาดพร้าว, 2547. 
กานดา กิจจาวิเศษ. ความพึงพอใจและการปฏิบัติตามคําประกาศสิทธิผู้ป่วย 10 ประการของโรงพยาบาล
 สุวรรณภูมิ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม, 2546. 
กาญจนา บุญส่ง. หลักการสอน โครงการตําราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ. เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏ
 เพชรบุรี, 2542. 
กันฑพร กากแก้ว. ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อห้องสมุดประชาชนอําเภอ สังกัดศูนย์การศึกษานอก
 โรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542. 
กองส่งเสริมวิทยฐานะครู. การฝึกหัดครู. กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาสําหรับครูทางวิทยุไปรษณีย์, 2530.จุล
พงษ์ พันอินากูล. พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา. อุดรธานี :สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 
 2542. 
จิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางคณิตศาสตร์ สมรรถภาพทางจํานวนสมรรถภาพทาง
 ภาษา เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์กับ
 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จังหวัด
 นครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544. 
ดวงมณี หล้าคําคง. การสร้างแบบทดสอบเอ็ม อี คิว กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องพลังงานและ
 สารเคมี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดําเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์. วิทยานิพนธ์ กศ.
 ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544. 
ไตรรงค์ เจนการ. การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเอ็ม อี คิว เพ่ือวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
 คณิตศาสตร์. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. 
ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 
ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน: องค์องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ.  
 พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 995 
 

ทิตย์บังอร ใจบุญ. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความถนัดทางการเรียนของ
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างกลุ่มท่ีมีแบบการเรียนแตกต่างกัน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. 
 มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543. 
ทองอินทร์ ภูมิประสาท. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง รูปและรูปทรงเรขาคณิตชั้น
 ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม TAI และการจัดกิจกรรมตามแนว สสวท. 
 วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547. 
ชนาธิป พรกุล. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
นคร พันธุ์ณรงค์ .(2550). เอกสารชุดปฏิรูปการเรียนการสอน หมายเลข 3 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
 สําคัญและการเรียนรู้อย่างมีความสุข. เชียงใหม่: 
นงค์รัก ไทธานี. การสร้างแบบทสอบเอ็ม อี คิว ท่ีดําเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือวัดความสามารถใน
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542. 
นรารัตน์ กิจเจริญ. (2547). ผลของกิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อการรับรู้ความสามารถแก้ปัญหาด้านการเรียนของ
 นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัยมิชชัน วิทยาเขตมวกเหล็ก อําภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. ปริญญานิพนธ์ 
 กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรต. 
นุชนาฏ เทพพิทักษ์ศักด์ิ. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชา
 คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
 ค้นพบโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนปกติ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. 
 มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542. 
นุชนาฎ เทพพิทักษ์ศักด์ิ. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเร็ว วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 ด้วยวิธีสอนแบบกลุ่มเพ่ือช่วยเพ่ือนและวิธีสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.  
นิตยา ประพฤติกิจ. คณิตศาสตร์สําหรับเด็กประถมวัย (Mathematics for Young Children). กรุงเทพฯ:  
 โอเดียนสโตร์, 2541. 
นิตยา เตโช. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างวิธีสอนแบบกลุ่มจิ๊กซอว์กับวิธีสอนแบบหมวกหกใบ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. 
 มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547 . 
หนึ่งฤทัย เท่ียงแท้. การเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
 โจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบค้นพบโดย
 กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนปกติ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : 
 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม, 2540. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2540. การวิจัยเบ้ืองต้น. 
 พิมพ์ครั้งท่ี 7. มหาสารคาม : สุวีริยาสาส์น, 2545. 
บุญชม ศรีสะอาด. วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์, 2547. 
บูรชัย ศิริมหาสาคร. การศึกษาท่ีเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางการพัฒนา. กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2545. 
ปิยดา ปัญญาศรี. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ระหว่างนักเรียนท่ีมีแบบการเรียนการอบรมเลี้ยงดูและระดับเชาวน์ปัญญาแตกต่างกัน. วิทยานิพนธ์ 
 กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545. 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 996 
 

ปทีป เมธาคุณวุฒิ. การจัดการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, 2544. 
ประสาท อิศรปรีดา. สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 4. มหาสารคาม: โครงการตําราคณะ
 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547. 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มีส, 2545. 
พินิจ ศรีจันทร์ดี. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2530. 
พิสมัย วีรยาพร. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจ
 ในการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องสมการและการแปรผัน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 
 1 ท่ีเรียนแบบร่วมมือ (LT) กับท่ีเรียนแบบปกติ. ปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 
พวงทิพย์ โพธิ์วอ. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามเทคนิค เอ็ม อี 
 คิว. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2535.  
พวง  รัตน์ ทวีรัตน์. การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
 2530. 
เพลินพิศ ธรรมรัตน์. การประเมินผลการเรียน. สกลนคร: สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542. 
เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ. คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย. ภูเก็ต: สถาบันราชภัฎภูเก็ต, 2542. 
ยุพา มานะจิตต์. เอกสารการอบรมปฏิบัติการทําวิจัย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538. 
เยาวดี วิบูลย์ศรี. การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 2540. 
รัตนา รัตวิวัฒนาพงศ์. พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in Mathematics I).  
 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2527. 
ลดาเดือน ศรีขันซ้าย. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนของ
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยวิธีแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (STAD) และ
 นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนตามคู่มือครูของ สสวท. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม, 2540. 
วราลักษณ์ ไชยทัพและคณะ. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning process). 
 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ. เชียงใหม่, 2544. 
วัชรี บูรณสิงห์. พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in Mathematics). กรุงเทพฯ:  
 ม.ป.พ., 2525. 
วัฒนพร ระงับทุกข์. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ, 2542. 
วัฒนาพร ระงับทุกข์. เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2548. 
วินัย ธรรมศิลป์ และ คณะ. เทคนิคการวัดผลทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ม.ป.ป. 
วีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่าง
 กลุ่มท่ีมีแบบการเรียนแตกต่างกัน. วิทยานิพนธ์. กศ.ม. มหาสารคาม :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
 2542. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม (CLASSICAL TEST THEORY). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, 2544. 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 997 
 

สนอง อินละคร. เทคนิควิธีการและนวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กกลาง. 
 อุบลราชธานี: อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, 2544. 
สายหมอก ขุนศักดา. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชัน
 ตรีโกณมิติ และกําหนดการเชิงเส้น ตามเทคนิคเอ็ม อี คิว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5. วิทยานิพนธ์ 
 กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543. 
สิริพร ทิพย์คง. หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด, 
 2545. 
สุดาทิพย์ บุษมงคล. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
 การเรียน วิชา 0503311 การถ่ายภาพเบ้ืองต้นระหว่างการเรียนเป็นรายบุคคลกับการเรียนเป็นกลุ่ม
 ย่อย. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546. 
สุชาติ ผุดผ่อง. การวัดและประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์. จันทบุรี: สถาบันราชภฏัรําไพพรรณี, 2542.
สุรชัย ขวัญเมือง. วิธีสอนและการวัดผลวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: เทพนิมิตการ
 พิมพ์, 2522. 
สุนทร คําโตนด. การสร้างแบบทดสอบ. อุดรธานี: สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2531. 
สุภารัตน์ คุ้มบํารุง. การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริท่ึม โดยใช้
กิจกรรมจับคู่เพ่ือนดูแลกัน. วิทยานิพนธ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552. 
สมชาตรี ทีบุญมา. ปัจจัยทางการศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
 2546. 
สมนึก ภัททิยธนี. การวัดผลการศึกษา. มหาสารคาม : ประสานการพิมพ์, 2546 ก. 
สมนึก ภัททิยธนี. เทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ วิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น. 
 กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์, 2546 ข. 
สมบัติ ท้ายเรือคํา. การวิจัยการศึกษาเบ้ืองต้น. มหาสารคาม : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม, 2546. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์-ทางการเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550. 
อดุลย์ เอ่ียมแจ้งพันธ์. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เรื่อง 
 สมการและอสมการ อัตราส่วนและร้อยละ ท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
 เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านนางเลิง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู สังกัด
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม, 2547. 
อารีย์ วชิรวราการ. การวัดและประเมินผลการเรียน. ธนบุรี: สถาบันราชภัฏธนบุร,ี 2542. 
อาภา จันทรสกุล. ทฤษฎีและวิธีการให้คําปรึกษา (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
 2535. 
Andrea, V. J., & Salovey, P. Peer counseling skill and perspectives. Palo Alto, CA: Science and 
 Behavior Books, 1983 
Baron, R. A., & Greenberg, J. Behavior in organizations: Understanding and managing the 
 human side of work (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990. 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 998 
 

Bostik, K. E., & Everall, R. D. In my mind I was alone: Suicide adolescents perceptions of 
 attachment relationships. International Journal for the Advancement of Counseling, 
 28 (30), 269-285 , 2006 
Brammer, L. M. The helping relationship: Process and skill (5th ed.).Needham Heights, MA: 
 Simon & Schuster, 1993. 
Bray, M. J. Behavioral influence in the context of adolescent best friendships: Friendship 
 quality and characteristics of the best friend. Retrieved May 1, 2007, from… 
 http://digitalcommons.wayne.edu /dissertations/AAI1423650, 2004.  
Corey, G. Theory and practice of group counseling (7th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole, 2008. 
Corey, G., & Corey, M. S.. Groups process and practice (7th ed.). Belmont, CA: Thomson 
 Brooks/Cole, 2006. 
Cunningham, G. B. The influence of group diversity on intergroup bias following 
 recategorization. The Journal of Social Psychology, 146(5), 533-547, 2006. 
Darmody, M., Smyth, E., & McCoy, S. Acting up or opting out?: Truancy in Irish secondary 
 schools. Educational Review, 60(11), 359-373, 2008. 
Feletti, G.I. and A.H.B. Gillies. “Developing Oral and Written Formats for Evaluating Clinical 
 Problem – Solving by Medical Undergraduates,” Journal of Medical Education. 57 : 
 874 – 876 ; November, 1982.  
George, Strauss and Leonard R. Sayles. Personnel : the Human Problems of Management. 
 4th ed. USA : George, Strauss and Leonard R. Sayles, 1980. 
Gestsdottir, S., & Lerner, R. M.. Intentional self-regulation and positive youth development in 
 early adolescence: Finding from the 4-h study of positive youth development. 
 Developmental Psychology, 47(2), 508-521, 2007. 
Gronlund, N.E. Measurement and Bralustion in Teaching. 4th ed. New York : Macmillan, 1981. 
Malmgren, Kimber W. “Cooperative Learning as an Academic Intervention for StudentsWith 
 Behavioral Disorders,” Dissertation Abstracts International. 58(8) : 3086-A ; February, 
 1998.  
Maslow, Abraham H. Motivation and Personality. New York : Addison Wesley Longman, 1987. 
Morgan, Judy Christin. “Individual Accountability in Cooperative Learning Group : ItsImpact 
 on Achievement and on Attitude with Grade three Students,” Masters Abstracts 
 International. 36(3) : 665 ; June, 1998. 
Suyanto, Wardan. “The Effects of Student Team-Achievement Divisions on 
 MathematicsAchievement in Yogyakarta Rural Primary Schools,” Dissertation Abstracts 
 International. 59(10) : 3766-A ; April, 1999.  
Throndike, Edward L. Educational Psychology. London : Portledge, 1999. 
Waite, Robert Dale. “A Study of the Effects of Everyday Mathematics on 
 StudentAchievement of Third-, Fourt-, and Fifth – Grade Students in a Large North 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 999 
 

 TexasUrban School District,” Dissertation Abstracts International. 61(10) : 3933 – A 
 ;April, 2001. 
Webb, L., & Brigman, G. A. Student success skills: A structured group intervention for school 
 counselors. The Journal for Specialists in Group Work, 32(2), 190-201, 2007. 
White, N. J., & Rayle, A. D. (). Strong teens: A school-based small group experience for African 
 American males. The Journal for Specialists in Group Work, 32(2), 178-189, 2007. 
Whicker, Kristina Marie. “Cooperative Learning in High School Advanced 
 MathematicsCourses,” Dissertation Abstracts International. 60(6) : 1951-A ; December, 
 2001. 
Williams, M. W. The relationship between principle response to adversity and student 
 achievement. Unpublished doctoral dissertation, Cardinal Stretchy University, 
 Wisconsin, 2003. 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 1000 
 

องค์ประกอบที่มีผลต่อระบบการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้จากการทํางาน  
Components affecting the learning and teaching in  
the form of work-based learning 

 
ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ 

Mr.Theerawee Wartornpaibul, Mr.Kittipong Kongtanasub 

 

อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
E-mail: theeraweewar@pim.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงองค์ประกอบท่ีมีผลต่อระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ
การเรียนรู้จากการทํางาน ได้แก่ องค์ประกอบเรื่อง หลักสูตร นโยบาย วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน 
คุณสมบัติผู้เรียน คุณสมบัติผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต และเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนาระบบการเรียน
การสอนแบบการเรียนรู้จากการทํางาน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 332 คน และนําตัวแปรท่ีมีสหสัมพันธ์กับ
ตัวแปรอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญไปสกัดองค์ประกอบ ซ่ึงผู้วิจัยได้ทดลองสกัดด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก และหมุนแกน
ปัจจัยแบบมุมฉากด้วยวิธีวาริแมกซ์ ผู้วิจัยพิจารณาองค์ประกอบตามเกณฑ์ดังนี้ คือ องค์ประกอบท่ีสําคัญนั้น
ต้องมีค่าไอแกนมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และมีตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบนั้นๆต้ังแต่ 3 ตัวแปรข้ึนไป และ
ตัวแปรแต่ละตัวต้องมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบต้ังแต่ 0.40 ข้ึนไป ผลงานวิจัยพบว่า  
  องค์ประกอบท่ี 1 เป็นองค์ประกอบด้านคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและคุณสมบัติ
ผู้เรียน ตัวแปรท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับแรกคือ (1) หน่วยงานท่ัวไปมีความต้องการพนักงานท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน (2) การเรียนในระบบการเรียนรู้จากการทํางาน 
สามารถทําให้ผู้เรียนออกไปทํางานได้อย่างคล่องแคล่ว (3) ผู้เรียนสามารถท่ีจะทํางานได้ทันทีเม่ือจบการศึกษา
ในระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน องค์ประกอบนี้เป็นแหล่งความแปรปรวนร่วม 7.956 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 15.912 ของความแปรปรวนท้ังหมด 
  องค์ประกอบท่ี 2 เป็นองค์ประกอบด้านวิธีการสอนและคุณสมบัติผู้สอน ตัวแปรท่ีมีความสําคัญ 3 
ลําดับแรกคือ (1) ระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีหลากหลาย
รูปแบบเพ่ือจูงใจผู้เรียน (2) ระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยสอนควบคู่
กับการเรียนในรูปแบบปกติ (3) ระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน ควรใช้สื่อท่ีนอกเหนือจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบนี้เป็นแหล่งความแปรปรวนร่วม 6.302 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.604 ของความ
แปรปรวนท้ังหมด  
  องค์ประกอบท่ี 3 เป็นองค์ประกอบด้านนโยบายและหลักสูตร ตัวแปรท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับแรกคือ 
(1) ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนในระบบการเรียนรู้จากการทํางาน ให้สอดรับกับแผนการ
ดําเนินงานต่างๆ (2) ควรมีการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ และมีการรับรองคุณภาพ (Certificate) ในระบบ
การเรียนรู้จากการทํางาน (3) การดําเนินการการจัดการเรียนระบบการเรียนรู้จากการทํางาน ควรมีโครงการ
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ องค์ประกอบนี้เป็นแหล่งความแปรปรวนร่วม 
6.254 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.508 ของความแปรปรวนท้ังหมด 
 คําสําคัญ: การเรียนรู้จากการทํางาน, องค์ประกอบ, การจัดการเรียนการสอน 
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ABSTRACT 

This research studies some elements affecting work-based learning in higher-
education, which included curriculum, policy, educational approach, teaching pedagogy, 
student qualification, lecturer qualification and employer of the graduates. Consequently, 
some effectively ways to improve and develop the educational system can be realized. 
There are 332 samples responding to our survey questionnaires. We analyze the data with 
coefficient correlation other variables to extract elements. Which was extracted with 
experimental elements. And an orthogonal factor rotation by method Varimax. Researchers 
consider the following criteria in the following key elements that must be an axis greater 
than or equal to 1.0, and the parameters that describe the elements of the 3 or more 
variables, and each variable must be a factor ranging from 0.40 to performance. research 
found. 
  First element relates to graduate qualifications as the employers prefer and the 
student qualifications. These are among the top three ranking variables as: (1) the employing 
organizations need the entry-level from work-based learning curriculum, (2) the work-based 
learning education enables the graduate to work efficiently, and (3) the graduates from the 
work-based learning curriculum are ready to work. The group of variables has variance of 
7.956 or 15.912 percent of overall variance. 
 Second elements are derived from teaching pedagogy and lecturer qualification 
variables, which includes, in ranking, (1) the work-based learning education requires teachers 
use variety of technologies to motivate the students, (2) the work-based learning education 
requires both technological and traditional teaching approaches, and (3) the work-based 
learning education needs more than electronic teaching mediums. The group of variables 
has variance of 6.302 or 12.604 percent of overall variance. 
 Third element comprises policy and curriculum variables. The three most significant 
variables in order are: (1) the work-based learning curriculum should be developed in 
accordance with the institute’s operating plan, (2) appropriate trainings and accredited 
certification should be developed for the work-based learning curriculum, and (3) well-
structured co-operations should be in place for the work-based learning education. The 
group of variables has variance of 6.254 or 12.508 percent of overall variance. 

Keywords: work-based leaning,  Factors,  Instructional System  
 

บทนํา 
การเรียนรู้แบบบูรณาการ คือการเรียนรู้ท่ีมีการสัมพันธ์เชื่อมโยงเนื้อหา ความรู้ ทักษะ ความรู้สึก

ประสบการณ์ท่ีมีความหมายหลากหลายและสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม  เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง ชัดเจนใน
เรื่องท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงในชีวิตมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นท่ีมาของ
ระบบการศึกษาท่ีจะต้องมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน โครงสร้างองค์ประกอบการดําเนินการสอนท่ีได้รับ
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การจัดเป็นระบบสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฏี หลักการเรียนรู้หรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือและได้รับการ
พิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ 
โดยท่ัวไปแบบแผนการดําเนินการสอนดังกล่าวมักประกอบด้วยทฤษฏีหลักการท่ีรูปแบบนั้นยึดถือและ
กระบวนการสอนท่ีมีลักษณะเฉพาะ อันจะนําผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะรูปแบบ ซ่ึงผู้สอนสามารถนําไปใช้
เป็นแบบแผนหรือแบบอย่างในการจัดและดําเนินการสอนอ่ืนๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกันได้ และใน
เรื่องปรัชญาการศึกษา ความคิดหรือระบบของความคิดท่ีเก่ียวกับการศึกษาท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของปรัชญาใด
ปรัชญาหนึ่ง ปรัชญาการศึกษาเป็นความเชื่อ ความศรัทธา การเห็นคุณค่าในความคิดทางการศึกษาใด ๆ ซ่ึง
ผลักดันให้บุคคลคิดและกระทําการต่าง ๆ ในด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความเชื่อนั้น ๆ เช่น 
การเรียนรู้เกิดจากการสร้างความรู้ของผู้เรียน  ปรัชญาปฏิบัตินิยมเน้นปฏิรูปนิยมเห็นว่าการศึกษาเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาสังคม ด้วยปรัชญาต่างๆทางการศึกษาจะมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสภาวะหรือบริบท
ทางการเรียนการสอน ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ซ่ึงมีความสัมพันธ์และ
มีอิทธิพลต่อการสอนใกล้ตัวผู้เรียนผู้สอนมากท่ีสุดไปจนถึงระดับท่ีไกลตัวผู้เรียนมากท่ีสุด เช่น สภาพทางจิตใจ
และความรู้ทางวิชาการของผู้สอน  สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกตัวผู้เรียน สภาพของห้องเรียน 
บรรยากาศผู้บริหาร การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน  สภาพของโรงเรียน สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของชุมชน สภาพของชาติ โลกท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเรียนการสอน 

การเรียนรู้จากการทํางาน (Work-Based Learning) เป็นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน นั่นคือความรู้บวกกับประสบการณ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์และแลกเปลี่ยน
ร่วมกันจนสามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานได้ ซ่ึงแตกต่างจาก
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับการถ่ายทอด รวมถึงรูปแบบการฝึกอบรม
ในห้องเรียนท่ีพยายามแยกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติออกจากกัน ทําให้ความรู้ท่ีได้รับนั้น ไม่สัมพันธ์กับงาน
และไม่สามารถนําไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ควรเป็นไปโดยธรรมชาติและมีความ
สนุกสนาน สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งจําเป็นท่ีองค์กรจะต้องคํานึงถึง หากต้องการเพ่ิมองค์
ความรู้อันนําไปสู่การเพ่ิมสินทรัพย์และความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจขององค์กรในท่ีสุด 

จากท่ีกล่าวมาการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้จากการทํางานท่ีอยู่ภายใต้องค์กรธุรกิจเป็นการเรียนรู้
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ถึงองค์ประกอบท่ีสําคัญและพัฒนาความรู้ให้เกิดองค์ความรู้ท่ีจะนําไปใช้
ในหน่วยงาน และยังเป็นการริเริ่มการร่วมมือดําเนินการเพ่ือให้องค์กรได้เรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จาก
การมีส่วนร่วมจากภายในและภายนอกองค์กร การรับผิดชอบต่อโปรแกรมการศึกษาหรือหลักสูตร และการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ ท่ีได้รับจึงนับเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของสถาบัน ท้ังนี้ เ พ่ือให้สถาบันเกิด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษารูปแบบและองค์ประกอบท่ีมีผลต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน พร้อมท้ังศึกษาองค์ประกอบท่ีจะมีส่วนเก่ียวข้องท่ีจะทําให้สถาบันนําไปปรับปรุงหลักสูตร 
วิธีการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงองค์ประกอบท่ีมีผลต่อระบบการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้จากการทํางาน
ได้แก่องค์ประกอบเรื่อง หลักสูตร นโยบาย วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน คุณสมบัติผู้เรียน 
คุณสมบัติผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต 
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2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากการทํางาน 
ได้แก่องค์ประกอบเรื่อง หลักสูตร นโยบาย วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน คุณสมบัติผู้เรียน 
คุณสมบัติผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดท้ัง 7 องค์ประกอบและทําการคัดตัวแปรท่ีสนใจมาสรุปเป็นความหมายของแต่
ละองค์ประกอบเพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาโดยมีความหมายในเชิงภาพรวมดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตร คือ เนื้อหาท่ีถูกกลั่นกลองจากแหล่งความรู้ต่างๆ อันประกอบด้วย ตํารา บุคคลท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ นํามาปรับให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน และนําไปเพ่ือใช้วางแผนจัดการเรียนการสอนตาม
เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับโปรแกรมการเรียนการเรียนการสอนของแต่ละระบบของการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละสถาบันการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูลความรู้ ความสามารถ ให้กับนักศึกษาและผู้ท่ีศึกษาท่ัวไป 
 2. นโยบาย คือข้อเสนอท่ีผ่านกระบวนการการดําเนินงานท่ีสอดคล้องและพึงกระทําได้ โดยเป็นท้ัง
แนวทางการดําเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรในสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่ง เพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กร 
 3. การจัดการเรียนการสอน คือการใช้รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้คู่คุณธรรม การวิจัย ทําโครงงาน การเรียนรู้ในลักษณะองค์รวมแบบ
บูรณาการ 

4. วิธีการสอน คือเทคนิควิธีการสอนแนวใหม่ วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์
จําลองวิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) ท่ีมีการใช้ตามสถานการณ์แตกต่างกันออกไปตามแต่ละ
สถาบันการศึกษา 

5. สมรรถนะผู้สอน คือคุณลักษณะท่ีบุคลากร เช่นอาจารย์ พนักงานทุกคนในองค์การจําเป็นต้องมี 
ท้ังนี้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อาทิ ความรอบรู้เก่ียวกับองค์การ ความซ่ือสัตย์ 
ความใฝ่รู้ และความรับผิดชอบ 

6. สมรรถภาพผู้เรียน คือเป็นความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคลท่ีสามารถทําให้บุคคลมีความสนใจ
พร้อมท่ีจะร่วมทํากิจกรรมหรือปฏิบัติภาระกิจร่วมกันโดยมองถึงเป้าหมายและโอกาสความสําเร็จท่ีจะมีร่วมกัน
ในอนาคต รวมท้ังการได้ผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคตต่อไป 
 7. ผู้ใช้บัณฑิต คือผู้ท่ีมีความสามารถในการท่ีจะมองเห็นเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือปัญหาได้
กว้างไกลกว่าปกติเสมือนหนึ่งมองลงมาจากท่ีสูง ได้แก่ นายจ้าง ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนงาน เจ้าของสถาน 
ประกอบการฝ่ายบุคคล/ตัวแทนในระดับผู้บริหารของสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีอํานาจในการ 
บริหาร ให้คํา แนะนําตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ หรือเป็นผู้ท่ีบัณฑิตทํางานเก่ียวข้องด้วย 
 2. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ควบคู่การทํางาน 

ความหมายการเรียนรู้จากการทํางาน (work-based learning) คือ การเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน
ท้ังในชั้นเรียน และสถานท่ีทํางานจริงโดยหลักสูตรท่ีเปิดสอนภายใต้สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และใช้องค์กรธุรกิจเป็นสถานปฏิบัติงานโดยการเรียนเน้นปฏิบัติงานจริงเป็นหลัก 
 3. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีและนําแนวคิดมาสร้างเป็นกรอบท่ีจะศึกษาโดยศึกษาองค์ประกอบท้ังหมด 7 องค์ประกอบ 
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ประกอบด้วยหลักสูตร นโยบาย วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน คุณสมบัติผู้เรียน คุณสมบัติผู้สอน 
และผู้ใช้บัณฑิต กําหนดเป็นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปท่ี 1:  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   4.1 กระบวนการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยใด้ทําการค้นคว้าศึกษาตัวแปรท่ีมีผลต่อการเรียนการ

สอนท้ังหมดและนํามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อ โดยตัวแปรท้ังหมดมาจากนักวิชาการทางด้าน
การศึกษาซ่ึงได้เขียนไว้ในงานวิจัยและบทความต่างๆ ผู้วิจัยนํามาประยุกต์และศึกษาว่ามีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยจึงได้สร้างเป็นแบบสอบถามและให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจความสมบูรณ์พร้อมท้ังวัดความเท่ียงของ
ตัวแปร ได้ค่าอัลฟ่า ครอนบาคเท่ากับ 0.8945    

   4.2 สถิติท่ีใช้ในข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลเชิงการคํานวณ สามารถนําเสนอข้อมูลท่ีรวบรวมได้
จากผู้ให้ข้อมูลมาหาค่าทางสถิติ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) และใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 332 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ ท่ีเรียนในระบบการเรียนรู้ควบคู่การทํางาน ซ่ึงมีข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  (1) คํานวณหาค่าเฉลี่ย )(x และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรแต่ละตัว ซ่ึงคิดเป็นรายข้อ 
แล้วนําค่าเฉลี่ยท่ีได้มาตัดสินตามเกณฑ์การประเมินค่า  

  (2) นําตัวแปรท่ีมีสหสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญไปสกัดองค์ประกอบ Factor Extraction) 
ซ่ึงผู้วิจัยได้ทดลองสกัดด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) และวิธีความ
เป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Method: MLM) เพ่ือเทียบดูผลท้ังสองวิธีเพ่ือดูว่าวิธีใดท่ีอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรได้มากท่ีสุด ก็จะเลือกเอาวิธีนั้นมาใช้ในการสกัดปัจจัยในครั้งนี้ 

  (3) หมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ 
(Varimax Method) ผู้วิจัยพิจารณาองค์ประกอบตามเกณฑ์ดังนี้ คือองค์ประกอบท่ีสําคัญนั้นต้องมีค่าไอแกน 
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(Eigenvalues) มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 และมีตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบนั้นๆต้ังแต่ 3 ตัวแปรข้ึนไป และ
ตัวแปรแต่ละตัวต้องมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบต้ังแต่ 0.40 ข้ึนไป  

 
สรุปผลวิจัยและอภิปรายผล  
 การสํารวจกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับความคิดเห็นระบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากการทํางาน 
(work-based learning) ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. สรุปผลวิจัย การวิเคราะห์น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรท่ีมีผลต่อระบบการเรียนการสอนใน
รูปแบบการเรียนรู้จากการทํางาน สามารถอธิบายกลุ่มตัวแปรต่างๆ ได้ดังรายละเอียดในตัวแปร (factor 
Meaning) โดยผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกตัวแปรย่อยจากท้ังหมด 84 ตัวแปร และให้ความหมายของกลุ่มตัวแปร
ย่อยเพ่ือกําหนดตัวแปรให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบ ได้ 3 องค์ประกอบดังตารางท่ี 1-3  
 
ตารางท่ี 1:  แสดงองค์ประกอบท่ี 1 ด้านคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและคุณสมบัติผู้เรียน 
 

ตัวแปร องค์ประกอบ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

Sat71 หน่วยงานท่ัวไปมีความต้องการพนักงานท่ีจบหลักสูตรการศึกษาระบบการ
เรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน 

.727 .232 

Sat76 การเรยีนในระบบการเรยีนรู้จากการทํางาน สามารถทําให้ผู้เรียนออกไป
ทํางานได้อย่างคล่องแคล่ว 

.694 .201 

Sat70 ผู้เรยีนสามารถท่ีจะทํางานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษาในระบบการเรยีนการ
สอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน 

.652 .174 

Sat78 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน เมื่อจบแล้วท่านคิดว่า
นักศึกษาท่ีเรียนจะมีความเป็นผู้ใหญ่ท้ังในการใช้ชีวิตและการทํางาน 

.631 .159 

Sat63 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจะ
มีความรัก และมีความผูกพันแน่นแฟ้นกับสถาบันการศึกษา 

.628 .165 

Sat67 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ผู้สอนควรมีความรู้
ระดับสูง 

.597 .156 

Sat74 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ควรสอนเน้ือหาเชิง
ปฏิบัต ิ

.590 .117 

Sat68 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ผู้สอนควรมี
ประสบการณ์ในการทํางานสูง 

.589 .145 

Sat61 ท่านคิดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะรู้สึกยินดถ้ีาได้บัณฑิตท่ีเรียนในระบบการเรยีนรู้
จากการทํางาน เข้ามาปฏิบัติงาน 

.587 .139 

Sat72 การจัดการเรยีนการสอนระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน 
มีความสอดคล้องกับการจ้างงานปัจจุบัน 

.565 .118 

Sat62 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน นักศึกษาท่ีจบควรมีงาน
ทํา 100% 

.542 .111 

Sat75 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ควรปฏิบัติงานใน
สถานท่ีจริง 

.537 .092 

Sat80 การเรยีนในระบบการเรยีนรู้จากการทํางาน ท่านคิดว่าถ้าเรยีนจบ ผูเ้รียน
สามารถเข้าทํางานในหน่วยงานไดทั้นที 

.508 .102 
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ตัวแปร องค์ประกอบ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

Sat64 สถาบันการศึกษาท่ีสอนระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน 
ควรเป็นสถาบันท่ีอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรธุรกิจ 

.479 .059 

Sat66 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ผู้สอนคือผู้ทําธุรกิจหรือ
ผู้ท่ีมีประสบการณ์ทําธุรกิจ 

.471 .040 

Sat57 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน  เป็นระบบการ
แลกเปลีย่นความรู้ในงาน และยังเกิดการปฏสิัมพันธ์กันของคนในองค์กร 

.460 .061 

Sat59 องค์กรท่ีเปิดระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน  ควรเป็น
องค์กรร่วมมือในต่างประเทศ 

.442 .030 

ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigenvalues) = 7.956 หรือคิดเป็นร้อยละ 15.912 
  
 ตารางท่ี 1 องค์ประกอบท่ี 1 เป็นองค์ประกอบด้านคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
คุณสมบัติผู้เรียนสามารถบรรยายได้ด้วยตัวแปร 17 ตัว ตัวแปรท่ีมีน้ําหนักต้ังแต่ 0.442-0.727 ตัวแปรท่ีมี
ความสําคัญ 3 ลําดับแรกคือ (1) หน่วยงานท่ัวไปมีความต้องการพนักงานท่ีจบหลักสูตรการศึกษาระบบการ
เรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน (2) การเรียนในระบบการเรียนรู้จากการทํางาน สามารถทําให้ผู้เรียน
ออกไปทํางานได้อย่างคล่องแคล่ว (3) ผู้เรียนสามารถท่ีจะทํางานได้ทันทีเม่ือจบการศึกษาในระบบการเรียน
การสอนการเรียนรู้จากการทํางาน องค์ประกอบนี้เป็นแหล่งความแปรปรวนร่วม 7.956 หรือคิดเป็นร้อยละ 
15.912 ของความแปรปรวนท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 2: แสดงองค์ประกอบท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนและคุณสมบัติผู้สอน 
 

ตัวแปร องค์ประกอบ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

Sat51 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยี
หลากหลายรูปแบบเพ่ือจูงใจผู้เรียน 

.670 .253 

Sat53 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ต้องใช้เทคโนโลยช่ีวย
สอนควบคู่กับการเรียนในรูปแบบปกติ 

.659 .242 

Sat56 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน  ควรใช้สื่อท่ี
นอกเหนือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

.656 .252 

Sat54 ระบบการเรียนการสอนการเรยีนรู้จากการทํางาน ควรใช้ท้ังสื่อและตาํราสําหรับ
การสอน 

.645 .240 

Sat55 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ควรเป็นการแนะนําและ
อํานวยความสะดวกต่อการเรยีนรูต้่างๆ 

.645 .225 

Sat50 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน คณาจารย์ และวิทยากร
ต้องมีความทันสมยั รอบรู้ และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

.608 .205 

Sat52 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ผู้เรียนควรเป็นผูม้คีวาม
รับผิดชอบและประสานงานท่ีด ี

.570 .170 

Sat58 องค์กรท่ีเปิดระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน  ควรเป็น
องค์กรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญหรือองค์กรในด้านวิชาชีพ 

.464 .100 

Sat49 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน  ผู้สอนคือบุคลากรใน
องค์กรท่ีมีประสบการณ์จริงในเรื่องดังกล่าวและเคยผา่นการปฏิบัติงาน 

.462 .099 
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ตัวแปร องค์ประกอบ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

Sat30 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ควรจัดทําหลักสูตรท่ี
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศอาทิ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั –เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอ่ืนๆ 

.433 .104 

Sat27 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ควรมีหลักสตูรท่ีเปิดให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ 

.408 .071 

Sat28 ระบบการเรียนการสอนการเรียนรูจ้ากการทํางาน ควรมีหลักสตูรท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ตามยุทธศาสตรแ์ละ
เป้าหมายของสถาบัน 

.406 .061 

ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigenvalues) = 6.302 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.604 
  
 ตารางท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 2 เป็นองค์ประกอบด้านการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนและคุณสมบัติ
ผู้สอนสามารถบรรยายได้ด้วยตัวแปร 12 ตัว ตัวแปรท่ีมีน้ําหนักต้ังแต่ 0.406-0.670 ตัวแปรท่ีมีความสําคัญ 3 
ลําดับแรกคือ (1) ระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีหลากหลาย
รูปแบบเพ่ือจูงใจผู้เรียน (2) ระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยสอนควบคู่
กับการเรียนในรูปแบบปกติ (3) ระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน  ควรใช้สื่อท่ีนอกเหนือจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบนี้เป็นแหล่งความแปรปรวนร่วม 6.302 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.604 ของความ
แปรปรวนท้ังหมด 

ตารางท่ี 3:  แสดงองค์ประกอบท่ี 3 ด้านนโยบายและหลักสูตร 

ตัวแปร องค์ประกอบ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

Sat14 ควรพัฒนาความรูค้วามสามารถของผู้เรียนในระบบการเรียนรู้จากการ
ทํางาน  ให้สอดรับกับแผนการดําเนินงานต่างๆ 

.678 .189 

Sat17 ควรมีการจัดการอบรมหลักสตูรตา่งๆ และมีการรับรองคุณภาพ 
(Certificate) ในระบบการเรียนรูจ้ากการทํางาน 

.667 .210 

Sat13 การดําเนินการการจัดการเรียนระบบการเรยีนรู้จากการทํางาน  ควรมี
โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

.660 .213 

Sat12 ควรมีหลักสูตรการเรียนรู้จากการทํางาน รองรับในระดับสากลสําหรับผู้เข้า
อบรมจากต่างประเทศ อาทิ ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

.622 .187 

Sat15 ควรพัฒนาความรูค้วามสามารถของผู้เรียนในระบบการเรียนรู้จากการ
ทํางาน ทุกระดับช้ันการศึกษา 

.620 .155 

Sat16 ควรพัฒนาวิธีการสอน ให้เกิดการปฏิบัติและเกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง .602 .163 
Sat6 ควรมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาเช่ียวชาญเฉพาะของผู้เรยีนใน

ระบบการเรียนรู้จากการทํางาน 
.594 .172 

Sat7 การเรยีนการสอนแบบการเรียนรูจ้ากการทํางานสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเรว็ในด้านธุรกิจ 

.580 .161 

Sat10 ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะหรือคุณสมบัตสิอดคล้องกับ      
ทิศทางการเรียนการสอนในระบบการเรยีนรู้จากการทํางาน 
 

.520 .111 
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ตัวแปร องค์ประกอบ 
นํ้าหนัก

องค์ประกอบ 
สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

Sat19 ควรออกแบบการเรียนให้มีความหลายหลาย เพ่ือสอดคล้องกับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน 

.489 .101 

ค่าความแปรปรวนร่วม (Eigenvalues) = 6.254 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.508 
  

ตารางท่ี 3 องค์ประกอบท่ี 3 เป็นองค์ประกอบด้านนโยบายและหลักสูตรสามารถบรรยายได้ด้วยตัว
แปร 10 ตัว ตัวแปรท่ีมีน้ําหนักต้ังแต่ 0.487-0.678 ตัวแปรท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับแรกคือ (1) ควรพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนในระบบการเรียนรู้จากการทํางาน  ให้สอดรับกับแผนการดําเนินงานต่างๆ (2) 
ควรมีการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ และมีการรับรองคุณภาพ (Certificate) ในระบบการเรียนรู้จากการ
ทํางาน (3) การดําเนินการการจัดการเรียนระบบการเรียนรู้จากการทํางาน ควรมีโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ องค์ประกอบนี้เป็นแหล่งความแปรปรวนร่วม 6.254 หรือคิด
เป็นร้อยละ 12.508 ของความแปรปรวนท้ังหมด 
 2. อภิปรายผล  
   องค์ประกอบด้านคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและคุณสมบัติผู้เรียนท่ีอธิบายถึงการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้จากการทํางานนั้นผู้วิจัยค้นพบว่า หน่วยงานท่ัวไปหรือสถาน
ประกอบการท้ังในรูปหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจะต้องมีความต้องการพนักงานท่ีจบหลักสูตรการศึกษา
ระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน เพราะการเรียนในระบบการเรียนรู้จากการทํางานสามารถ
ทําให้ผู้เรียนออกไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนยังสามารถท่ีจะทํางานได้ทันทีเม่ือจบการศึกษา
ในระบบการเรียนการสอนการเรียนรู้จากการทํางาน โดยสรุปความว่าถ้าสถาบันวางแผนองค์ประกอบเรื่อง
คุณสมบัติผู้เรียน และสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตามแผนดังกล่าว ได้แก่การ
สร้างความเข้าใจกับองค์กรว่าผู้เรียนจบในระบบนี้มีความสามารถและช่วยเหลือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และควรประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการทํางานของผู้เรียนจบในระบบนี้มากข้ึนเพราะองค์ประกอบดังกล่าว
เหล่านี้มีผลต่อระบบการเรียนรู้จากการทํางาน 
  องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนและคุณสมบัติผู้สอนเป็นองค์ประกอบท่ีมีความ
สอดคล้องร่วมกันท้ัง 3 องค์ประกอบ ควรท่ีจะจัดการเรียนการสอนในระบบนี้โดยให้ความสนใจเก่ียวกับวิธีการ
สอนของผู้สอนในเรื่องการใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ ควบคู่กับการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ และใช้
สื่อท่ีนอกเหนือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  องค์ประกอบด้านนโยบายและหลักสูตร พบว่าตัวแปรท่ีมีความสําคัญคือควรพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้เรียนให้สอดรับกับแผนการดําเนินงานต่างๆ  ควรมีการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ และมี
การรับรองคุณภาพ (Certificate) ในระบบการเรียนรู้จากการทํางาน และการดําเนินการการจัดการเรียน
ระบบการเรียนรู้จากการทํางาน ควรมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ  
 
สรุปโมเดลขององค์ประกอบท่ีมีผลต่อระบบการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้จากการทํางาน 
 จากการคัดเลือกแต่ละองค์ประกอบย่อยได้องค์ประกอบ 3 ด้านคือ ด้านคุณสมบัติตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและคุณสมบัติผู้เรียน ด้านวิธีการสอนและคุณสมบัติผู้สอน และด้านนโยบายและหลักสูตร ซ่ึง
สามารถนํามากําหนดเป็นโมเดลรวม โดยกําหนดตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบย่อยท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับได้
โมเดล 3 โมลเดลดังนี้  
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รูปท่ี 2:  องค์ประกอบท่ี 1 
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0.589 

0.471 

0.565 

0.542 

0.537 

0.508 

0.479 

0.587 

0.460 

0.442 

0.670 

0.659 

0.656 

0.433 

0.645 

0.608 

0.570 

0.464 

0.462 

0.645 

0.408 

0.406 
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รูปท่ี 3: องค์ประกอบท่ี 3 
 
ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะท่ีจะนําไปใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์จากการทําวิจัยโดยทําการจําแนกข้อเสนอแนะเป็น 3 ด้าน โดยแต่ละด้านบอกถึงวิธีการท่ีจะนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และแนวทางท่ีจะทําให้สถาบันการศึกษาท่ีเปิดหลักสูตรการเรียนรู้ควบคู่การทํางาน 
และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีสนใจ นําแนวทางไปใช้วางแผนการดําเนินการต่อไป โดยมีการเสนอแนะดังนี้ 
 ด้านคุณสมบัติตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิตและคุณสมบัติผู้เรียน 

1. ควรกระตุ้นและทําให้เกิดการรับรู้ในหน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน รวมท้ังผู้จ้างงานท่ัวไป ให้
รับทราบข้อมูลถึงสถาบันท่ีมีการผลิตนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาท่ีมีท้ังเนื้อหาทางวิชาการและการลงมือ
ปฏิบัติทํางานจริง โดยทําให้มีความเข้าใจและมีความต้องการพนักงานท่ีเรียนจบในระบบนี้ ก็จะทําให้สถาบันท่ี
เปิดหลักสูตรลักษณะนี้มีความน่าสนใจและทําให้ผู้มาเรียนอยากเรียนมากข้ึน ทําให้สถาบันการศึกษาท่ีเปิด
หลักสูตรลักษณะนี้เป็นท่ีต้องการของผู้เรียนต่อไปในอนาคต  

2. สถาบันควรสร้างผู้เรียนให้ทํางานได้คล่องแคล่วอย่างแท้จริง เม่ือส่งบุคลากรไปทํางานในหน่วยงาน
ต่างๆ แล้วทําให้เกิดความพึงพอใจในระดับสูงกลับมา และมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

3. ผู้เรียนต้องทํางานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการอบรมเพ่ิมเติมหรือเรียนเพ่ิมเติมหลังจากเรียนจบการศึกษา  
 ด้านการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนและคุณสมบัติผู้สอน 

1. ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติโดยมีความโดดเด่นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย และมีรูปแบบการจูงใจ
ผู้เรียน 

2. วิธีการสอนนั้นผู้สอนต้องสอนในลักษณะหลายรูปแบบจากแบบปกติท่ีสอนใช้สอนท่ัวไปคือการบรรยาย
เนื้อหา ควรปรับเปลี่ยนใหม่ให้มีความหลากหลายตามผลการวิจัย ตัวอย่างเช่น การสอนแบบบรรยายเนื้อหา
สลับกับเปิดวิดีโอตัวอย่างหรือสอนโดยโสตทัศนูปกรณ์  การจับกลุ่มระดมความคิดเพ่ือเสนอแนวคิด การดูภาพ

1%���������	��	
ก�$�� 

Sat14 

Sat17 

Sat13 

Sat12 

Sat15 

Sat16 

Sat6 

Sat7 

Sat10 

Sat19 

0.678 

0.667 

0.660 

0.489 

0.620 

0.602 

0.594 

0.580 

0.520 

0.622 
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เพ่ือสรุปเนื้อหา การสอนโดยเหตุการณ์จําลอง และการใช้เหตุการณ์จริงในปัจจุบันมาวิเคราะห์ตามทฤษฎี (สม
ยศ ต่ายแก้ว.2548) เป็นต้น 

ด้านนโยบายและหลักสูตร 
1. ควรกําหนดแผนการดําเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือพัฒนาความรู้ของผู้เรียนตามแผนการดําเนินงาน 
2. ควรสร้างมาตรฐานการศึกษาในแต่ละหลักสูตร และมีระบบมาตรฐานรองรับคุณภาพนอกเหนือจาก

มาตรฐานท่ัวไปท่ีมีอยู่ เพ่ือสร้างความแตกต่างในหลักสูตร 
3. ควรสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

สถาบันท่ีเปิดหลักสูตรการเรียนรู้ควบคู่การทํางานต้องสํารวจคุณลักษณะท่ีผู้จ้างงานหรือหน่วยงานท่ีต้อง
จ้างพนักงานว่าต้องการคุณสมบัติแบบไหนและวุฒิการศึกษาประเภทใด มีความพร้อมต่อการทํางานหรือ
ประสบการณ์ทํางานมากน้อยเพียงใดในการทํางาน และหน่วยงานต้องพัฒนาบุคลากรเข้าใหม่ทุกครั้งหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจในระดับปริญญาตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประเภทของโรงเรียน เพศ เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาเรียนภาษาจีน 
รายได้และอาชีพของผู้ปกครอง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนกศิลป์-ภาษาจีน 
ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2555 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 488 คน ทําการรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านต่างๆ เรียงลําดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ ด้านความคาดหวังในการประกอบอาชีพ ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านหลักสูตร/
ค่าใช้จ่าย ด้านสถานท่ีเรียน และด้านความถนัด/ความสนใจเป็นลําดับสุดท้าย โดยปัจจัยด้านความคาดหวังใน
การประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กับเพศ เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาการเรียนภาษาจีน และรายได้ของผู้ปกครอง 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ย และระยะเวลาการเรียนภาษาจีน ปัจจัยด้าน
หลักสูตร/ค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ย ในขณะท่ีปัจจัยด้านสถานท่ีเรียนมีความสัมพันธ์กับระยะเวลา
เรียน และปัจจัยด้านความถนัด/ความสนใจมีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ย 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ, การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี, สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to study grade 12 students’ influencing factors and 
the relationship between those factors and their personal information; type of school, 
gender, GPA, Chinese background and income/occupation of parents to persuade these 
students to continue their study in Business Chinese Program. The research population is 
488 students of Year 2012 grade 12 student, majoring in Chinese program in Bangkok and 
suburb area. We collected data by using questionnaire which will be analyzed in term of 
Percentage, Mean, Standard Deviation and One Way Analysis of Variance. In summary, we 
found that the most to least influencing factors are as following; the career expectation, 
personnel involved, university and course PR, the course curriculum/tuition fees, 
the facilities/location and students’ aptitude and interest. In addition, some correlations are 
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found between the career expectation with gender, GPA, Chinese background and parent's 
income, while the course PR is related with GPA and their Chinese background. There are 
more connections between the course curriculum/tuition fees and GPA, as well as, the 
facilities/location and students’ aptitude and interest with GPA.  

Keywords: Decision, Continue studying in Bachelor Degree, Business Chinese Program 
 
บทนํา 

ในปัจจุบัน เราปฎิเสธไม่ได้ถึงบทบาทอันสําคัญของประเทศจีนต่อภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การค้า การลงทุน ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับประเทศไทยกําลังก้าวไปสู่ความเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 จะเกิดการไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน รวมถึงแรงงานมีฝีมือ ด้วยเหตุผลนี้ ประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพของทรัพยามนุษย์ รวมถึงความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศท่ีสองหรือท่ี
สาม ซ่ึงภาษาจีนจะเป็นภาษาสากลท่ีสําคัญภาษาหนึ่งในการติดต่อธุรกิจในภูมิภาคอาเชียน โดยเฉพาะในภาค
เศรษฐกิจ การค้า และการบริการจะมีความต้องการกําลังคนท่ีมีความรู้ด้านภาษาจีนค่อนข้างมาก  

รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญและมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นระบบและรูปธรรมมากข้ึน โดยมีความร่วมมือทางวิชาการกับ
สํานักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (The Office of Chinese Language Council 
International: Hanban) ในการจัดต้ังสถาบันขงจื่อในสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งและจัดกิจกรรมในลักษณะ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนด้วย นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนข้ึน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในสังคมเศรษฐกิจ - ความรู้ รองรับการดําเนินงาน ซ่ึงตามแผนมีเป้าหมายให้
ประชาชนไทยอย่างน้อย 500,000 คน มีความรู้ภาษาจีน สามารถสื่อสาร แสวงหาความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพได้ มีสถานศึกษาเปิดสอนภาษาจีนมากข้ึนทุกระดับ และภายในปี 2555 สถานศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐานทุกแห่งจะเปิดโปรแกรมสอนภาษาจีน ในช่วงชั้นท่ี 3 และช่วงชั้นท่ี 4 (อุทัยวรรณ เฉลิมชัย, 
2553) 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ีได้สํารวจและศึกษาข้อมูลการสอนภาษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า ในปีการศึกษา 
2552 จํานวนผู้เรียนภาษาจีนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีจํานวนมากถึง 532,795 คน ขณะท่ีจํานวนผู้เรียน
ภาษาจีนในระดับปริญญาตรีมีจํานวนเพียง 25,233 คนเท่านั้น (สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานัก
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553: 2-4) จะเห็นได้ว่า จํานวนผู้ท่ีสนใจศึกษาต่อสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ
ภาษาจีนในระดับอุดมศึกษามีจํานวนน้อยลงอย่างมาก เพียง 4.73% ของจํานวนผู้เรียนท้ังหมดในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่านั้น ขณะเดียวกัน ในมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศจํานวน 100 แห่งท่ีเปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีท่ีเก่ียวข้องกับภาษาจีนจํานวนรวม 92 หลักสูตร มีเพียง 14 หลักสูตรเท่านั้นท่ีเป็นหลักสูตร
ด้านภาษาจีนธุรกิจ (สกอ. สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553: 41-50) ดังนั้น การผลิตบัณฑิตด้าน
ภาษาจีนธุรกิจท่ีมีความพร้อมท้ังความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาจีนและความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ
นั้น ดูเหมือนจะยังไม่พอเพียงท่ีจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ และย่อมส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของไทยก่อนท่ีจะก้าวสู่ความเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย 
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ทางคณะวิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหานี้ โดยจะสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนกศิลป์-ภาษาจีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจในระดับปริญญาตรี และจะนํามาเป็นข้อมูลสําคัญในการจูงใจให้นักเรียนท่ีมีพ้ืนฐานความรู้
ภาษาจีนดีอยู่แล้ว สนใจศึกษาต่อด้านภาษาจีนธุรกิจในระดับปริญญาตรีมากข้ึน อีกท้ังนํามาใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านภาษาจีนท่ีมีความสามารถด้านการ
สื่อสารด้วยภาษาจีนควบคู่ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการกําลังคนท่ียังมีความขาด
แคลนอยู่อีกมากท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจในระดับปริญญาตรีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคล ได้แก่ ประเภท
ของโรงเรียน เพศ เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาเรียนภาษาจีน รายได้และอาชีพของผู้ปกครอง เพ่ือนําข้อมูลมาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
รวมท้ังใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและวางแผนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนกศิลป์-ภาษาจีน ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในปี
การศึกษา 2555 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 6 จังหวัด (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม 
สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage) กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 488 คน ซ่ึงได้จากการคํานวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งคําถามเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามแบบให้เลือกตอบ  
ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ โดยแบ่งปัจจัยเป็น 6 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านการประชาสัมพันธ์ 2) ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 3) ด้านความถนัด/ความสนใจ 4) ด้านสถานท่ีเรียน 
5) ด้านหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย และ 6) ด้านความคาดหวังในการประกอบอาชีพ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ
ค่าระดับความสําคัญของปัจจัยแต่ละด้าน 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นคําถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ข้อมูลส่วนบุคคล

วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับค่าระดับ
ความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจท้ัง 6 ด้าน วิเคราะห์ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ใช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจท้ัง 6 ด้านกับข้อมูลส่วน
บุคคล โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 รูปแบบ 
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3.2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใช้วิเคราะห์ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ประเภทโรงเรียน และเพศ  

3.2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) ใช้วิเคราะห์กรณีประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาการเรียน
ภาษาจีน รายได้ของผู้ปกครอง และอาชีพของผู้ปกครอง  

3.2.3 กรณีผลทดสอบพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ใช้การเปรียบเทียบราย
คู่ต่อไป เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุ่มตัวอย่างว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ LSD (Least 
Significant Difference) ของ ฟิชเชอร์ (Fisher)  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 488 คน พบว่า นักเรียนส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.5 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลร้อยละ 91.4 เกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.01-3.00 
มีจํานวนร้อยละ 46.7 ระยะเวลาในการเรียนภาษาจีน 2-3 ปีร้อยละ 46.7 รายได้รวมต่อเดือนของผู้ปกครอง
ระหว่าง 15,001-30,000 บาทร้อยละ 38.52 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ/รับจ้างท่ัวไปร้อยละ 
28.7 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ผลการวิเคราะห์สรุปในรูปตารางได้ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1: ตารางแสดงระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาจีน
     ธุรกิจ 
 

อันดับ ปัจจัย 
ระดับความสําคัญ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1 ด้านความคาดหวังในการประกอบอาชีพ 4.03 0.90 มาก 
2 ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 3.74 0.78 มาก 
3 ด้านการประชาสมัพันธ์ 3.70 0.66 มาก 
4 ด้านหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย 3.67 0.75 มาก 
5 ด้านสถานท่ีเรียน 3.66 0.70 มาก 
6 ด้านความถนัด/ความสนใจ 3.39 0.67 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความคาดหวังในการ

ประกอบอาชีพมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.03) โดยให้ความสําคัญอันดับหนึ่งในเรื่องจบแล้วสามารถใช้ความรู้ช่วย
กิจการของครอบครัวและ/หรือตนเองได้ (ค่าเฉลี่ย 4.09) รองลงมาคือจบแล้วมีโอกาสทํางานท่ีมีรายได้สูง 
(ค่าเฉลี่ย 4.06) และจบแล้วหางานง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.03) 

อันดับท่ีสอง คือ ปัจจัยด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ค่าเฉลี่ย 3.74) โดยให้ความสําคัญกับคําแนะนําจาก
อาจารย์แนะแนวมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.91) รองลงมาคือคําแนะนําจากผู้ปกครอง (ค่าเฉลี่ย 3.78) และเพ่ือน 
(ค่าเฉลี่ย 3.53) รองลงมาตามลําดับ  
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อันดับท่ีสาม คือ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 3.70) โดยให้ความสําคัญกับการแนะนํา
หลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยเป็นอันดับหนึ่ง (ค่าเฉลี่ย 3.90) รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก (ค่าเฉลี่ย 3.75) และการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัด
โดยมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.70) 

อันดับท่ีสี่ คือ ปัจจัยด้านหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย 3.67) โดยให้ความสําคัญกับการมีทุนการศึกษา
สําหรับผู้ท่ีเรียนดีมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.90) รองลงมาคือ เน้นการเรียนทฤษฎีในชั้นเรียนควบคู่กับการฝึก
ปฏิบัติงานจริง (ค่าเฉลี่ย 3.86) และค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.77) 

อันดับท่ีห้า คือ ปัจจัยด้านสถานท่ีเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.66) โดยให้ความสําคัญกับการดูแลให้คําปรึกษา
ของอาจารย์เป็นกันเองใกล้ชิดเป็นอันดับแรก (ค่าเฉลี่ย 3.93) รองลงมาคือบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยร่ม
รื่น สะอาด สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.81) และการให้บริการของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีรวดเร็ว ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 
3.79) ตามลําดับ 

และสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านความถนัด/ความสนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.39) โดยให้ความสําคัญอันดับหนึ่งใน
เรื่องท่ีเป็นสาขาวิชาท่ีท้าทาย (ค่าเฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือความชอบภาษาจีน (ค่าเฉลี่ย 3.76) และการได้
คะแนนดีในวิชาภาษาจีน (ค่าเฉลี่ย 3.34)  

ตอนท่ี 3 การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจท้ัง 6 ด้าน กับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประเภทโรงเรียน เพศ เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาการเรียน
ภาษาจีน รายได้ของผู้ปกครอง และอาชีพของผู้ปกครอง ผลการทดสอบสรุปในรูปตารางได้ตามตารางท่ี 2 
ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2: ตารางแสดงค่าสถิติของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
     สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจท้ัง 6 ด้าน กับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประเภทโรงเรียน เพศ เกรดเฉลี่ย 
     ระยะเวลาการเรียนภาษาจีน รายได้ของผู้ปกครอง และอาชีพของผู้ปกครอง 
 

อันดับ ปัจจัย 
ประเภท
โรงเรียน 

เพศ เกรดเฉลี่ย 
ระยะเวลาการ
เรียนภาษาจีน 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

อาชีพของ
ผู้ปกครอง 

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

1 
ด้านความคาดหวังในการ
ประกอบอาชีพ 

-1.258 .218 -2.241 .025* 3.127 .046* 3.355 .037* 3.651 .013* 1.364 .230 

2 ด้านบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง -.033 .973 .123 .901 2.947 .054 2.815 .062 .743 .527 .339 .916 

3 ด้านการประชาสัมพันธ ์ .914 .369 .009 .992 3.728 .025* 4.822 .009* .617 .604 .351 .909 

4 ด้านหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย -.681 .501 -1.259 .209 4.841 .009* .800 .451 1.620 .185 .546 .773 

5 ด้านสถานทีเ่รียน 1.151 .141 -1.382 .184 .663 .516 3.414 .035* .140 .936 .549 .770 

6 ด้านความถนัด/ความสนใจ -.138 .891 -.789 .430 3.351 .037* 1.415 .245 1.566 .198 .664 .678 

 
จากผลการทดสอบในตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีน

ธุรกิจจําแนกตามประเภทของโรงเรียนท้ังโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ดังนั้นประเภทของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจําแนกตามเพศ พบว่าด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ด้านความถนัด/ความสนใจ ด้านสถานท่ีเรียน และด้านหลักสูตร/
ค่าใช้จ่าย ท้ัง 5 ด้านแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นด้านความคาดหวังในการ
ประกอบอาชีพท่ีเพศชายแตกต่างจากเพศหญิงอย่างมีนัยสําคัญ โดยเพศหญิงให้ความสําคัญต่อความคาดหวัง
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ในการประกอบอาชีพ มากกว่า เพศชาย 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจําแนกตามเกรดเฉลี่ย พบว่าผู้ท่ีมีเกรด

เฉลี่ยต่างกันจะให้ความสําคัญในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความถนัด/ความสนใจ ด้านหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย 
และด้านความคาดหวังในการประกอบอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุ่มเกรด
เฉลี่ยตํ่ากว่า 2.00 ให้ความสําคัญด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย และด้านความคาดหวังใน
การประกอบอาชีพ น้อยกว่า กลุ่มเกรดเฉลี่ย 2.01-3.00 และกลุ่มเกรดเฉลี่ย 3.01-4.00 ส่วนกลุ่มเกรดเฉลี่ย 
2.01-3.00 ให้ความสําคัญด้านความถนัด/ความสนใจ น้อยกว่า กลุ่มเกรดเฉลี่ยตํ่ากว่า 2.00 กลุ่มเกรดเฉลี่ย 
3.01-4.00 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจําแนกตามระยะเวลาการเรียน
ภาษาจีน พบว่าผู้ท่ีมีระยะเวลาการเรียนภาษาจีนต่างกันจะให้ความสําคัญด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสถานท่ี
เรียน และด้านความคาดหวังในการประกอบอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ด้านการประชาสัมพันธ์ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มท่ีเรียนภาษาจีนน้อยกว่า 2 ปี 
และกลุ่มท่ีเรียนภาษาจีน 2-3 ปี ให้ความสําคัญด้านการประชาสัมพันธ์ มากกว่า กลุ่มท่ีเรียนภาษาจีนมากกว่า 
3 ปีข้ึนไป 

 ด้านสถานท่ีเรียน เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มท่ีเรียนภาษาจีนน้อยกว่า 2 ปี 
ให้ความสําคัญด้านสถานท่ีเรียน มากกว่า กลุ่มท่ีเรียนภาษาจีน 2-3 ปีและกลุ่มท่ีเรียนภาษาจีน 3 ปีข้ึนไป  

 ด้านความคาดหวังในการประกอบอาชีพ พบว่า กลุ่มท่ีเรียนภาษาจีนน้อยกว่า 2 ปี ให้ความสําคัญด้าน
ความคาดหวังในการประกอบอาชีพ น้อยกว่า กลุ่มท่ีเรียนภาษาจีน 2-3 ปี  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจําแนกตามรายได้ของผู้ปกครอง พบว่า
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ด้านความถนัด/ความสนใจ ด้านสถานท่ีเรียน และด้าน
หลักสูตร/ค่าใช้จ่าย ท้ัง 5 ด้านแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นด้านความคาดหวังใน
การประกอบอาชีพท่ีกลุ่มท่ีผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยกลุ่มท่ีผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทให้ความสําคัญด้านความคาดหวังในการประกอบ
อาชีพ น้อยกว่า กลุ่มท่ีผู้ปกครองมีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาท กลุ่มท่ีผู้ปกครองมีรายได้ระหว่าง 
30,001-45,000 บาท และกลุ่มท่ีผู้ปกครองมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจําแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง 
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นอาชีพของผู้ปกครองไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเรียน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจในระดับปริญญา
ตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านความคาดหวังในการประกอบอาชีพ
สูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย ด้านสถานท่ี
เรียน และ ด้านความถนัด/ความสนใจเป็นลําดับสุดท้าย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของรพี สิทธิไชยากุล 
และคณะ (2551) เรื่องความต้องการศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวแปรสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
ซ่ึงครอบคลุมถึง รายได้ท่ีคาดหวังของผู้เรียน ความคาดหวังในอาชีพของผู้เรียน และรายได้ของผู้ปกครอง 
แต่ต่างจากผลการวิจัยของพล เหลืองรังษี (2546) เรื่องปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
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ปริญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ท่ีพบว่า ประเด็นสําคัญ
ในการเลือกศึกษาต่ออันดับหนึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว (เช่น เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถ เป็นพ้ืนฐาน
ของการศึกษาระดับสูง เพ่ือให้มีความรู้) รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ (เช่น ความคาดหวังในการประกอบอาชีพ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ) ด้านสังคม (เช่น การเป็นท่ียอมรับในสังคม สามารถช่วยเหลือสังคมได้) ด้านลักษณะ
ของสถาบัน (เช่น ชื่อเสียง บุคลากร หลักสูตร ค่าใช้จ่าย สถานท่ีต้ัง) และด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (เช่น บิดา
มารดา เพ่ือน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันเป็นผู้แนะนํา) ตามลําดับ 

ด้านความคาดหวังในการประกอบอาชีพ นักเรียนให้ความสําคัญอันดับหนึ่งในเรื่องจบแล้วสามารถ
ใช้ความรู้ช่วยกิจการของครอบครัวและ/หรือตนเองได้ (ค่าเฉลี่ย 4.09) รองลงมาคือจบแล้วมีโอกาสทํางานท่ีมี
รายได้สูง (ค่าเฉลี่ย 4.06) และจบแล้วหางานง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.03) ตามลําดับ เนื่องจากการศึกษาปริญญาตรี
เป็นระดับการศึกษาท่ีสามารถทําให้นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต การเลือกสาขาวิชาเรียนในระดับปริญญาตรีจึงมีความสําคัญมาก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของรพี สิทธิไชยากุล และคณะ (2551) ศึกษาความต้องการศึกษาต่อสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัว
แปรสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ และอภิชัย พันธเสน (อ้างถึงใน รพี สิทธิไชยากุล และคณะ, 
2551: 53) กล่าวว่า การศึกษาจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต
และรายได้ อีกท้ังเพ่ิมพูนทุนมนุษย์ให้สูงข้ึน สําหรับผู้ท่ีได้รับการศึกษาก็จะเป็นหนทางในการเพ่ิมรายได้ให้
ตนเอง ปฐม นิคมานนท์ (อ้างถึงใน กิจวัฒน์ ธนวิศาล, 2547: 20) กล่าวว่า แรงจูงใจในการเรียนของผู้ใหญ่ 
เหตุหนึ่งคือ แรงจูงใจด้านอาชีพ เป็นเหตุผลท่ีสําคัญและชัดเจนท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่วัยต้นและวัย
หนุ่มสาวเข้าเรียนเพราะต้องการพัฒนาตนเองท้ังด้านอาชีพและด้านความรู้ เพ่ือจะได้หางานง่ายข้ึน ประกอบ
อาชีพได้ดีข้ึน ได้รับการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่งหรือเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ปัจจัยด้านความคาดหวังในการประกอบอาชีพ เม่ือจําแนกตามลักษณะประชากร พบว่า นักเรียนหญิง
ให้ความสําคัญด้านความคาดหวังในการประกอบอาชีพมากกว่านักเรียนชาย เนื่องจากสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีชายและหญิงมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบกับแนวโน้มท่ีเพศหญิงจะพ่ึงพา
ตนเองมากยิ่งข้ึน ทําให้เพศหญิงต้องให้ความสําคัญกับการประกอบอาชีพเพ่ือเป็นแหล่งรายได้และสร้างความ
ม่ันคงในอนาคตมากข้ึน กลุ่มท่ีมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.01 จนถึง 4.00 ซ่ึงจัดเป็นกลุ่มผลการเรียนปานกลางถึงดี
มากให้ความสําคัญด้านการประกอบอาชีพเช่นกัน เนื่องจากนักเรียนท่ีเรียนดีย่อมคาดหวังว่าจะได้ประกอบ
อาชีพท่ีดีมีรายได้สูง เช่นเดียวกันกลุ่มท่ีเรียนภาษาจีน 2-3 ปี ย่อมมีโอกาสได้ศึกษาและมองเห็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพท่ีได้ใช้ภาษาจีนท่ีสามารถสร้างรายได้และมีความก้าวหน้ามากกว่ากลุ่มท่ีเรียนภาษาจีนมา
ระยะเวลาสั้นๆ  

ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง นักเรียนให้ความสําคัญกับคําแนะนําจากอาจารย์แนะแนวมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 
3.91) และคําแนะนําจากผู้ปกครอง (ค่าเฉลี่ย 3.78) และเพ่ือน (ค่าเฉลี่ย 3.53) รองลงมาตามลําดับ ปัจจัยด้าน
บุคคลท่ีเก่ียวข้องเม่ือจําแนกตามลักษณะประชากรท่ีศึกษา ไม่มีความแตกต่างท้ังในด้านประเภทของโรงเรียน 
เพศ เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาการเรียนภาษาจีน รายได้และอาชีพของผู้ปกครอง ผลการวิจัยดังกล่าวตรงข้ามกับ
ผลการวิจัยของวันชัย แก้วนาคแนว (2550) เรื่องการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า นักเรียนใช้คําแนะนําของพ่อ
แม่/ผู้ปกครองมาประกอบการตัดสินใจเรื่องการศึกษาต่อมาท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือครูแนะแนว 
คิดเป็นร้อยละ 19.5  
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ด้านการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ท่ีนักเรียนให้ความสําคัญมากท่ีสุดคือ การแนะนําหลักสูตร
โดยมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.90) รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ก (ค่าเฉลี่ย 3.75) และการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.70) 
โดยกลุ่มท่ีให้ความสําคัญด้านการประชาสัมพันธ์มากได้แก่ กลุ่มเกรดเฉลี่ย 2.01 ข้ึนไป และกลุ่มท่ีเรียน
ภาษาจีนน้อยกว่า 3 ปี ท้ังนี้ การแนะนําหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยทําให้นักเรียนได้รับข้อมูลโดยตรงท่ีครบถ้วน
และถูกต้อง และนักเรียนยังสามารถค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ในโลกออนไลน์ซ่ึงมีการ
แบ่งปันความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือตรวจสอบความคิดเห็นของผู้อ่ืนประกอบการตัดสินใจ ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของวันชัย แก้วนาคแนว (2550) เรื่องการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า นักเรียนนําข้อมูล
จากสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทบุคคล (เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีจากสถาบันอุดมศึกษา รุ่นพ่ี ครูแนะแนว) มา
ประกอบการตัดสินใจเรื่องการศึกษาต่อมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาคือสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 13.9  

ด้านหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนให้ความสําคัญกับการมีทุนการศึกษาสําหรับผู้ท่ี
เรียนดีมากเป็นอันดับหนึ่ง (ค่าเฉลี่ย 3.90) อันดับสองคือ เน้นการเรียนทฤษฎีในชั้นเรียนควบคู่กับการฝึก
ปฏิบัติงานจริง (ค่าเฉลี่ย 3.86) อันดับสามคือ ค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.77) โดยกลุ่มท่ีให้
ความสําคัญด้านหลักสูตร/ค่าใช้จ่ายมากได้แก่กลุ่มเกรดเฉลี่ย 2.01 ข้ึนไป ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวันชัย แก้วนาคแนว (2550) เรื่องการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า สวัสดิการด้านทุนการศึกษา
เป็นสวัสดิการท่ีจําเป็นต่อนักเรียนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.5 และงานวิจัยของสัมนาการณ์ บุญเรือง (2551)  
เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 พบว่า ในการเลือกศึกษาต่อนักเรียนให้ความสําคัญกับวิธีการจัดการเรียนการสอน 
เน้นการปฏิบัติและสามารถนําไปใช้ได้จริง 

ด้านสถานท่ีเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนให้ความสําคัญกับการดูแลให้คําปรึกษาของอาจารย์เป็น
กันเองใกล้ชิดเป็นอันดับแรก (ค่าเฉลี่ย 3.93) รองลงมาคือบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่น สะอาด 
สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.81) และการให้บริการของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีรวดเร็ว ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.79) 
ตามลําดับ โดยนักเรียนในความสําคัญด้านความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 
3.79) ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.56) และสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ท่ีพัก สะดวกในการ
เดินทาง (ค่าเฉลี่ย 3.45) เป็นอันดับท่ี 4, 5 และ 6 ตามลําดับ โดยกลุ่มท่ีให้ความสําคัญด้านสถานท่ีเรียนมาก
ได้แก่ กลุ่มท่ีเรียนภาษาจีนน้อยกว่า 2 ปี ผลการวิจัยดังกล่าวตรงข้ามกับผลการวิจัยของพัศนีย์ บุญงาม (2548) 
เรื่องปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีของนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยด้านสถานท่ีต้ังมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียน นักศึกษา และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนๆ โดยสถานท่ีต้ังท่ีมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก/อยู่ใกล้ท่ีพัก ได้รับความสําคัญระดับมากท่ีสุด และผลงานวิจัยของกรินทร์ กาญทนานนท์ 
และคณะ (2554) เรื่องการศึกษาความต้องการและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการศึกษาต่อ คือ ค่าใช้จ่ายต่อเทอม ความมีชื่อเสียงของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา และความสะดวกของสถานท่ีเรียน 

ด้านความถนัด/ความสนใจ เป็นปัจจัยท่ีนักเรียนให้ความสําคัญน้อยกว่าปัจจัยด้านอ่ืนๆ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนให้ความสําคัญอันดับหนึ่งในความเป็นสาขาวิชาท่ีท้าทาย (ค่าเฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 1022 
 

ความชอบภาษาจีน (ค่าเฉลี่ย 3.76) และการได้คะแนนดีในวิชาภาษาจีน (ค่าเฉลี่ย 3.34) โดยกลุ่มท่ีให้
ความสําคัญด้านความถนัด/ความสนใจมากได้แก่ กลุ่มเกรดเฉลี่ยตํ่ากว่า 2.00 และกลุ่มเกรดเฉลี่ย 3.01-4.00 
ปัจจัยด้านความถนัดและความสนใจเป็นปัจจัยท่ีเกิดจากแรงผลักดันภายในท่ีกระตุ้นให้บุคคลกระทําสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดมากกว่าสิ่งอ่ืนๆ อัมพร วิจิตรพันธ์ และอัญชลี ค้อคงคง (2525: 34-37) กล่าวถึงอุปสงค์ทางการศึกษาว่าเกิด
จากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ ความต้องการศึกษาในสิ่งท่ีตนสนใจใคร่รู้หรือยังหาคําตอบไม่ได้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวันชัย แก้วนาคแนว (2550) เรื่องการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า เหตุผลในการเลือกเรียน
สาขาวิชาท่ีนักเรียนเลือกเป็นอันดับท่ี 1 มากท่ีสุด คือ ตรงกับความรู้บุคลิกและความถนัดของตนเอง 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจในระดับ
ปริญญาตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านต่างๆ เรียงลําดับจากมากไป
น้อยดังนี้  ด้านความคาดหวังในการประกอบอาชีพ ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ด้านหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย ด้านสถานท่ีเรียน และด้านความถนัด/ความสนใจ ดังนั้นเพ่ือดึงดูดให้นักเรียนสนใจ
ศึกษาต่อในสาขาภาษาจีนธุรกิจมากยิ่งข้ึน กลายเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญของประเทศใน
การติดต่อค้าขายท่ีจะเกิดข้ึนอีกมากในอนาคตหลังจากท่ีประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จากผลการวิจัยคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับสถาบันและสาขาวิชา 
1.1 สาขาวิชาควรปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความคาดหวังในการประกอบอาชีพของ

นักศึกษามากยิ่งข้ึน ได้แก่ การจัดรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นให้องค์ความรู้ด้านการประกอบ
ธุรกิจแก่นักศึกษา เม่ือจบการศึกษาแล้วสามารถนําความรู้ไปช่วยกิจการของครอบครัวหรือประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวของตนเองได้ เน้นรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะพึงประสงค์ตามท่ีผู้ใช้บัณฑิตต้องการ รวมถึงเน้นการปฏิบัติจริงประกอบการเรียนภาคทฤษฎี
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ  

1.2 สถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเน้นการให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และมีระบบการให้บริการทางการศึกษาโดยบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรวดเร็ว ชัดเจนและถูกต้อง ซ่ึงนักศึกษา
ปัจจุบันจะเป็นสื่อท่ีดีในการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาในด้านนี้ไปยังรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยม 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการประชาสัมพันธ์ 
2.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีสําคัญ ได้แก่ การให้ข้อมูลโดยสถาบันอุดมศึกษา

ผ่านทางเว็บไซต์หรือการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม การสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ท่ีนักเรียนให้ความสนใจ เฟสบุ๊ก แฟนเพจ เป็นต้น  

2.2 เน้นการสื่อสารข้อมูลท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความสําคัญ เช่น แนวทางการประกอบอาชีพใน
อนาคต ทุนการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน สถานท่ีเรียน เป็นต้น และตอบสนองความต้องการรับรู้ข้อมูล
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างฉับไว ถูกต้อง และเป็นกันเอง โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มท่ีผลการเรียนดีและมี
พ้ืนฐานภาษาจีนมาก่อนจะกระตือรือร้นในการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาต่อมากกว่ากลุ่มอ่ืน 

2.3 จัดกิจกรรมให้อาจารย์แนะแนวและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม เพ่ือรับทราบข้อมูลเก่ียวกับ
หลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษาท่ีถูกต้อง เพราะท้ังอาจารย์แนะแนวและผู้ปกครองเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียน  
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 3. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจกับกลุ่ม

ตัวอย่างในภูมิภาคอ่ืนๆ เนื่องจากความคิดเห็นของนักเรียนในแต่ละภูมิภาคอาจแตกต่างกัน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ี
เป็นจริงมากข้ึน 

3.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจในระดับ
ปริญญาตรีเป็นระยะๆ เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงการบริหารงานให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ 

3.3 ควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและจูงใจผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely ทฤษฎีการเรียนรู้
ของ Gestalt และการเรียนตามปกติ 2) เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt และการเรียน
ตามปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555 โรงเรียนวัดทรงธรรม จํานวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีเรียนรู้ 
โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt สูงกว่าการเรียน
ตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt สูงกว่า ใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely อย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ 2) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ท่ีเรียนโดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely 
และใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ท่ีเรียนโดยใช้การเรียนตามปกติ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 คําสําคัญ: ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely, ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt, เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 This research aims as follows. 1) To compare the mathematics learning achievement 
and the attitude towards mathematics of Matthayomsuksa 5 students learning in compliance 
with Gerlach-Ely model, Gestalt learning theory, and conventional method. 2) To compare 
Matthayomsuksa 5 students’ attitude towards mathematics before and after learning using 
Gerlach-Ely model, Gestalt learning theory, and conventional method. The samples in the 
research are Matthayomsuksa 5 students, second semester of academic year 2555BE, 
Watsongtham School. Students are from 3 classrooms, 45 persons each. Samples are 
collected with the simple random sampling. Instruments used in the research are lesson 
plans, mathematics learning achievement evaluation form, and attitude towards 
mathematics evaluation form. Data analysis is conducted with the T-Test and the analysis of 
variance. 
 The study suggests as follows. 1) The mathematics learning achievements and the 
attitudes towards mathematics using Gerlach-Ely model and Gestalt learning theory are 
higher than the conventional method by statistically significant level of 0.05. The 
mathematics learning achievements and the attitudes towards mathematics using Gestalt 
learning theory is statistically insignificant higher than those using Gerlach-Ely model. 
2) Attitudes towards mathematics of the students learning using Gerlach-Ely model and 
Gestalt theory, post-learning, are higher than pre-learning by statistically significant level of 
0.05. The attitudes towards mathematics of the students learning with conventional method 
are statistically insignificant higher. 
 Keywords: Gerlach-Ely Model, Gestalt Learning Theory, Attitude towards Mathematics. 
  
บทนํา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศโดยกําหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะท่ี
จําเป็นสําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, 2551: 1) คณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาท่ีมีความสําคัญมากในการพัฒนาประเทศ เพราะคณิตศาสตร์ 
เป็นวิชาท่ีมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้องและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 1)   
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า วิชาคณิตศาสตร์มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับการพัฒนาทักษะและ 
ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน แต่สภาพการจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบันยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีใช้ทักษะ เนื้อหาส่วนใหญ่
เป็นเรื่องเก่ียวกับนามธรรม ยากแก่การอธิบายและยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ครูส่วนใหญ่มักประสบ
ปัญหาว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีผู้เรียนเข้าใจยาก น่าเบ่ือและไม่ชอบเรียน เป็นผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ตํ่า (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 8) ดังนั้นจากความสําคัญท่ีว่า
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คณิตศาสตร์ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับนามธรรม ซ่ึงนามธรรมส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเก่ียวกับการแก้
สมการคณิตศาสตร์นั่นเอง โดยในหลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้กําหนดให้
มีการเรียนฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีสําคัญส่วนใหญ่เก่ียวกับการแก้
สมการคณิตศาสตร์อันจะส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเป็นนามธรรมในหลายเรื่อง เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
ระบบจํานวนจริง จํานวนเชิงซ้อน เป็นต้น       
 รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) สรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติประจําปีการศึกษา 2553 ท้ังการจัดสอบบบทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2551 จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 36.08 คะแนน ปีการศึกษา 2552 คณิตศาสตร์ 28.56 คะแนน 
ปีการศึกษา 2553 คณิตศาสตร์ 14.99 คะแนน (http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx? 
NewsID=9540000043925, วันท่ี 10 ตุลาคม 2553) และจากการสรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติประจําปีการศึกษา 2554 ได้มีการวิเคราะห์ว่าสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยท้ังประเทศมีเกณฑ์ต่ําลง ได้แก่ สาระจํานวนและการดําเนินการ มีคะแนนเฉลี่ย 26.79 และสาระ
พีชคณิต มีคะแนนเฉลี่ย 20.59 ดังสาเหตุท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ชัดว่า สิ่งท่ีควรจะเร่งแก้ไข คือสาระจํานวนและ
การดําเนินการ และสาระพีชคณิต ซ่ึงท้ังสองสาระนี้ เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
 สาเหตุท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดี คือ (1) เก่ียวกับผู้เรียน ได้แก่ ผู้เรียนไม่ชอบคิดไม่ชอบแก้ปัญหา 
ขาดการฝึกฝนและ ทบทวนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (2) เก่ียวกับครู ได้แก่ ครูให้ผู้เรียนอ่านเองสรุปเอง 
แล้วมาสอบ ครูไม่เปิดใจกว้างให้ผู้เรียนตอบอย่างอิสระ ครูมีภาระงานท่ีรับผิดชอบในโรงเรียนมากเกินไป 
ครูขาดแรงจูงใจ ครูเองจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน อดทนท่ีจะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ ใช้สื่อ
การสอนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ วิธีสอนของครูควรน่าสนใจ มีความรู้ดี มีความม่ันใจในตนเอง สอนโดยเน้น
การคิดการแก้ปัญหาและเน้นการนําไปใช้ เข้มงวดในการทําการบ้านและตรวจสมํ่าเสมอ สรุปคือ สาเหตุท่ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีข้ึนอยู่กับวิธีการสอนของครูเป็นหลัก ดังนั้นครูควรเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีข้ึน (สมวงษ์ แปลงประสพโชค, สมเดช บุญประจักษ์ และจรรยา ภูอุดม, 
2551: 21-22)  
 สาเหตุท่ีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ไม่ดี คือ ครูดุ กิจกรรมการสอนของครูไม่น่าสนใจ ครูขาดความเป็น
กันเองกับศิษย์ ครูขาดความโอบอ้อมอารี ครูไม่เข้าใจจิตใจของผู้เรียน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ครูต้องคํานึงถึงทฤษฎีการเรียนรู้และหลักจิตวิทยาของเด็กแต่ละวัยท่ีเหมาะสม การสอนควร
เริ่มสอนเม่ือผู้เรียนมีความพร้อม ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม และใช้การเสริมแรงเพ่ือสร้าง 
เจตคติท่ีดีและทําให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ ทําให้ผู้เรียน เรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเป็นไปตามความสามารถของตนเอง (ปราณี จิณฤทธิ์, 2552: 47-48)  
 วิธีการสอนท่ีน่าจะเหมาะสมและ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ คือ ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely เนื่องจาก เป็นระบบการสอนท่ี เน้นในส่วนของการ
ประเมินผลพฤติกรรมเบ้ืองต้น เพ่ือให้ทราบถึงความรู้พ้ืนฐานท่ีผู้เรียนมี และทําการเลือกวิธีการสอนท่ี
เหมาะสม ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล ทําการจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ือให้เรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสม 
ผู้เรียนได้ช่วยกันคิดและมองเห็นแนวทางแก้ปัญหา กล้าซักถามเพ่ือนร่วมกลุ่มเพ่ือทําการแก้ปัญหานั้นๆ 
เลือกสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนการสอนนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายข้ึน เป็นการ
เสริมการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเม่ือดําเนินการเรียนการสอนเสร็จสิ้น จะมีการวัดผลลัพธ์หลัง
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การเรียนเพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพและ ปริมาณของผลลัพธ์ของระบบการเรียนการสอน เพ่ือส่งผลย้อนกลับ
ของปริมาณของผลลัพธ์ในส่วนท่ีมีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นข้อมูลย้อนกลับสู่กระบวนการหรือปัจจัย
นําเข้าระบบต่อไป ท้ังนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตลอดจนถึงมี
แนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจนซ่ึงจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเกิดความราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป (ศักด์ิสถาพร ไชยชาญ, 2550: 6-8) จากงานวิจัยของ 
จตุพร น้อยบุญสุข (2544:43) ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของการออกแบบการสอนวิชาไฟฟ้า เรื่อง ความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับไฟฟ้า ด้วยวิธีระบบของ Gerlach-Ely อยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภาย
หลังจากเรียนด้วยระบบนี้สูงกว่าก่อนเรียน ศักด์ิสถาพร ไชยชาญ (2550:41) ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการสอนแบบนี้ในระดับมาก สัมพันธ์ นันทขว้าง (2553:46) 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 75 ข้ึนไปในทุกการปฏิบัติการ 
และนักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน 
 วิธีการสอนอีกวิธีท่ีน่าจะเหมาะสมและ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ท่ีเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย
จะต้องเกิด จากประสบการณ์เดิม และการเรียนรู้ย่อมเกิดข้ึน 2 ลักษณะคือ (1) การรับรู้ (perception) 
จะเน้น "การรับรู้เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย" (2) การหยั่งเห็น (insight) เกิดแนวความคิดในการเรียนรู้ ข้ึน
อย่างฉับพลันทันทีทันใด โดยวิธีนี้จะเป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เป็นผลทําให้ผู้เรียนเข้าใจใน
เนื้อหาได้ง่ายข้ึน มีความเข้าใจท่ีชัดเจนมากข้ึน และสนใจในบทเรียนมากข้ึน ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่ง
เดียวกัน ท่ีคล้ายคลึงกันในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน ว่าเป็นเหตุและผลกัน และ
สามารถจัดส่วนของสถานการณ์นั้นให้เป็นระเบียบมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
เม่ือสามารถแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่ง คราวต่อไปเม่ือเกิดปัญหาข้ึนอีกผู้เรียนก็จะสามารถนําวิธีการนั้นมาใช้ในทันที
โดยไม่ต้องเสียเวลาคิดพิจารณาใหม่ รู้จักการมองปัญหา เป็นส่วนเป็นตอนและเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
ได้ เป็นผลทําให้ผู้เรียนรู้สึกดีต่อการเรียนรู้นั้นว่า ไม่ยากจนเกินความสามารถท่ีจะเข้าใจได้ และเม่ือสามารถ
แก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่ง ก็มีความรู้สึกกระตือรือร้น ดีใจ อยากท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่อไป (วิรุณ ต้ังเจริญ, 2545:5) 
จากงานวิจัยของ ปริศนา ชาญวิชัย (2546:48) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและผู้เรียนท่ีได้รับ
การให้คําปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์มีวิธีการเผชิญความโกรธดีข้ึนไม่แตกต่างกัน คือมีวิธีการเผชิญความโกรธ 
ดีข้ึน จินตนา สนธิวงศ์เวช (2547:50) ผลการวิจัย ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมการให้คําปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ 
มีความสุขในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ (2547:46) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับโปรแกรมการให้
คําปรึกษากลุ่มทฤษฎีเกสตัลท์มีคะแนนเฉลี่ยคุณค่าแห่งตนในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่า
ระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะติดตามผลแต่ไม่แตกต่างกันในระยะหลังการทดลอง ทิวา
พร รักกลาง (2552:51) ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบก่อนเรียน ขวัญทิพย์ ปทุมธนรักษ์ (2553:48) ผู้เรียนท่ีมีความก้าวร้าว ท่ีได้รับคําปรึกษากลุ่ม
แบบเกสตัลท์ กับกลุ่มควบคุมมีคะแนนความก้าวร้าวในระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely กับ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Gestalt แสดงให้เห็นว่าการนําแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely กับ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Gestalt มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ส่งผลทางด้านบวกต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงทําให้
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ผู้วิจัยสนใจท่ีจะนําทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely กับ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt มาใช้ในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดทรง
ธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
         
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้
ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt และการเรียนตามปกติ  
 2. เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้ทฤษฎีระบบ
ของ Gerlach-Ely ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt และการเรียนตามปกติ  
 3. เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังเรียนรู้ 
โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt และการเรียนตามปกติ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 6 ห้องเรียน รวม 270 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้มาจากตัวอย่างผู้เรียน 3 ห้องเรียน จากจํานวนผู้เรียนท้ังหมด 6 ห้องเรียน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ใช้ห้องท่ีมีคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค32201 ท่ีใกล้เคียงกัน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้นักเรียน ชั้น 
ม.5/4 จํานวน 45 คน ชั้น ม.5/5 จํานวน 45 คน และ ชั้น ม.5/6 จํานวน 45 คน รวม 135 คน โดยใช้การจับ
ฉลาก เลือกกลุ่มทดลองท่ี 1 เรียนโดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely กลุ่มทดลองท่ี 2 เรียนโดยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้ของ Gestalt และกลุ่มทดลองท่ี 3 เรียนโดยใช้การเรียนตามปกติ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือ แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดท่ี 1 คือ เป็นเครื่องมือท่ีใช้
สําหรับวัดตัวแปรต้น ซ่ึงงานวิจัยนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนโดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely, 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเรียนตามปกติ 
ชุดท่ี 2 คือ เป็นเครื่องมือใช้สําหรับวัดตัวแปรตาม ซ่ึงงานวิจัยนี้ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มีค่าระหว่าง 
0.8-1.0 ค่าความยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.24-0.78 ค่าอํานาจจําแนก(r) มีค่าระหว่าง 0.28-0.76 ค่าความ
เชื่อม่ัน (KR-20) เท่ากับ 0.92  
 แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มีค่าระหว่าง 0.8-1.0 ค่าความเชื่อม่ัน
(Cronbach) เท่ากับ 0.79 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ 
Gerlach – Ely ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt และการเรียนตามปกติ  
 
ตารางท่ี 1: วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) 
 

 แหล่งความแปรปรวน  Sum of Squares  df  Mean Square  F  Sig.  
 Between Groups  299.61  2  149.81  33.87  .00  
 Within Groups  583.82  132  4.42      
 Total  883.44  134        

 Levene Statistic = 1.74; df 2/132; Sig. = 1.80  
 

พบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีสอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ แตกต่างกัน จึงทําการทดสอบรายคู่ 
โดยวิธี Scheffe 
 
ตารางท่ี 2: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายคู่ 
 

   วิธีสอน   
ค่าเฉลี่ย 

 Gerlach-Ely  Gestalt  การเรียนตามปกติ    
     21.22  22.29  18.73    
   Gerlach-Ely  21.22  -  1.07  2.49*    
   Gestalt  22.29  -  -  3.56*    
   ตามปกติ  18.73  -  -  -    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ วิธีการสอนท้ัง 3 วิธี พบว่าผู้เรียนท่ีเรียนรู้
โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ผู้เรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบ
ของ Gerlach-Ely โดยผู้เรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้การเรียนตามปกติมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt 
สูงกว่า การเรียนตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt สูงกว่า โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely 
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Gestalt ช่วยทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีดีกว่า การเรียนตามปกติ แต่วิธีสอนโดยใช้
ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เป็นเพราะ การเรียนรู้
โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt ต่างก็เป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งใส่ใจผู้เรียน
เป็นหลัก อีกท้ังมีการนําวิธีการสอนไปประยุกต์กับ องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้
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ได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน วรรธนพงศ์ สิทธิโชค (2530:14-15) เน้นให้ผู้เรียน เข้าใจเนื้อหา
จริงๆ อีกท้ังคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้ฝึกอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  
 
 2. เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดทรงธรรม 
จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach – Ely ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt 
และการเรียนตามปกติ 
ตารางท่ี 3: วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) 
 

 แหล่งความแปรปรวน  Sum of Squares  df  Mean Square  F  Sig.  
 Between Groups  98.50  2  49.25  837.25  .00  
 Within Groups  7.77  132  0.06      
 Total  106.27  134        

 Levene Statistic = 0.31; df 2/132; Sig. = .74 
 

พบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีสอนต่างกัน มีค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ แตกต่างกัน จึงทําการทดสอบรายคู่ โดยวิธี 
Scheffe 
 
ตารางท่ี 4: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายคู่ 
 

   วิธีสอน   
ค่าเฉลี่ย 

 Gerlach-Ely  Gestalt  การเรียนตามปกติ    
     4.37  4.40  2.57    
   Gerlach-Ely  4.37  -  0.03  1.80*    
   Gestalt  4.40  -  -  1.83*    
   ตามปกติ  2.57  -  -  -    

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
 พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ วิธีการสอน 3 วิธี พบว่าผู้เรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้ของ Gestalt มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ผู้เรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ  
Gerlach-Ely โดยผู้เรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้การเรียนตามปกติมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ี
เรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt สูงกว่า การเรียนตามปกติ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
ของ Gestalt สูงกว่าท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าการ
เรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt ช่วยทําให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ท่ีดีกว่า การเรียนตามปกติ แต่ท่ีวิธีสอนโดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ Gestalt ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ เป็นเพราะ การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely 
และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt ต่างก็เป็นวิธีการสอนท่ีสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนตาม
ความสามารถของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งท่ีง่ายๆ เพ่ือเป็นการสร้างกําลังใจ สอนให้ผู้เรียนรู้จักการ
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มองปัญหาเป็นส่วนเป็นตอน และเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ เป็นผลทําให้ผู้เรียนรู้สึกดีต่อการเรียนรู้
นั้นว่า ไม่ยากจนเกินความสามารถท่ีจะเข้าใจได้ และเม่ือสามารถแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่ง ก็มีความรู้สึก
กระตือรือร้น ดีใจ อยากท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่อไป อีกท้ังมีการนําวิธีการสอนไปประยุกต์กับ หลักการสร้างเจตคติใน
การเรียนการสอน ปราณี จิณฤทธิ์ (2552:47-48) 
 
    3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและ 
หลังเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt และการเรียนตามปกติ 
 
ตารางท่ี 5: แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน
และหลังเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely  
 

  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์    N    X    S.D.    t-test   
          t df Sig.   
  ก่อนเรียน   45   2.59    0.48         
  หลังเรียน   45   4.37    0.29   -28.33 44 .00   

  
ตารางท่ี 6: แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน
และหลังเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt  
 

  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์    N    X    S.D.    t-test   
          t df Sig.   
  ก่อนเรียน   45   2.51   0.39        
  หลังเรียน   45   4.40   0.21   -53.69 44 .00   

   
ตารางท่ี 7: แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน
และหลังเรียนรู้ โดยใช้การเรียนตามปกติ 
 

  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์    N    X    S.D.    t-test   
          t df Sig.   
  ก่อนเรียน   45   2.55    0.26         
  หลังเรียน   45   2.57    0.22   -1.49 44 .14   

 ค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและ หลังเรียนรู้โดยใช้ วิธีการสอนท้ัง 3 วิธี พบว่า การเรียนรู้
โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และ การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt มีค่าเฉลี่ยหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่การเรียนรู้โดยใช้การเรียนตามปกติ ค่าเฉลี่ยหลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เป็นเพราะ การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ 
Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt ต่างก็เป็นวิธีการสอนท่ีใส่ใจในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีแก่
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเปิดใจ กล้าถาม และตอบคําถามของผู้สอน อันจะมีผลทําให้ผู้สอนทราบถึงความก้าวหน้า
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ของผู้เรียนได้ และสามารถท่ีจะวางแผนในการสอนความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนตามความสามารถของ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งท่ีง่ายๆ สอนให้ผู้เรียนรู้จักการมองปัญหา เป็นส่วนเป็นตอนและเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ และเม่ือผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่ง ก็มีความรู้สึกดีใจ กระตือรือร้น 
อยากท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่อไป อีกท้ังมีการนําวิธีการสอนไปประยุกต์กับ หลักการสร้างเจตคติในการเรียนการสอน 
ปราณี จิณฤทธิ์ (2552:47-48) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

 
สรุป 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ Gestalt สูงกว่า การเรียนตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt สูงกว่าท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบของ 
Gerlach-Ely อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ อาจพิจารณาได้ว่า น่าจะมีเหตุผล สรุปได้ดังนี้  
 1.1 การสอนโดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely เป็นการจัดองค์ประกอบต่างๆ ท่ีจําเป็นสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบประกอบด้วย องค์ประกอบสําคัญ 4 ประการคือ 
ปัจจัยนําเข้า เนื้อหาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และ การประเมินผลย้อนกลับ โดยครูจะเลือกใช้
ยุทธศาสตร์การสอนซ่ึงอาจจะเป็นวิธีการสอนวิธีเดียวหรือผสมผสานวิธีการสอน เพ่ือพัฒนาการดําเนินการสอน
ให้เหมาะสมท้ังเนื้อหา เวลาเรียนได้ และเม่ือดําเนินการเรียนการสอนเสร็จสิ้น จะมีการวัดผลลัพธ์หลังการเรียน
เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพและ ปริมาณของผลลัพธ์ของระบบการเรียนการสอน เพ่ือส่งผลย้อนกลับของ
ปริมาณของผลลัพธ์ในส่วนท่ีมีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นข้อมูลย้อนกลับสู่กระบวนการหรือปัจจัย
นําเข้าระบบต่อไป ท้ังนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตลอดจนถึงมี
แนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจนซ่ึงจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเกิดความราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป (ศักด์ิสถาพร ไชยชาญ, 2550, หน้า 6-8)  
 1.2 การสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt เป็นการเรียนรู้ท่ีเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย
จะต้องเกิด จากประสบการณ์เดิม และการเรียนรู้ย่อมเกิดข้ึน 2 ลักษณะคือ (1) การรับรู้ (Perception) 
จะเน้น "การรับรู้เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย" (2) การหยั่งเห็น (Insight) เกิดแนวความคิดในการ เรียนรู้
หรือการแก้ปัญหา ข้ึนอย่างฉับพลันทันทีทันใด โดยวิธีนี้จะเป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เป็นผลทํา
ให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายข้ึน มีความเข้าใจท่ีชัดเจนมากข้ึน และสนใจในบทเรียนมากข้ึน อันจะส่งผล
โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, การรับรู้และจิตภาพ, 2544) 
 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ วิธีการสอนท้ัง 3 วิธี พบว่าค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้ของ Gestalt สูงกว่า การเรียนตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt สูงกว่าท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบ
ของ Gerlach-Ely อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt ช่วยทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีดีกว่า การเรียนรู้โดยใช้
การเรียนตามปกติ แต่วิธีสอนโดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt  
ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เป็นเพราะ การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Gestalt ต่างก็เป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งใส่ใจผู้เรียนเป็นหลัก อีกท้ังมีการนําวิธีการสอนไปประยุกต์กับ องค์ประกอบ
ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน วรรธนพงศ์ สิทธิ
โชค (2530, หน้า 14-15) เน้นให้ผู้เรียน เข้าใจเนื้อหาจริงๆ อีกท้ังคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้ฝึก
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อย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุพร น้อยบุญสุข (2544, หน้า 43) 
พบว่า คุณภาพของการออกแบบการสอนวิชาไฟฟ้า เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับไฟฟ้า ด้วยวิธีระบบของ 
Gerlach-Ely อยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายหลังจากเรียนด้วยระบบนี้สูงกว่าก่อนเรียน 
สอดคล้องกับ ศักด์ิสถาพร ไชยชาญ (2550, หน้า 41) ศึกษาการนําระบบการสอนของเกอร์ลาซและอีลี มาใช้
สอนในรายวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนประสบผลสําเร็จใน
ทุกหน่วยการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมของแต่ละหน่วยการเรียนเกินร้อยละ 80 สอดคล้องกับ สัมพันธ์ 
นันทขว้าง (2553, หน้า 46) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
กระบวนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 โดยใช้ระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลี พบว่า นักศึกษาทุก
คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 75 และสอดคล้องกับทิวาพร รักกลาง (2552, หน้า 51) ท่ีศึกษา
การผลิตสื่อประสมตามแนวคิดของเกสตัลท์ เรื่องกล้วยไม้ โดยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตามแนวคิดของ
เกสตัลท์ คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน 
 2. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Gestalt สูงกว่า การเรียนตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ี
เรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt สูงกว่าท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ อาจพิจารณาได้ว่า น่าจะมีเหตุผล สรุปได้ดังนี้ 
 2.1 กระบวนการท่ีสําคัญในการสร้างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการเรียนการสอนของ 
Gerlach-Ely เน้นในส่วนของการประเมินผลพฤติกรรมเบ้ืองต้น เพ่ือให้ทราบถึงความรู้พ้ืนฐานท่ีผู้เรียนมี และ
ทําการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล ทําการจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ือให้
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสม ผู้เรียนได้ช่วยกันคิดและมองเห็นแนวทางแก้ปัญหา กล้าซักถามเพ่ือนร่วมกลุ่ม
เพ่ือทําการแก้ปัญหานั้นๆ เลือกสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนการสอนนั้นๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่ายข้ึน ท่ีสําคัญมีการการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือให้ทราบว่าผลท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ต้ังไว้มากน้อยเพียงใด ถ้าผลท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็ต้องทําการวิเคราะห์ผล
หรือย้อนกลับมาพิจารณาว่า ในการดําเนินงานต้ังแต่ต้นนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้างในระบบ เป็นการเสริมการ
สอนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันจะมีผลทําให้เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีข้ึน (ศักด์ิสถาพร ไชยชาญ, 
2550, หน้า 6-8) 
 2.2 วิธีการเรียนการสอนของ Gestalt จะช่วยสร้างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ คือ ทําให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ในสิ่งเดียวกัน ท่ีคล้ายคลึงกันในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน ว่าเป็นเหตุ
และผลกัน หรือสิ่งเร้าใดๆ ท่ีอยู่ใกล้ชิดกัน ผู้เรียนจะมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ไวข้ึน แม้ว่าสถานการณ์
หรือปัญหานั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ก็จะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ต่อสถานการณ์หรือปัญหานั้นๆ 
อีกท้ังการเรียนรู้จะข้ึนอยู่กับการจัดสภาพท่ีเป็นปัญหาท่ีได้จากประสบการณ์เดิม และสามารถจัดส่วนของ
สถานการณ์นั้นให้เป็นระเบียบมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เม่ือสามารถแก้ปัญหาได้ครั้ง
หนึ่ง คราวต่อไปเม่ือเกิดปัญหาข้ึนอีกผู้เรียนก็จะสามารถนําวิธีการนั้นมาใช้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาคิด
พิจารณาใหม่ เม่ือค้นพบลู่ทางในการแก้ปัญหาครั้งก่อนแล้วก็อาจนํามาดัดแปลงใช้กับสถานการณ์ใหม่ และ
รู้จักการมองปัญหา เป็นส่วนเป็นตอนและเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ เป็นผลทําให้ผู้เรียนรู้สึกดีต่อการ
เรียนรู้นั้นว่า ไม่ยากจนเกินความสามารถท่ีจะเข้าใจได้ และเม่ือสามารถแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่ง ก็มีความรู้สึก
กระตือรือร้น ดีใจ อยากท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่อไป เพ่ือจะนําไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ซ่ึงเป็นผลโดยตรงต่อการ
สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, การรับรู้และจิตภาพ, 2544) 
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 2.3 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ วิธีการสอน 3 วิธี พบว่าค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt สูงกว่า 
การเรียนตามปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ โดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt สูงกว่าท่ีเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ แสดงว่าการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt ช่วยทําให้
ผู้เรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีดีกว่า การเรียนรู้โดยใช้การเรียนตามปกติ แต่วิธีสอนโดยใช้ทฤษฎีระบบ
ของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริศนา 
ชาญวิชัย (2546, หน้า 48) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและผู้เรียนท่ีได้รับการให้คําปรึกษากลุ่ม
แบบเกสตัลท์มีวิธีการเผชิญความโกรธดีข้ึนไม่แตกต่างกัน คือมีวิธีการเผชิญความโกรธดีข้ึน จินตนา สนธิวงศ์
เวช (2547, หน้า 50) ผลการวิจัย ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมการให้คําปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์มีความสุขในระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 
(2547, หน้า 46) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับโปรแกรมการให้คําปรึกษากลุ่มทฤษฎี
เกสตัลท์มีคะแนนเฉลี่ยคุณค่าแห่งตนในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง 
และสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะติดตามผลแต่ไม่แตกต่างกันในระยะหลังการ ขวัญทิพย์ ปทุมธนรักษ์ (2553, 
หน้า 48) ผู้เรียนท่ีมีความก้าวร้าว ท่ีได้รับคําปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ กับกลุ่มควบคุมมีคะแนนความก้าวร้าว
ในระยะหลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ท่ีเรียนโดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และท่ีเรียนโดย
ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนโดยใช้การเรียนตามปกติ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
อาจพิจารณาได้ว่า น่าจะมีเหตุผล สรุปได้ดังนี้ 
 3.1 การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt ต่างก็เป็น
วิธีการสอนท่ีสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนตามความสามารถของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งท่ี
ง่ายๆ เพ่ือเป็นการสร้างกําลังใจ สอนให้ผู้เรียนรู้จักการมองปัญหา เป็นส่วนเป็นตอนและเรียนรู้ความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ ได้ เป็นผลทําให้ผู้เรียนรู้สึกดีต่อการเรียนรู้นั้นว่า ไม่ยากจนเกินความสามารถท่ีจะเข้าใจได้ และ
เม่ือสามารถแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่ง ก็มีความรู้สึกกระตือรือร้น ดีใจ อยากท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่อไป อีกท้ังมีการนํา
วิธีการสอนไปประยุกต์กับ หลักการสร้างเจตคติในการเรียนการสอน ปราณี จิณฤทธิ์ (2552, หน้า 47-48) 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นผลทําให้ค่าเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและ หลัง
เรียนรู้โดยใช้ วิธีการสอนท้ัง 3 เป็นดังนี้ การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely และ การเรียนรู้โดย
ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt มีค่าเฉลี่ยหลังการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แต่การเรียนรู้โดยใช้การเรียนตามปกติ ค่าเฉลี่ยหลังการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน 
รองผู้อํานวยการโรงเรียน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 1,195 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
จํานวน 300 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบสัดส่วนจํานวนประชากร และขนาดกลุ่มตัวอย่างลงใน
แต่ละเขต และทําการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อม่ัน .97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้สถิติร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) โดยทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ เชฟเฟ่ 
(Scheffe’ Method) 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบทักษะ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามตัวแปรเพศ และประสบการณ์ในการบริหาร พบว่าไม่แตกต่างกัน 
และเม่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 คําสําคัญ: ทักษะการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. 

 
Abstract 
            The purposes of this study was to investigate and compare the levels of the 
administrative skills of the administrators in Bangkok Metropolitant schools in the Eastern 
Bangkok area. Sample were 300 administrators. They were directors, deputy directors, and 
department head teachers. The instrument used was the 5 rating scales questionnaire with 
0.97 reliability. The statistical analyses employed were percentage, Mean, Standard 
Deviation, t-test, One-Way Analysis of Variance, and Scheffle’s Method. 
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The research results showed that: The overall degree of the administrative skills of 
the administrators in Bangkok Metropolitant schools in the Eastern Bangkok area as a whole 
was at most level. Administrative skills of the administrators who were male and female and 
who had differences working Experiences were statistical different. However, Administrators 
who had difference in educational levels were statistical significant difference at .05 level. 
 Keywords: The Administrative Skills of the administrators in Bangkok Metropolitant 
schools. 
 
บทนํา 
 การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาคนซ่ึงเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใดๆ คุณภาพของคนเป็นสิ่งสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ    
แม้ประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอันจํากัด หากคนของประเทศนั้นมีคุณภาพ ประเทศก็ย่อมจะพัฒนาและ
เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี แต่คนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 ท่ีว่าด้วย         
การบริหารและการจัดการศึกษานั้น ได้ระบุถึงการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไว้ในหลาย
มาตรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 39 ได้กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัด
การศึกษา ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ  การบริหารท่ัวไป ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาจึงจําเป็นท่ีจะต้องใช้แนวนโยบายเป็นหลักในการดําเนินงานใน
ส่วนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของสถานศึกษาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซ่ึงใน พ.ศ.2554 นี้จะเริ่มประเมิน
สถานศึกษารอบท่ีสามเพ่ือประกันคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสําหรับการประเมินรอบท่ีสามนั้นจะ
ประเมินโดยการอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษาซ่ึงสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินร้อยละ 75 ข้ึนไปจึงจะผ่านเกณฑ์
ดี และได้การรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจากรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับ
คุณภาพดี แต่หากพิจารณาค่าเฉลี่ยในรายมาตรฐานของแต่ละด้านยังคงมีมาตรฐานท่ีต้องเร่งดําเนินการ        
ในการพัฒนา คือ มาตรฐานด้านผู้เรียนในมาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานท่ี 5 และมาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานด้านครู  
ในมาตรฐานท่ี 9 และมาตรฐานด้านผู้บริหารในมาตรฐานท่ี 12 และมาตรฐานท่ี 13 (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2553: 22) ซ่ึงการท่ีจะพัฒนาในแต่ละด้านให้ได้มาตรฐานนั้นบุคคล
ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นบุคคลสําคัญในการท่ีจะนําพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย
ตามนโยบายการศึกษาชาติ นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรของ
สถานศึกษาอีกด้วย 
 การจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรับนโยบายจากสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
กระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีสําคัญท่ีจะพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานตาม
นโยบายเพราะผู้บริหารเป็นปัจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ ซ่ึงมีงานวิจัยสนับสนุนท่ีตรงกันว่าความสําเร็จของ
หน่วยงานข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารร้อยละ 70 (แก้วตา ชัยงาม. 2545: 56) ผู้บริหารท่ีประสบ
ผลสําเร็จในการบริหารงานจะต้องทําหน้าท่ีเป็นผู้นําในการใช้ศักยภาพของบุคคลากรให้ดําเนินไปสู่ความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารจําเป็นต้องมีทักษะการบริหารงานซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าทักษะ
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การบริหารถือเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานอย่างชํานาญสามารถบริหารงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการบริหารงานจึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญ
สําหรับผู้บริหารการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นพ้ืนฐานใน      
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาระดับต่างๆ คือ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับต้น ซ่ึงต้องใช้
ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการบริหารงาน 3 ด้าน ตามภารกิจหน้าท่ีการบริหารงานภายในสถานศึกษาท่ีตน
รับผิดชอบ ซ่ึงโรเบิร์ท แอล. แคทซ์ (Robert L. Katz.) เรียกหลักการนี้ว่า “ทฤษฎีสามทักษะ” (Three- Skills 
Method) วิเคราะห์ความรู้ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ผู้บริหารจะทําหน้าท่ีของตนได้ดีเพียงใด 
ประสบความสําเร็จมากน้อยกว่ากันหรือไม่อย่างไรข้ึนอยู่กับทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิค (Technical 
Skills) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) และทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) (วิจิตร  
ศรีสอ้าน.  2523: 37) ดังนั้น การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาจึงจําเป็นต้องใช้ทักษะการบริหารงาน
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจและต้องการทราบ
ว่าทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
จําเป็นต้องใช้ทักษะการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานในสถานศึกษาแตกต่างกันหรือไม่ และใช้
ทักษะด้านใดมากน้อยเพียงใด เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการวางแผน  การพัฒนาทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก  
2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จําแนกตามเพศ ประสบการณ์การบริหาร และระดับการศึกษา  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน และครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก จํานวนท้ังหมด 1,195 คน 
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ซ่ึงได้มาโดยการเทียบสัดส่วนจํานวนประชากร และขนาดกลุ่มตัวอย่างลงในแต่ละ
เขต และทําการสุ่มอย่างง่าย   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก เริ่มจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเรื่องทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
จากนั้นทําการกําหนดแนวคิดจากทฤษฎีต่างๆ  ศึกษาการสร้างข้อคําถามเก่ียวกับทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มาสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม แล้วนําแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน  5  ท่าน  
เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try – Out) เพ่ือหาความเชื่อม่ัน
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค 
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(Cronbach’s Appha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน .97 แล้วจึงจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
นําไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป  

วิจัยนี้วิ เคราะห์ ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย            
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 300 คน พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน การบริหาร 5-10 ปี 
รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการบริหาร มากกว่า 10 ปี ข้ึนไป และน้อยกว่า 5 ปี ตามลําดับ มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่าการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี   
  
ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษา ของโรงเรียนสังกัด 
      กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
 

ทักษะการบริหารงาน 
n = 300 

ระดับทักษะ อันดับท่ี 
x  S.D. 

1. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
2. ทักษะด้านมนุษย์ 
3. ทักษะด้านเทคนิค 

4.46 
4.47 
4.44 

 .53 
 .53 
 .51 

มาก 
มาก 
มาก 

2 
1 
3 

รวม 4.46 .50 มาก  
 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิค   
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ตารางท่ี 2: ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด 
      กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จําแนกตามเพศ  

            

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เพศชาย และเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด 
      กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จําแนกตามระดับการศึกษา มีทักษะการบริหารงานแตกต่างกันท้ังใน
ภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 

ทักษะการบริหาร 

เพศชาย เพศหญิง 

t p n = 142 n = 158 

x  S.D. x  S.D. 

1    ทักษะด้านความคิดรวบยอด 4.44 .55 4.47 .50 -.53 .60 

2    ทักษะด้านมนุษย์ 4.43 .59 4.50 .48 -1.12 .26 

3    ทักษะด้านเทคนิค 4.40 .56 4.48 .46 -1.34 .18 
รวม 4.42 .54 4.48 .46 -1.05 .30 

ทักษะการบริหาร 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

t p 
n = 156 n = 144 

x  S.D. x  S.D. 
1    ทักษะด้านความคิดรวบยอด 4.35 .52 4.57 .51 -3.65 .00* 
2    ทักษะด้านมนุษย์ 4.35 .52 4.59 .52 -3.95 .00* 
3    ทักษะด้านเทคนิค 4.34 .52 4.56 .47 -3.94 .00* 

รวม 4.35 .50 4.57 .47 -4.08 .00* 
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ตารางท่ี 4: ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด 
      กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จําแนกตามประสบการณ์การบริหาร 
 

ทักษะการบริหาร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df S.S. M.S. F p 

1  ทักษะด้านความคิดรวบยอด ระหว่างกลุ่ม 2 .41 .20 .74 .48 
 ภายในกลุ่ม 297 82.45 .28   
 รวม 299 82.86 .20   
2  ทักษะด้านมนุษย์ ระหว่างกลุ่ม 2 1.56 .20 2.76 .07 
 ภายในกลุ่ม 297 83.86 .28   
 รวม 299 85.42    
3  ทักษะด้านเทคนิค ระหว่างกลุ่ม 2 .45 .23 .87 .42 
 ภายในกลุ่ม 297 77.76 .26   
 รวม 299 78.22    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2 .70 .35 1.41 .24 
ภายในกลุ่ม 297 .70 .25   

รวม 299 73.72    
 
จากตารางท่ี 4 พบว่าทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จําแนกตามประสบการณ์การบริหาร โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

 
 จากผลการวิจัยทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนุษย์ และด้านเทคนิค อยู่ในระดับมากทุกด้านท้ังนี้      
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของทักษะในการบริหารงานท่ีส่งผลให้      
การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ความต้องการความสําเร็จในชีวิตน่าจะเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีมีผลต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร เพราะธรรมชาติของคนย่อมต้องการความสําเร็จในชีวิต 
ผู้บริหารสถานศึกษาก็เป็นบุคคลหนึ่งท่ีต้องการความสําเร็จในชีวิต จึงต้องบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จเพ่ือ
เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้บริหารท่ีมีคุณภาพในการบริหารงาน ซ่ึงส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและความสําเร็จในชีวิต สาเหตุดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้ผู้บริหารมีทักษะอยู่ในระดับมาก    
และจากการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จําแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารท้ังเพศชาย และเพศหญิง สามารถเรียนรู้ และรับรู้ได้เท่าเทียมกันซ่ึง
สอดคล้องกับ บทความของธนสาร บัลลังก์ปัทมา (ออนไลน์. 2552) รวมท้ังการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้น
ให้สถานศึกษาต้องมีนโยบาย หรือโครงการท่ีให้บริการชุมชนและทําประโยชน์ให้กับสังคมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติสาระท่ีเก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และพัฒนาด้านการศึกษาไม่
ว่าจะเป็นการให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีการประสานความร่วมมือ
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กับผู้ปกครอง ชุมชมทุกๆ ฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ จึงทําให้ผู้บริหาร ท่ีมีเพศต่างกันมี
ความเห็นไม่แตกต่างกัน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (องค์การ
มหาชน). 2547: 16) การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จําแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน มีทักษะการบริหารงานไม่แตกต่างกัน ท้ัง 3 ด้าน คือ ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านเทคนิค  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากสภาพปัจจุบันผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การบริหารน้อยอาจมีการศึกษาในระดับสูงสามารถ
ปฏิบัติงานได้ไม่แตกต่างจากผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารมาก ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ผู้บริหารท่ีมี
ประสบการณ์ในการบริหารท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน        
และจากการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริหารท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมีทักษะ    
การบริหารงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยผู้บริหารท่ีมี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีทักษะการบริหารงานสูงกว่าผู้บริหารท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังนี้
เพราะระดับวุฒิการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
เพราะผู้บริหารท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะมีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
มากกว่าผู้บริหารท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบริหาร 5-10 ปี รองลงมาคือ          
มีประสบการณ์ในการบริหาร มากกว่า 10 ปี ข้ึนไป และน้อยกว่า 5 ปี ตามลําดับ มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มากกว่าการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิค ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามเพศ และประสบการณ์การบริหาร พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีทักษะการบริหารงาน      
ไม่แตกต่างกัน และเม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีทักษะการบริหารงานแตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้านอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ดังนั้นผู้บริหารควรจัดทํา และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถ่ิน จัดให้มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร สถานศึกษา และควรมีการเข้ารับการอบรม
เสริมความรู้ใหม่ๆ ศึกษาดูงานการศึกษาต่อ มีการแจ้งข่าวสารใหม่ๆ ให้ได้ทราบโดยท่ัวถึง เปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงาน เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และหาทางแก้ไขเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ให้คําแนะนํา ชี้แจงกับ
ผู้ร่วมงานได้ทุกเวลา และควรติดตามการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของท้ังระดับชาติ 
ระดับท้องถ่ิน อยู่ตลอดเวลา ทําตนเป็นแบบอย่างในการแสวงหาความรู้ มีความรู้ในทุกๆ ด้าน ศึกษาหาความรู้
และนําเสนอแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ มีการส่งเสริมให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นในการทํางานทุกข้ันตอนได้
อย่างอิสระเพ่ือหาข้อยุติทางความคิด ยอมรับความคิดเห็นขัดแย้งและความผิดพลาดของบุคลากร สร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาให้มากข้ึน 
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เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านเทคนิค ซ่ึงจะส่งผลให้การ
บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science ท่ีมีผลต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ 1. แผนจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ 2. คู่มือปฏิบัติการทดลองด้วย
โปรแกรม Yenka Science เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ 3. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน 4. แบบสัมภาษณ์
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบก่ึงโครงสร้าง 5. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  และ 
6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา และการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ   

ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science ทําให้
นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ในระดับเข้าใจเป็นอย่างดีเพ่ิมข้ึน   
ระดับเข้าใจไม่ชัดและระดับเข้าใจคลาดเคลื่อนลดลง และนักเรียนกลุ่มท่ีมีความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ในระดับเข้าใจเป็นอย่างดี มีความเข้าใจว่า 1) ทฤษฏีท่ีเก่ียวกับปริมาณ
สารสัมพันธ์เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสารเคมี 2)  กฏท่ีเก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ์เป็น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถนําไปพยากรณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสารเคมี 3) การสืบเสาะหา
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณสารสัมพันธ์มีวิธีการท่ีหลากหลาย 4) การสืบเสาะหาความรู้จากการทดลองด้วย
โปรแกรม Yenka Science สามารถนําไปใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมของสารเคมีในชีวิตประจําวันได้ 
5) การทํางานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีจรรยาบรรณ 6) การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจการทางวิทยาศาสตร์  

คําสําคัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science, ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์, ปริมาณสารสัมพันธ์  



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 1046 
 

ABSTRACT 
This is qualitative research. The purposes of this research was to develop the 

Understanding about Nature of Science in Stoichiometry for Grade 11 Students by Inquiry  
Approach and Yenka Science. The sample group was 1 class, grade 11 of  Wittayanukulnaree  
school Muang district Phetchabun province. The instrument used in the study was 1.  lesson 
plan by Inquiry Approach and Yenka Science 2. Laboratory Manual by Yenka Science 
3. Record of student learning 4. An understanding of the nature of science, semi-structured   
5. Observing 6. Achievement test in Stoichiometry. Data analysis using descriptive analysis 
and the average percentage 

The results showed that The learning by Inquiry Approach and Yenka Science can  
made students had understanding the nature of science about stoichiometry in informed  
level to progressive, ambiguous level and alternative level to lessen. The students informed  
level group. They are understanding the nature of science about stoichiometry is 1. Theories  
of the stoichiometry are explain the chemical nature of the phenomenon. 2. Rules of the  
stoichiometry are scientific knowledge and it’ s can used to predict natural phenomena of 
the chemical. 3. The inquiry about the stoichiometry are a variety of methods. 4. The 
experiments with known inquiry Yenka Science program can be used to predict the 
behaviors of chemicals in everyday life. 5. Scientific work must be precluded. And 6. To 
accept the opinions of others as part of the scientific enterprise.  

Keywords: Inquiry Approach and Yenka Science Program, Nature of Science, 
stoichiometry   
 
บทนํา 
 จากการสังเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ทําให้ทราบว่าสาเหตุ
หลักท่ีทําให้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของไทยด้อยคุณภาพนั้น เกิดจากการจัดการเรียนรู้ บรรยากาศการ
จัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ ท่ีขัดขวางต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน กล่าวคือ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีขาดการบูรณาการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิต เน้นท่ีเนื้อหา หลักการ และ
ทฤษฎีเป็นหลัก ไม่ได้คํานึงถึงประโยชน์อันเกิดจากการเรียนรู้  ความสนใจและความถนัด เน้นการจัดการ
เรียนรู้แบบบรรยายมากกว่าการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เป็นผลให้ผู้เรียนขาด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ขาดความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไม่ได้กระตุ้นให้เยาวชนสนใจด้าน
วิทยาศาสตร์ และบทบาทของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เป็นเพียงการถ่ายทอดข้อมูลมากกว่าการเป็นผู้ชี้แนะ 
สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศอยู่ในระดับตํ่า และส่งผลให้นักเรียนไทยขาด
ความพร้อมในการแข่งขันภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์ และเม่ือทําการศึกษาความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ผลการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่าขาดความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ไม่ตระหนักถึงความสําคัญของความซับซ้อนของงาน
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับบุคคลในสังคมเพ่ือพัฒนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  และเม่ือศึกษาความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนในระดับ
โรงเรียนพบว่าครูมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี แต่ในส่วนการจัดการเรียนรู้นั้นครูยังไม่มี
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การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ไม่เพียงพอท่ีจะทําให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจใน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ หรืออาจจะสอนโดยคลาดเคลื่อนไปจากลักษณะหรือหลักการธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับหรือเห็นสอดคล้องจากนักวิทยาศาสตร์ และจากการศึกษาการสอนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนในระดับโรงเรียนพบว่ามีจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
วิธีการเรียนการสอนท่ีสามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ท้ังเนื้อหาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในเวลาเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง   
 การศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่าสาเหตุของปัญหาท่ีทําให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตกตํ่าเกิดจากนักเรียนขาดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นท่ี
ขัดขวางหรือไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งข้ึน  
เพราะความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์และความเข้าใจเก่ียวกับกิจการทาง
วิทยาศาสตร์ อาจช่วยให้นักเรียนซาบซ้ึงและตระหนักเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระท่ังนํามาซ่ึง
ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ของตนเองต่อไป แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกําหนดให้ผู้เรียนศึกษาวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ บรรจุไว้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ท่ีนํามาใช้ได้ผลในวิชา
วิทยาศาสตร์ ทําให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ในคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
มากข้ึน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คุ้นเคยกับกระบวนการหาความรู้ของ
นักวิทยาศาสตร์ เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร และประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สู่ประเด็นทางสังคมและประเด็นเก่ียวกับบุคคลได้      
 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งข้ึน      
 ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น
เป็นไปได้ยาก  ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งขาดแคลนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี หรือการทดลอง
บางการทดลองอันตรายเกินไปสําหรับนักเรียนและอาจเป็นการก่อกําเนิดของเสียทางเคมีซ่ึงอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจึงไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้เท่าท่ีควร การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จําลองจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี  รวมท้ังป้องกัน
อันตรายจากการทดลอง สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ได้มอบโปรแกรม Yenka Science ให้กับโรงเรียนต่างๆ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ซ่ึงเป็นโปรแกรมการจัดการ
เรียนรู้แบบสถานการณ์จําลองการทดลองเสมือนจริง ซ่ึงมีอุปกรณ์ต่างๆ ในการสร้างการทดลองท่ีหลากหลาย   
มีสารเคมีและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในห้องปฏิบัติการเคมี โปรแกรมใช้งานง่าย นักเรียนสามารถทําการทดลองได้
อย่างอิสระและกว้างไกล ไม่เป็นอันตราย มีด้านความปลอดภัยสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เห็นผลการทดลอง
ได้อย่างชัดเจนทําให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ได้  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้ผู้เรียนศึกษา
ปริมาณสารสัมพันธ์ ท้ังนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งในสาระสารและสมบัติของสาร (รายวิชาเคมี) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยสาระสําคัญของปริมาณสารสัมพันธ์เป็นการศึกษาเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีเก่ียวข้องกับ
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ปริมาณของสารต้ังต้น ปริมาณของผลิตภัณฑ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาเคมี ท้ังนี้เนื่องจากความรู้จาก
การศึกษาเก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ์มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถใช้คาดคะเนปริมาณของสารท่ี
จะต้องใช้สารต้ังต้นเพ่ือท่ีจะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณตามต้องการ สามารถนําไปตีความหรืออธิบายผลจากเคมี
วิเคราะห์ สามารถนําไปใช้ประกอบการเลือกปฏิกิริยาท่ีประหยัดท่ีสุดในทางอุตสาหกรรมและทางการค้า 
และสามารถคํานวณให้ทราบว่าตัวทําปฏิกิริยาใดทําปฏิกิริยาหมดหรือตัวทําปฏิกิริยาใดจะเหลือ การจัดการ
เรียนรู้ปริมาณสารสัมพันธ์เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีการนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์นั้น จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยการทดลองท่ีใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสารเคมีจํานวนมาก
ในการทดลอง เพ่ือการสังเกตและวิเคราะห์หาเหตุผล ในหลักการและทฤษฏีเก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ์    

 จากความสําคัญและปัญหาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ท่ีมีสาเหตุมาจากการ
จัดการเรียนรู้ท่ีขัดขวางต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการขาดแคลนอุปกรณ์และสารเคมี ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science เรื่องปริมาณสาร
สัมพันธ์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน และมีความ
คาดหวังว่าการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka 
Science ต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1. เลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 1 ห้องเรียน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐานในการสุ่ม    
  2. ดําเนินการทดลองจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science 
เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์พร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณ
สารสัมพันธ์ จากรายงานผลการทดลอง บันทึกการเรียนรู้และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง      
  3. สัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนรู้ของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยทําการรวบรวม
ข้อมูลความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ โดยการสัมภาษณ์มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้     
   3.1 นัดสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล (individual interview) คนละ  10 – 15 นาที 
ในห้องพักครูวิทยาศาสตร์     
   3.2 ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยชี้จะแจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ขณะสัมภาษณ์มีการ
บันทึกเสียงโดยให้นักเรียนเป็นผู้ถือไมโครโฟน ซ่ึงเม่ือใดท่ีนักเรียนรู้สึกต่ืนเต้น แสดงอาการวิตกกังวล ผู้วิจัยจะ
หยุดพักการสัมภาษณ์ชั่วขณะ และหลังจากท่ีนักเรียนรู้สึกดีข้ึนแล้วจึงดําเนินการสัมภาษณ์ต่อไป  
   3.3 เริ่มสัมภาษณ์จากสถานการณ์ท่ี 1 “ทฤษฏีท่ีเก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ์เป็นการ
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อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสารเคมี” โดยให้นักเรียนใช้เวลาประมาณ 2 – 3 นาที พิจารณาและทํา
ความเข้าใจกับสถานการณ์ท่ีกําหนดให้  ต่อมาให้นักเรียนอธิบายสิ่งท่ีตนเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์นั้นๆ  
จากนั้นผู้วิจัยจึงเริ่มถามคําถามนํา ตามด้วยการโต้ตอบซักถามระหว่างนักเรียนกับผู้วิจัย ท้ังนี้เพ่ือช่วยให้
สามารถเข้าใจแนวคิดของนักเรียนได้ดียิ่งข้ึน เม่ือเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์จากสถานการณ์ท่ี 1 จะดําเนินการ
สัมภาษณ์สถานการณ์ท่ี 2 “กฏท่ีเก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ์เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถนําไป
พยากรณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสารเคมี” กระท่ังถึงสถานการณ์ท่ี 6 “การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของกิจการทางวิทยาศาสตร์”   
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนท่ี
ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการถอดข้อความเสียงท่ีบันทึกจาก
เทปบันทึกเสียง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. ถอดเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์แบบคําต่อคํา     
  2. อ่านคําให้สัมภาษณ์ของนักเรียน จากนั้นทําการย่อความเพ่ือลดทอนข้อมูล (data 
reduction) ให้คงไว้เฉพาะส่วนท่ีสําคัญ จากนั้นผู้วิจัยอ่านข้อความท่ีย่อแล้วอีกครั้งเพ่ือตีความหมายและสรุป
แนวคิดของนักเรียนเก่ียวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์     
  3. จําแนกแนวคิดของนักเรียนเก่ียวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่
ละคนในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงงานวิจัยนี้จะจําแนกความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนออกเป็น 
3 ระดับคือ เข้าใจเป็นอย่างดี เข้าใจไม่ชัดเจน และเข้าใจคลาดเคลื่อน      
  4. ผู้วิจัยเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและอภิปรายต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
การสรุปผลและการตีความหมายของข้อมูล        
  5. นําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ยืนยันผลการสรุปความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ จากการทําแบบสอบถามวัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
แบบบันทึกการเรียนรู้ และแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ทําเก็บรวบรวมข้อมูลความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์   
โดยการสัมภาษณ์ก่อนเรียนและหลังเรียนซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ทําการเปรียบเทียบความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1: ผลเปรียบเทียบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยจัดการเรียนรู้
 แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ความเข้าใจ
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ 

ช่วงเวลาการสัมภาษณ์ จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับ 
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

เข้าใจเป็นอย่างดี เข้าใจไม่ชัดเจน เข้าใจ
คลาดเคล่ือน 

ด้านความรู้ ก่อนเรียน 7 14 9 
หลังเรียน 27 2 1 

ผลการเปรียบเทียบ เพ่ิมข้ึน ลดลง ลดลง 
ร้อยละของผลการเปรียบเทียบ 66.67 40 26.67 
ด้านการสืบเสาะหา
ความรู้ 

ก่อนเรียน 5 15 10 
หลังเรียน 24 4 2 

ผลการเปรียบเทียบ เพ่ิมข้ึน ลดลง ลดลง 
ร้อยละของผลการเปรียบเทียบ 63.33 30 26.67 
ด้านกิจการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ก่อนเรียน 2 18 10 
หลังเรียน 22 6 2 

ผลการเปรียบเทียบ เพ่ิมข้ึน ลดลง ลดลง 
ร้อยละของผลการเปรียบเทียบ 66.67 40 26.67 
 
 จากตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka  Science ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 จํานวน 30  คนพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka  
Science มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ ระดับเข้าใจอย่างดีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 66.67 ระดับ
เข้าใจไม่ชัดเจนลดลงร้อยละ 40.00 และเข้าใจคลาดเคลื่อนลดลงร้อยละ 26.67 มีความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ด้านการสืบเสาะหาความรู้ระดับเข้าใจอย่างดีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.33 ระดับเข้าใจไม่ชัดเจนลดลง
ร้อยละ 30 และเข้าใจคลาดเคลื่อนลดลงร้อยละ 26.67 และมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้าน
กิจการทางวิทยาศาสตร์ระดับเข้าใจอย่างดีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 66.67 ระดับเข้าใจไม่ชัดเจนลดลงร้อยละ 40.00  
และเข้าใจคลาดเคลื่อนลดลงร้อยละ 26.67   
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 1051 
 

ตารางท่ี 2: คะแนนแบบฝึกหัดของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
 โปรแกรม Yenka Science เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ช่วงคะแนนร้อยละ ร้อยละของจํานวนนักเรียน 
จุดเดือดของ
สารละลาย 

จุดเยือกแข็งของ
สารละลาย 

ความสัมพันธ์ของสาร
ในสมการเคมี 

ตํ่ากว่า 70 0 0 0 
71 - 80 73.33 60.00 43.33 
81 -90 20.00 26.67 33.33 
91 -100 6.67 13.33 23.34 

 
 จากตาราง 2  พบว่าคะแนนแบบฝึกหัดเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์  ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
30 คน ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science ช่วงคะแนน
ร้อยละ 71 – 80 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันคะแนนในช่วง 81 – 90 และ 91 -100  
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางท่ี 3: ผลเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
 เสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวนนักเรียน คะแนนเฉล่ีย 
คะแนนก่อนเรียน 30 11.45 
คะแนนหลังเรียน 30 17.89 
คะแนนเพ่ิมข้ึน 6.44 
คะแนนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.20 

 
   จากตาราง 3 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka 
Science มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพ่ิมข้ึน 6.44 คิดเป็นร้อยละ 32.20  
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รูปท่ี 1: ตัวอย่างรายงานผลการทดลองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 
รูปท่ี 2: บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตัวอย่างการสนทนาระหว่างนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระหว่างการจัดการเรียนรู้ท่ีได้จากการสังเกต 
 ...เราก็เห็นด้วยกับเพ่ือนนะทุกอย่างท่ีเป็นเรื่องเก่ียวกับเคมี โปรแกรม Yenka Science สามารถ
หาคําตอบได้เสมอนะ..เราไม่รู้อะไร อยากรู้อะไร ทําอย่างไร โปรแกรม Yenka Science ก็ให้คําตอบเราได้ทุก
ครั้งเสมอไปนะ... 
 …ไม่เสมอไปหรอก.....เราว่า...พูดเกินไปโปรแกรม  Yenka Science ไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้น
..แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็เห็นด้วยกะเพ่ือนนะ 
 ...แต่เราว่าเพ่ือนท้ังสองคนถูกต้อง  เพราะความคิดของแต่ละคนท่ีว่า โปรแกรม  Yenka Science 
ก็ถูกต้องแล้วท้ังส่วนใหญ่และบางส่วน  ท่ีเพ่ือน....พูดว่าส่วนใหญ่นะจะหมายถึง โปรแกรม  Yenka Science ท่ี
เก่ียวข้องกับปริมาณสารสัมพันธ์ แต่ท่ี...พูดว่าบางส่วนน่าจะหมายถึงเคมีท้ังหมด ซ่ึงโปรแกรม Yenka 
Science ก็มีข้อจํากัดอยู่ตรงนี้แหล่ะ แต่เราว่าดีท่ีมีให้เราได้เรียนรู้.... 
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รูปท่ี 3:  บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science 

 
 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นท่ี 1 พฤติกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณสารสัมพันธ์ของสารเคมีได้จากการทดลองโดย
ใช้โปรแกรม Yenka Science เช่น อธิบายการเพ่ิมข้ึนของจุดเดือดของสารละลาย อธิบายการลดลงของจุด
เยือกแข็งของสารละลาย และอธิบายความสัมพันธ์ของสารจากสมการเคมีท่ีเป็นไปตามกฏทรงมวลและกฏ
สัดส่วนคงท่ีของสารเคมีท่ีเกิดข้ึนและพบเห็นได้ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ท้ังนี้เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ในข้ันตอนกระตุ้นความสนใจได้นําเสนอประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณสารสัมพันธ์ซ่ึงเป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน แก่นักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนทําการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หรือคําตอบของปัญหาจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมทดลองผ่าน
โปรแกรม Yenka Science ซ่ึงเป็นการทดลองเสมือนจริงจากสถานการณ์จําลองในข้ันตอนสํารวจและค้นหา
ของการสืบเสาะหาความรู้ แล้วนําข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นผลการ
ทดลอง  ตลอดจนนําเสนอความรู้ท่ีได้จากการทดลองนั้นๆ  ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจกับปรากฏการณ์ของ
สารเคมีท่ีเกิดข้ึนและพบเห็นจากประเด็นปัญหาในข้ันตอนตอนอธิบายและลงข้อสรุปของการสืบเสาะหาความรู้     
ท้ังนี้เนื่องจากการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถานการณ์จําลอง  
 ประเด็นท่ี 2 กฎต่างๆ ท่ีเก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ์อันได้แก่ กฎสมบัติคอลิเกทีฟ กฎทรงมวล
และกฎสัดส่วนคงท่ี ท่ีได้จากการทดลองโดยใช้โปรแกรม Yenka Science ไปใช้พยากรณ์ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติของสารเคมีท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันได้ตลอดจนนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ท้ังนี้เป็น
ผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในข้ันตอนตอนขยายความรู้และข้ันตอนประเมินผลของการสืบเสาะหา
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ความรู้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นําเอาองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการทําการทดลองโดยใช้โปรแกรม Yenka 
Science ไปใช้แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ใช้องค์ความรู้ท่ีได้รับมาใช้อย่างเต็มท่ี   
  ประเด็นท่ี 3 การสืบเสาะหาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณสารสัมพันธ์สามารถสืบเสาะหา
ความรู้ได้โดยใช้โปรแกรม Yenka Science สามารถทดแทนการทดลองในห้องปฏิบัติการ ทําการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการเสมอไป ท้ังนี้การทดลองด้วยโปรแกรม Yenka Science ทําให้นักเรียนสามารถสืบเสาะหา
ความรู้ได้ด้วยวิธีท่ีหลากหลายซ่ึงแปลกใหม่จากวิธีการเดิมอันทําให้นักเรียนมีความเข้าใจท่ีเก่ียวกับปริมาณสาร
สัมพันธ์ท่ีมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ให้นักเรียนได้ทําการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหา
คําตอบในการแก้ไขปัญหาก่อนลงมือปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติเคมี ซ่ึงนักเรียนได้ทําการสืบเสาะหาความรู้
โดยใช้โปรแกรม Yenka Science ซ่ึงเป็นโปรแกรมการทดลองเสมือนจริงท่ีจําลองสถานการณ์มาจากการทํา
ปฏิกิริยาของสารเคมีท่ีท่ีถูกพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และโปรแกรมดังกล่าวได้นํามาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนแล้ว ณ ประเทศสหราชอาณาจักรเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทุกประเด็นปัญหาในแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้  และนอกจากนี้แล้วการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสอย่างอิสระเพ่ือให้นักเรียนหา
แนวทางในการแก้ปัญหาจากประเด็นท่ีกําหนดข้ึนโดยใช้โปรแกรม Yenka Science ก็ยิ่งเป็นการทําให้นักเรียน
สามารถสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยวิธีท่ีหลากหลายซ่ึงแปลกใหม่จากวิธีการเดิม 
  ประเด็นท่ี 4 การสืบเสาะหาความรู้จากการทดลองด้วยโปรแกรม Yenka Science สามารถ
นํามาใช้ร่วมแก้ปัญหาหรือช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันท้ังในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณและมีความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้ ท้ังนี้เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้กําหนดให้นักเรียน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาจากประเด็นท่ีกําหนดข้ึนจากชีวิตประจําวันโดยครูผู้สอนแนะนําให้นักเรียนใช้โปรแกรม 
Yenka Science เป็นตัวช่วยในการคิดหรือตัดสินใจหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนมีความ
เข้าใจว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนโปรแกรม Yenka Science สามารถช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขได้เป็นอย่างดี  
  ประเด็นท่ี 5 การทดลองด้วยโปรแกรม Yenka Science เป็นเพียงแค่โปรแกรมสถานการณ์
จําลอง อย่างไรก็ตามผู้ทําการทดลองจะต้องมีจรรยาบรรณอยู่เสมอและประเด็นท่ี 6 การทดลองด้วยโปรแกรม 
Yenka Science เป็นเพียงแค่โปรแกรมสถานการณ์จําลองก็ตาม การยอมฟังรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนก็มีผลต่อ
กิจการทางวิทยาศาสตร์ด้วย ท้ังนี้ด้วยเหตุผลท่ีว่าทุกคนในสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมี
บทบาทสําคัญเป็นอย่างในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตท้ังนี้เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้จัดให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาท่ีเกิดจากการทํางานท่ีไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักวิทยาศาสตร์ ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ อันทําให้นักเรียนมีความเข้าใจและตระหนักดีว่าการทํางาน
ของนักวิทยาศาสตร์จําเป็นต้องอาศัยการทํางานท่ีมีคุณธรรมหรือจริยธรรมสูง 
 จากผลการอภิปรายผลการพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์    
ของนักเรียนท่ีได้จากการวิจัย พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science สามารถทําให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์  เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ได้ ท้ังนี้เนื่องจากการว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความเชื่อมโยงระหว่างการเห็นภาพกับการ
เรียนรู้  ซ่ึงทําให้เกิดความเข้าใจแก่นักเรียนมากยิ่งข้ึน  เนื่องจากร่างกายสามารถถอดรหัสข้อมูลภาพและเสียง
แยกจากกันคนละช่องทาง ส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพท่ีเพ่ิมพูนการเรียนรู้พร้อมกันท้ังสองช่องทางและเป็นท่ี
ยอมรับว่าการเรียนรู้จากภาพกับข้อความและเสียงรวมกันได้ดีกว่าการเรียนรู้ผ่านทางใดทางหนึ่งเพียงอย่าง
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เดียว อีกท้ังการทดลองโดยการใช้โปรแกรม Yenka Science นักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างลึกซ้ึงเนื่องจาก
นักเรียนสามารถทดลองปรับตัวแปลต่างๆ ในแบบจําลองได้อย่างอิสระ  
 
สรุป 
 ผลการพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยวิเคราะห์ผลจาก 1. การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และ 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม 
Yenka Science พบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka  
Science มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท้ังด้านความรู้ ด้านการสืบเสาะหาความรู้ และด้านกิจการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับเข้าใจอย่างดีเพ่ิมข้ึน ระดับเข้าใจไม่ชัดเจนลดลง และเข้าใจคลาดเคลื่อนลดลง 
และเม่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนยังพบว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพ่ิมข้ึน   
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์คะแนนจากการทําแบบฝึกหัดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science  ท่ีพบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีผู้วิจัยได้กําหนดไว้เสมอ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทนา เต
ชะทัตตานนท์. (2546) ท่ีพบว่าการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น  
จะทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองและผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู จดจําได้ดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ดังนั้นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสื่อประเภทหนึ่งท่ีเหมาะสมแก่การนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้  
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอารมณ์ เพชรชื่น. (2548) ท่ีกล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดท้ังพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น ควรใช้
นวัตกรรมทางการศึกษา อาทิเช่น สื่อการเรียนการสอน และเทคนิคกิจกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยเสริมท้ังระหว่าง
เรียนและหลังเรียนเสมอท้ังนี้เพราะนวัตกรรมทางการศึกษาช่วยให้ผู้เรียนท้ังท่ีมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานดี
และไม่ค่อยดีบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพร้อมๆ กันได้ ปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทุก
ปัญหาแก้ไขได้เรียบร้อยนอกจากการใช้วิธีการดังกล่าวแล้วยังมีวิธีการสอนแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ได้ 
เช่นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นต้น     
 เม่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกระว่างการจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์ผลจาก 1. รายงานผลการ
ทดลอง 2. การบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน และ 3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ยังพบว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science ทําให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ในด้านความรู้วิทยาศาสตร์ ด้านการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ 
และด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ดังนี้  
   1. นักเรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมหรือธรรมชาติของสารเคมีท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันท่ี
เก่ียวกับเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ได้  
 2. นักเรียนสามารถนํากฎท่ีเก่ียวกับปริมาณสารสัมพันธ์ ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับโปรแกรม Yenka Science ไปพยากรณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสารเคมีใน
ชีวิตประจําวันได้   
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 3. นักเรียนมีความเข้าใจว่าการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้โปรแกรม Yenka 
Science ในการทดลองสืบเสาะหาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณสารสัมพันธ์ เป็นวิธีการสืบเสาะหาความรู้อีก
รูปแบบหนึ่ง ท่ีแตกต่างจากวิธีการเดิมๆ ในห้องปฏิบัติการเคมี เป็นตัวเลือกในการใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน    
 4. นักเรียนมีความเข้าใจว่าการสืบเสาะหาความรู้จากการทดลองด้วยโปรแกรม Yenka Science 
สามารถนําไปใช้คาดการณ์หรือทํานายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกับพฤติกรรมของสารเคมีในชีวิตประจําวันได้ ท้ังใน
ด้านปริมาณและคุณภาพอย่างน่าเชื่อถือ    
 5. นักเรียนเข้าใจและตระหนักดีว่าการสืบเสาะหาความรู้จากการทดลองด้วยโปรแกรม Yenka 
Science เป็นการทํางานทางด้านวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่ง ซ่ึงการทํางานลักษณะเช่นนี้ผู้ทําการทดลองจําเป็น
จะต้องมีจรรยาบรรณทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน   
 6. นักเรียนเข้าใจและตระหนักดีว่าในการทํางานของนักวิทยาศาสตร์ การยอมฟังรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนจะนําไปสู่การแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได้และสามารถหาทางออกท่ีดีให้กับปัญหาได้   
 ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของอีบราฮิม (Ebrahim, 2004, p. abstract) 
ท่ีได้ศึกษาผลของการสอนแบบปกติกับการสอนแบบสืบเสาะท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะ มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติและ
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของชัยรงค์ แก้วสุก. (2550) ท่ีศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการใช้
สถานการณ์จําลองท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้ร่วมกับการใช้สถานการณ์จําลอง  
มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบท่ีเรียนตามแบบปกติ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้ร่วมกับการใช้สถานการณ์จําลอง 
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองทันที และหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทนในการเรียน  
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เจตคติต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าของนักศึกษา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ท่ีมีต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สินค้าแฟชั่น และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามท่ี
ผู้วิจัยจัดทําข้ึน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า T-Test  

ผลการวิจัยพบว่า เจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ท่ีมีต่อการ
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ท้ัง 4 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย (1) ด้านความม่ันคงและก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงาน (2) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการจากการทํางาน (3) ด้านสภาพแวดล้อมจากการทํางานและ
ผู้ร่วมงาน (4) ด้านชื่อเสียงและการยอมรับทางสังคม ซ่ึงนักศึกษาท้ัง 2 กลุ่มนี้ มีเจตคติแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ในทุกด้าน  
 คําสําคัญ: เจตคติ, โรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า 
 
ABSTRACT 

This research aims to study and compare the attitudes of students. Faculty of Home 
Economics Technology. Are working in garment factories. The sample is used. Students in 
Division of Fashion Merchandising Technology and Fashion Design and Clothing Textile. The 
instrument used a questionnaire that was made. Data were analyzed by using the average, 
percentage, standard deviation and T-Test. 

The results revealed that the attitudes of undergraduate students. Faculty of Home 
Economics Technology. Are working in garment factories of 4 sides. Include (1) Security and 
career advancement. (2) Compensation and benefits from work. (3) Environment and 
colleagues of work. (4) Reputation and social acceptance. The second group of students was 
a statistically attitudes significant difference at the 0.05 level in all aspects.  
 Keywords: Attitude, Factory of Garment Industry  
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บทนํา 
เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาชีพทางด้านเสื้อผ้าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มุ่งม่ันท่ีจะ

ผลิตบัณฑิตให้สามารถประกอบอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าได้ ท้ังการทํางานห้องเสื้อหรือการเปิดร้านตัดเสื้อ 
และการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า ซ่ึงการทํางานห้องเสื้อหรือการเปิดร้านตัดเสื้อนั้น 
ต้องอาศัยประสบการณ์ และทักษะความชํานาญมาก หากบัณฑิตต้องการเปิดร้านตัดเสื้อเอง ก็ต้องมีการลงทุน
สูง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีทําได้ยากสําหรับบัณฑิตจบใหม่ แต่การทํางานในสายการผลิตเสื้อผ้าของโรงงานอุสาหกรรมนั้น 
มีตําแหน่งงานให้เลือกทําหลายตําแหน่ง ในแต่ละข้ันตอนของการผลิตเสื้อผ้า ตามความถนัดของบัณฑิตแต่ละ
คน การได้งานทําของบัณฑิตนั้นจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพของคณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเสนอโครงการวิจัยเจตคติของนักศึกษา ต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
เสื้อผ้า เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาท้ัง 2 สาขาวิชา โดยนําผลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
และปรับปรุง หรือเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ ของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ท้ังสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้า
แฟชั่น และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554)  

การท่ีจะพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง หรือเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องการท่ีจะส่งเสริมให้บัณฑิต มีความสามารถปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ได้และรวมถึงทําให้บัณฑิตนั้นมีงานทําทุกคน ในส่วนแรกนี้จําเป็นต้องศึกษาถึงความคิดเห็น ความชอบ  
และความรู้สึกท่ีนักศึกษามีต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมก่อน ซ่ึงเป็นเรื่องของเจตคติของนักศึกษาท่ีมี
ต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้านั่นเอง เพราะ เจตคติ เป็นเรื่องของความชอบ ความไม่ชอบ ความ
ลําเอียง ความรู้สึก และความเชื่อฝังใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือมีการรับรู้หรือประเมินบุคคล เหตุการณ์
ในสังคม และทําให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกบางอย่างควบคู่กันไปกับการรับรู้ในสิ่งนั้นๆ ท่ีจะส่งผลต่อความ
คิดเห็น ความรู้สึกและปฏิกิริยาในใจ ดังนั้น  

เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความเหมาะสม และแนวคิด วิธีการของผู้สอนไปในทิศทาง
เดียวกัน จะได้ทราบแนวทางและเตรียมวิธีการสอนแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับนักศึกษาท่ีช่วยทําให้เกิดการ
เรียนรู้ รับรู้ข้อเท็จจริงในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า รวมท้ังการปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือเจตคติ
ท่ีนักศึกษา มีต่อการทํางานในโรงงานนั้นๆ เพราะเจตคติเป็นสิ่งสําคัญท่ีนักศึกษา จะสามารถแสดงออกในรูป
ของพฤติกรรมให้เห็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนหรือการเลือกวิธีการสอน โดยท่ีผู้สอน
จะต้องปลูกฝังเจตคติท่ีดีให้กับนักศึกษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทํางานของนักศึกษาผู้ท่ีจะเป็น
บัณฑิตในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าระหว่างนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 

2. นําผลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง หรือเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน  



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 1060 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวัดเจตคติ และการสร้างแบบวัดเจตคติ ตามวิธี

ของลิเกิร์ต (Likert Scale)  
   1.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเจตคติ  
        สิริอร วิชชาวุธ (2544: 198-200) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของเจตคติ และองค์ประกอบของ

เจตคติในการทํางานไว้ว่า เจตคติ (Attitude) มีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ  
        1.1.1 เจตคติ ต้องมีกรรมหรือผู้ถูกกระทํา ซึ่งจะเป็นวัตถุ เป็นสิ่งของ เป็นสถานที่ เป็น

องค์การ เป็นบุคคล หรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ 
        1.1.2 เจตคติ จะมีทิศทาง ถ้าบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทิศทางของพฤติกรรมบุคคล

จะเข้าหาสิ่งนั้น แต่ถ้าบุคคลมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทิศทางของพฤติกรรมบุคคลจะเป็นการหลีกหนี 
หรือต่อต้านสิ่งนั้น  

        1.1.3 เจตคติ จะมีโครงสร้าง ซึ่งจะประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ความเชื่อ 
ความรู้สึก และแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมต่อกรรม   

        1.1.4 เจตคติ เป็นสิ่งท่ีเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ทางตรง และทางอ้อม 
   ส่วนองค์ประกอบของเจตคติในการทํางาน มี 3 องค์ประกอบ คือ ความรู ้และความเชื ่อ 

(Cognitive Component) ความรู้สึก (Effective Component) และแนวโน้มการเกิดพฤติกรรม 
(Activity Component) 

        พรรณี ชูทัย เจนจิต (2538: 543-544) อธิบายถึงจุดเริ่มต้นของเจตคติและการเปลี่ยนเจตคติ
ไว้ว่า เจตคติเป็นเรื่องของการเรียนรู้ จากการอบรมตั้งแต่เล็ก เป็นลักษณะซึมซับจากการเลียนแบบพ่อ  
แม่ และคนใกล้ตัวโดยไม่ต้องมีใครสอน หรือเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม หรือเกิดจากการรับถ่ายทอดจากเจตคติเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือเกิดจากสื่อมวลชน ส่วนการเปลี่ยน
เจตคติสามารถเกิดข้ึนได้ แต่ต้องให้มีการรับรู้ข้อมูลในทุกแง่มุม เก่ียวกับสิ่งท่ีคนมีเจตคติที่ไม่ดี หรือต้องจัด
ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ หรือต้องเร้าให้เกิดอารมณ์กลัว โดยให้เห็นผลจากเจตคติเดิมท่ีมีอยู่ 

1.2 เอกสารเก่ียวกับการสร้างแบบทดสอบ / แบบวัดเจตคติ 
       สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย (2544: 13) อธิบายถึงแบบวัดเจตคติ และการพัฒนาแบบวัด

เจตคติไว้ว่า แบบวัดเจตคติ (Attitude test) เป็นเครื่องมือ ท่ีต้องการให้ผู้ถูกสอบ แสดงความรู้สึกของตนเอง 
ตามสิ่งเร้าท่ีเขาได้สัมผัส นั่นคือสิ่งเร้าท่ีเป็นข้อความ ข้อคําถาม เป็นภาพท่ีต้องการให้ผู้ตอบ แสดงความรู้สึก
ออกมา อย่างตรงไปตรงมา แบบวัดหรือมาตราวัดท่ีถือว่าเป็นแบบมาตรฐาน (Standard Form) เป็นแนวการ
สร้างของ เทอร์สโตน (Thurstone) ออสกูด (Osgood) ลิเกิต (Likert) ซ่ึงแบบวัดแต่ละแบบจะแตกต่างกัน
ดังนี้ 

        1.2.1 แบบวัดเจตคติตามวิธีของ เทอร์สโตน ประกอบด้วย การกําหนด เป้าหมายของเจตคติ  
ท่ีต้องการศึกษา การรวบรวมข้อความคิดเห็น การให้กลุ่มผู้ตัดสินพิจารณาข้อความ และกําหนดค่าข้อความ
คิดเห็น การคํานวณค่าประจําข้อและค่าการกระจายของความคิดเห็นของผู้ตัดสิน การคัดเลือกข้อความเพ่ือ
นําไปใช้วัดเจตคติ และการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเจตคติท้ังฉบับ 

        1.2.2 แบบวัดเจตคติตามวิธีของ ลิเคิร์ต ประกอบด้วย การกําหนดเป้าหมายของเจตคติท่ี 
ต้องการศึกษา การเขียนข้อความ การกําหนดคําตอบ และน้ําหนักคะแนนของตัวเลือก การคัดเลือกข้อความ 
และการตรวจสอบคุณภาพของการวัดเจตคติท้ังฉบับ 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 1061 
 

        1.2.3 แบบวัดเจตคติตามวิธีของ ออสกูด ประกอบด้วย การเลือกความคิดรวบยอด (Concept) 
การรวบรวมคําคุณศัพท์ท่ีใช้อธิบายความคิดรวบยอด การกําหนดช่วงบนมาตรวัดและการกําหนดคะแนน การ
คัดเลือกข้อความ และการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเจตคติท้ังฉบับ 

        1.2.4 แบบวัดเจตคติตามวิธีของ ฟิชบายน์และไอเซน ประกอบด้วย การกําหนดเป้าหมายของเจต
คติท่ีต้องการศึกษา การสํารวจความเชื่อเก่ียวกับผลของการกระทํา การคัดเลือกความเชื่อเด่นชัด การนําความ
เชื่อท่ีคัดเลือกได้ไปสร้างข้อคําถาม การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเจตคติท้ังฉบับ 

2. กําหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามความคิดเห็น ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีกําลังศึกษาอยู่ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ี 1 นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ชั้นปีท่ี 1-4 จํานวน 76 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 นักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ชั้นปีท่ี 1-4 จํานวน 124 คน รวมท้ังสิ้น 200 คน  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับเจตคติต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครข้ึน 1 ฉบับ แบ่งอกเป็น 2 ตอน โดย
ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของนักศึกษา ลักษณะแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ข้อ และตอนท่ี 2 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ท่ีมีต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ซ่ึงเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จํานวน 
40 ข้อ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน คือ (1) ด้านความม่ันคงและก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  
(2) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการจากการทํางาน (3) ด้านสภาพแวดล้อมจากการทํางานและผู้ร่วมงาน  
และ (4) ด้านชื่อเสียงและการยอมรับทางสังคม พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมซ่ึงเป็นแบบคําถามปลายเปิด 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนอง ซ่ึงระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ช่วงสัปดาห์ท่ี 14 - 

15 ของการเรียนการสอน โดยได้ทําการแจกและเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสินค้าแฟชั่น และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายต้ังแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึง ชั้นปีท่ี 4 
จํานวนท้ังสิ้นรวม 200 ฉบับ  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการคิดคํานวณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  

และนําเสนอข้อมูลในรูปของตารางประกอบคําอธิบาย โดยกําหนดให้ขอบเขตของค่าเฉลี่ย ในการแปรผลข้อมูล
จะใช้เกณฑ์ ดังนี้  

 4.50 - 5.00   จัดอยู่ในระดับเจตคติในทางท่ีดีและเห็นด้วยมากท่ีสุด  
 3.50 - 4.49   จัดอยู่ในระดับเจตคติในทางท่ีดีและเห็นด้วยมาก  
 2.50 - 3.49   จัดอยู่ในระดับเจตคติปานกลางและไม่แน่ใจ  
 1.50 - 2.49   จัดอยู่ในระดับเจตคติในทางท่ีไม่ดีและไม่เห็นด้วยมาก 
 1.00 - 1.49   จัดอยู่ในระดับเจตคติในทางท่ีไม่ดีและไม่เห็นด้วยมากท่ีสุด 
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ผลการวิจัย  
ผู้วิจัยแบ่งออกผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังเสนอในตารางท่ี 1-5 ซ่ึงแสดงผลเป็นค่าร้อยละ และตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกับเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ดังเสนอในตารางท่ี 6 แสดงผล
เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า T-Test ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1: จํานวนผู้ตอบแบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

รายการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ   
          ชาย 58 29 
          หญิง 142 71 

รวม 200 100 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
71 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29   
 
ตารางท่ี 2: จํานวนผู้ตอบแบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

รายการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร้อยละ 
2. อายุ   
          ตํ่ากว่า 18 ปี 2 1 
          18 - 19 ปี 84 42 
          20 - 21 ปี 93 46.5 
          22 ปีข้ึนไป 21 10.5 

รวม 200 100 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอายุ 20-21 ปี เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 46.5 ส่วนกลุ่มอายุ 18-19 ปี เป็นผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 42 และกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1 คือ กลุ่มอายุต่ํากว่า 18 ปี       
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ตารางท่ี 3: จํานวนผู้ตอบแบสอบถาม จําแนกตามสาขาวิชา 
 

รายการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร้อยละ 
3. สาขาวิชา    
          เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น  76 38 
          ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย  124 62 

รวม 200 100 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายมีจํานวน 

มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 62 และร้อยละ 38 
ตามลําดับ 

   
ตารางท่ี 4: จํานวนผู้ตอบแบสอบถาม จําแนกตามระดับชั้น 
 

รายการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร้อยละ 
4. ระดับชั้น   
          ปีท่ี 1 60 30 
          ปีท่ี 2 56 28 
          ปีท่ี 3 46 23 
          ปีท่ี 4 38 19 

รวม 200 100 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มชั้นปีท่ี 1 เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 30 ส่วนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนรองลงมา คือ กลุ่มชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 28 และกลุ่มชั้นปีท่ี 
3 คิดเป็นร้อยละ 23 และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 19 
ตามลําดับ       
 
ตารางท่ี 5: จํานวนผู้ตอบแบสอบถาม จําแนกตามจํานวนผู้ท่ีเคยเรียนวิชาเก่ียวกับสิ่งทอ/การทําแบบตัด 

    และการตัดเย็บ 
 

รายการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร้อยละ 
5. จํานวนผู้ท่ีเคยเรียนตามจํานวนวิชา   
          ยังไม่เคยเรียน  7 3.5 
          เคยเรียน 1-2 วิชา  92 46 
          เคยเรียน 3-4 วิชา 56 28 
          เคยเรียนมากกว่า 5 วิชา 34 17 
          ไม่ทราบ/จําไม่ได้ 11 5.5 

รวม 200 100 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มท่ีเคยเรียน 1-2 วิชา เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนรองลงมา คือ กลุ่มท่ีเคยเรียน 3-4 วิชา คิดเป็นร้อย
ละ 28 และกลุ่มท่ีเคยเรียนมากกว่า 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 34 และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด คือ 
กลุ่มผู้ท่ีตอบว่ายังไม่เคยเรียน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามลําดับ        
 
ตารางท่ี 6: เปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาท้ัง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้า 

    แฟชั่นและกลุ่มท่ี 2 นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ท่ีมีต่อการทํางาน 
    ในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ท้ัง 4 ด้าน ดังแสดงในตารางท่ี 6 

  

เจตคติของนักศึกษาด้านต่างๆ 

เจตคติของนักศึกษา  
กลุ่มท่ี 1 N = 76 

เจตคติของนักศึกษา  
กลุ่มท่ี 2 N = 124 T 

Test 
X S.D X S.D 

1. ด้านความม่ันคง และก้าวหน้าในหน้าท่ี 
   การงาน 

3.6092 .61540 3.4282 .69054 0.63 

2. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการจากการ 
   ทํางาน 

3.6118 .62609 3.5282 .72264 0.65 

3. ด้านสภาพแวดล้อมจากการทํางานและ 
   ผู้ร่วมงาน 

3.5092 .66996 3.5226 .75254 0.68 

4. ด้านชื่อเสียงและการยอมรับทางสังคม   
 

3.7276 .60235 3.6298 .63732 0.59 

P = < 0.05   df = 259, t จากตาราง = + 1.547 
* แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่ม มีเจตคติเก่ียวกับด้านความม่ันคง และก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการจากการทํางานนั้น 
นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่มมีเจตคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ในด้านสภาพแวดล้อมจากการทํางานและ
ผู้ร่วมงาน นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่มมีเจตคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 รวมถึง ด้านชื่อเสียงและการ
ยอมรับทางสังคม นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่มมีเจตคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาโดยรวมจะ
พบว่า นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่ม มีเจตคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ในทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีผู้วิจัยได้ตั้งไว้ 

  
 สรุปผลวิจัยและอภิปรายผล  

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
   1.1 เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษา ท่ีมีต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า  
   1.2 เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าระหว่างนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   1.3 เพ่ือนําผลท่ีได้ไปใช้พัฒนาหลักสูตร และเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ปัจจุบัน   
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2. วิธีดําเนินการวิจัย 
   2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และ

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ท่ีกําลังศึกษาอยู่ จํานวน 200 คน 

   2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 
ตอน  

     ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของนักศึกษา เป็นแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ข้อ 
       ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ท่ีมีต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า 

ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ ชอบและเห็นด้วยอย่างยิ่ง ชอบและเห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่ชอบ
และไม่เห็นด้วย ไม่ชอบและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จํานวน 40 ข้อ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน คือ 
(1) ด้านความม่ันคงและก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (2) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการจากการทํางาน  
(3) ด้านสภาพแวดล้อมจากการทํางานและผู้ร่วมงาน (4) ด้านชื่อเสียงและการยอมรับทางสังคม พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแต่ละด้าน ซ่ึงเป็นแบบคําถามปลายเปิด 

 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
        ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 11.5 ในการคิดคํานวณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ คํานวณ วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของนักศึกษา และข้อมูลท่ีเก่ียวกับความคิดเห็น
ของนักศึกษา ท่ีมีต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบเจตคติโดยใช้สถิติทดสอบ T-Test 

        จากผลการดําเนินงานวิจัย เจตคติต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท้ัง 4 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย ด้านความ
ม่ันคงและก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการจากการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมจาก
การทํางานและผู้ร่วมงาน และในด้านชื่อเสียงและการยอมรับทางสังคม พบว่า เจตคติต่อการทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ
แฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย อยู่ในระดับเจตคติในทางท่ีดีและเห็นด้วยมากในทุกด้าน เม่ือเปรียบเทียบเจตคติ
ต่อการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น  
และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ในทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของ พรรณี ชูทัย เจนจิต (2538: 543-544) ท่ีอธิบายว่า เจต
คติเป็นเรื่องของการเรียนรู้ หรือเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเกิด
จากสื ่อมวลชน ดังนั ้น นักศึกษาท่ีความแตกต่างกันของสาขาวิชาฯ จึงมีเจตคติต่อการทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าท่ีแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะแนวทางสําหรับการทําวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการทํางานด้านอาชีพในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
2. ควรศึกษาถึงสภาพปัญหา และปัจจัยในด้านตางๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเจตคติของนักศึกษา  
3. ควรศึกษาถึงบทบาทของอาจารย์ผู้สอน เนื้อหา และวิธีการสอนท่ีจะมีผลต่อเจตคติของนักศึกษา

เพ่ือให้การปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรนั้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
และเหมาะสมกับสภาพการณ์ทํางาน และการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
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การศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของหัวหน้ากลุม่สาระ
การเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
The Transformational Leadership of School Administrators in the Opinions of 
Department Head Teachers in Nonthaburi Primary Educational Area Office 2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2. โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 222 คน  ซ่ึงได้มาโดยทําการเทียบสัดส่วนระหว่าง
ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง แล้วทําการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ัน 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยทําการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
  ผลการศึกษาวิจัย  พบว่า  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน คือ การคํานึงถึงปัจเจกบุคคลและมีระดับภาวะผู้นําอยู่ในระดับมาก  
3 ด้านคือ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญาและการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และเม่ือ
เปรียบเทียบ  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามตัวแปร เพศ พบว่า โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน แต่ในตัวแปร ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาด
ของโรงเรียน พบว่าในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 คําสําคัญ: ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to determine and compare opinions of 
department heads on the transformation leadership of school administrators in Nonthaburi 
Primary Educational Area Office 2. Sample were 222 department heads. Who were selected 
by sample random sampling method. A set of 5 rating scales questionnaire with it 0.87 of 
reliability was used for data collection. The data were analysed by the computer program 
with percentage mean, Standard Deviation, t-test, One-way Anova, and Scheffle’s Method 
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 The results showed that. The overall degree of the transformational leadership of 
school administrators in the opinions of department head teachers in Nonthaburi Primary 
Educational Area Office 2 was high.  Individuality was rated the highest followed by 
inspiration drawing, intellectual stimulation, and ideal influence.  When compared and 
tested by Scheffle’s method, the transformational leadership of school administrators in the 
opinions of department head teachers was not in overall significantly different but there was 
a significant difference at .05 when based on gender, work experiences, and school size. 
 Keywords:  Transformational Leadership , school administrators. 
 
บทนํา 
 การศึกษาภาวะผู้นํา (Leadership) เป็นเรื่องเก่ียวกับตัวผู้บริหารและการปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ  
ของผู้บริหารในฐานะท่ีเป็นผู้ใช้อิทธิพล (Influencer) เพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใต้อิทธิพลหรือผู้
ตาม (Follower) ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน ซ่ึงการบริหารการศึกษานั้นผู้บริหารนับว่ามีบทบาทสําคัญยิ่ง 
เพราะการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และดําเนินไปโดยเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใด ข้ึนอยู่กับความสามารถของบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งบริหาร ท้ังนี้เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและทุกอย่าง
ดําเนินไปด้วยดี จําเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องรู้จักดําเนินบทบาทและแสดงออกด้านพฤติกรรมภาวะผู้นําได้
อย่างเหมาะสม ดังนั้น การศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการบริหารสถานศึกษา  
และยังมีส่วนสัมพันธ์กับคุณภาพของสถานศึกษา อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมและสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอและมีความสุข ซ่ึงความสําคัญของภาวะผู้นํา  นพพงษ์ บุญจิตรา
ดุลย์  (2536  : 119) เสนอแนวคิด ภาวะผู้นําเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้นําจึงเป็นผู้ท่ีมี
อิทธิพลต่อการทํางานของบุคลากรท่ีต้องรักษาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อํานวยความสะดวก
ในการให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์กันรักษาความสามัคคีกลมเกลียวของบุคคลในหน่วยงาน ผู้นําจึงเป็นผู้ชี้แนะ 
บังคับบัญชาและสื่อสาร ประสานงานให้คนเข้าใจแผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน แสวงหาความร่วมมือและ
ตีความหมายบทบาทของแต่ละคนให้เข้าใจความสําเร็จของหน่วยงาน สิ่งเหล่านี้ข้ึนอยู่กับความสามารถและ
ภาวะความเป็นผู้นํา การตัดสินใจของผู้นําการชักจูงและการกระตุ้นการทํางาน ดังนั้น ผู้นําจึงต้องทําการศึกษา
และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคนงาน บทบาทของผู้นําในแต่ละวันล้วนมีความสําคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบัติของผู้ร่วมงาน กระทรวงศึกษาธิการการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ัง
ทางด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป จากส่วนกลางไปยังเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือความเป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาดังกล่าวได้กําหนด
โดยนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา คือ การปฏิรูปการศึกษา ปัจจุบันเป็นการปฏิรูปการศึกษา
รอบ 2 (พ.ศ.2552 – 2561) ซ่ึงกําหนดแนวทางการปฏิรูปไว้ 4 ด้าน คือ การปฏิรูปโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตร และการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน บุคคล
ต้องมีความรู้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร และมีการ
กระจายอํานาจ ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยกําหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติ
บุคคลเพ่ือให้มีความคล่องตัว และเป็นอิสระในการบริหารจัดการในสถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 การบริหารการศึกษาจะมีลักษณะ
แตกต่างไปจากเดิมโดยสถานศึกษาจะมีอํานาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองมากข้ึน ทําให้ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าท่ีเพ่ือบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบใหม่ มีทัศนะคติท่ีดี
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ต่อการเปลี่ยนแปลงมีศักยภาพในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน ซ่ึงปัจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ
ของการปฏิรูปการศึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บุคคลท่ีมี
ความสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะต้องเป็นท้ังผู้นํา
และผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท้ังคน เงิน งาน สิ่งของ จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบันได้อย่างไร คุณลักษณะสําคัญของผู้บริหารประการ
หนึ่งคือความเป็นผู้นําซ่ึงมีบทบาทสําคัญในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับครูและผู้เรียนมากท่ีสุด ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภารกิจคือ การประสานงาน การชี้นํา และเก้ือหนุนงานของบุคลากรโดยกําหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรขององค์การ การสร้างบรรยากาศเก้ือหนุนทาง
จิตวิทยา การเก่ียวข้องกับผู้ปกครองการวางแผน การจัดตารางเรียน การทําบัญชี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กร การประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือการอํานวยความสะดวกให้งานดําเนิน
ต่อไป รวมท้ังมีการกระตุ้นให้บุคลากรให้มีความเป็นผู้นําด้วยกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าท่ีปฏิบัติของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการบริหารตามหลักและการจัดการ ส่วนภาวะผู้นําเป็นพฤติกรรมท่ีเน้นความใหม่
และการเปลี่ยนแปลง เช่นการริเริ่มโครงสร้างใหม่ กระบวนการใหม่ และเป้าหมายใหม่ ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและท้องถ่ิน การบริหารและภาวะผู้นําจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้บริหาร
ในปัจจุบัน จากพิจารณาจากพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือ 4 Is ของ Bass และ Avolio. (Bass & Avolio. 
(Eds.). 1994 : 2-6) ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) กระตุ้นการใช้ปัญญา 3) การสร้างแรงบันดาล
ใจ 4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จากทฤษฏีดังกล่าว ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงเหมาะสมท่ีจะ
นํามาใช้พัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสามารถทําให้การบริหารจัดการหรือการทํางานใน
สถานศึกษาซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายาม
ของผู้ร่วมงานซ่ึงก็คือบุคลากรในสถานศึกษาให้สูงข้ึนกว่างความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
บุคลากรไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ทําให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา ซ่ึงกระบวนการท่ีผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานจะกระทําโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ  
4 ประการดังกล่าว ส่งผลให้การบริหารจัดการบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีโรงเรียนระดับข้ันพ้ืนฐานของรัฐบาลใน
การดูแล จํานวน 64 แห่ง ภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษา คือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวได้มีการ
เปลี่ยนแปลง เนื้อหา สาระ เนื้อหาวิชา และแนวการจัดการเรียนการสอนไปในการบริหารงานของสถานศึกษา
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจําเป็นต้องมีผู้บริหารท่ีมีความรอบรู้ ความสามารถและทักษะในการ
บริหารงานเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและจะต้องเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้
ปฏิบัติการสอน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้สําหรับการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ 
ประสบการณ์การทํางานและขนาดของโรงเรียน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. แบบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากร 
         ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 64 โรงเรียน โดยมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 
512 คน   

  2.2 กลุ่มตัวอย่าง    
     1) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

      ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเคร็จซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970:  608 อ้างถึงใน 
ธีรวุฒิ  เอกะกุล  2549 : 143) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 43.35 จากประชากร
ท้ังหมด 
     2) การสุ่มตัวอย่าง   
     ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้อําเภอเป็นหน่วยหลักในการสุ่ม และทําการเทียบสัดส่วน
ระหว่างประชากรกับขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละอําเภอจะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอําเภอ และทําการ
สุ่มอย่างง่าย 

ตารางท่ี 1:  แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ี สถานศึกษา แยกตามอําเภอ จํานวน
โรงเรียน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หมายเหตุ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. อําเภอบางใหญ่  11 88 38  
2. อําเภอไทรน้อย      20 160 69  
3. อําเภอปากเกร็ด    19 152 66  
4. อําเภอบางบัวทอง   14 112 49  

รวม 64 512 222  
ท่ีมา: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
       นนทบุรี เขต 2.  2554 : 5 – 14 
  



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 1071 
 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน  
ขนาดโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 
   ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ Bass 
และ Avolio. (Bass & Avolio. (Eds.). 1994 : 2-6) มาใช้ในงานวิจัย โดยนําแบบสอบถามมาพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยนี้โดย แบ่งแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ด้าน  หรือ 4Is ได้แก่  
  1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์        
  2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ               
       3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา       
       4. ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล     

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้                         

 5 หมายถึง  มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
 4     หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก 
 3     หมายถึง         มีการปฏิบัติปานกลาง                                                                                  
 2 หมายถึง        มีการปฏิบัติน้อย                                                                                            
 1    หมายถึง        มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด                                                                                   

 4. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย          
            การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
ผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฏีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ Bass 
และ Avolio. (Bass & Avolio. (Eds.). 1994: 2-6) กําหนดแนวคิดจากทฤษฎีต่างๆ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
  4.2 ศึกษาการสร้างข้อคําถามเก่ียวกับทฤษฏีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
  4.3 นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้องตามเนื้อหา แนวคิดและการใช้ภาษา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ  
  4.4  การหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา โดยนําแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ  
จํานวน 5 ท่าน เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกข้อคําถามท่ีมีค่า IOC เฉลี่ยต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไปเป็น
แบบสอบถาม (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2542: 114) ประกอบด้วย 
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       1)  รองศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกบุญเลิศ ปีกขุนทด กองการศึกษา โรงเรียนนายเรือ
อากาศ  
       2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุพร สาธนีย์ อาจารย์พยาบาล ระดับ 8 วิทยาลัยพยาบาล
เก้ือการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทร์ราชาธิราช 
               3) นายสุชาติ เต่าสุวรรณ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
       4)  นายธีระชัย หันยอ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกลางเกร็ด 
       5)  นางสาวศิริพร แย้มเงิน ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดบางพูดใน 
  4.5 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try – Out) กับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มประชากรเป้าหมาย จํานวน 30 คน เพ่ือหาความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาค (ยุทธ ไกยวรรณ์. 2545 : 107)  ได้ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.87   

 4.6 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป         
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการดังนี้ 
 1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถึงผู้อํานวยการ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพ่ือขออนุญาตทําการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 
   2) ผู้วิจัยจะส่งแบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน จํานวน  

222 คน โดยผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง 
 3) ผู้วิจัยติดตามรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  จํานวน 222 ฉบับ นํามาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ และนําไปดําเนินการในข้ันตอนต่อไป 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ ใช้การวิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี และการหาค่าร้อย

ละ ของแต่ละรายการแล้วนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2ทําการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ข้อท่ี 1  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  นําค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการวิเคราะห์ ไปทําการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปลความ หมายท้ังรายข้อ รายด้านและโดยรวม โดยใช้เกณฑ์แปล
ความหมายค่าเฉลี่ยของ บุญชม ศรีสะอาด (2535: 100) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00    หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50    หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50    หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50    หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50    หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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   วัตถุประสงค์ ข้อท่ี 2  เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2  ทําการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีของตัวแปร เพศ 
และทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ในกรณีของตัวแปรประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน เม่ือพบความแตกต่างจะทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 7. สถิติท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

การวิจัยเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที  
(t-test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  โดยทําการทดสอบค่า F (F-test) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. การศึกษาระดับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก      
(Χ =4.443) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน 
คือ การคํานึงถึงปัจเจกบุคคล(Χ = 4.587)  และมีระดับภาวะผู้นําอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (Χ =4.459) การกระตุ้นการใช้ปัญญา         
(Χ =4.443) และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Χ =4.299) ตามลําดับ 

   2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ 
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน พบว่า 
  2.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกเพศ ในภาพรวมไม่มี
ความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีเพศต่างกันมีความเห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านการ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการสร้างแรงบันดาลใจ ส่วนในด้านการกระตุ้นทางปัญญา และการคํานึงถึง
ปัจเจกบุคคลไม่แตกต่างกัน 

 2.2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.3 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนกขนาดของโรงเรียน ใน
ภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. การศึกษาระดับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ด้านการบริหาร ตลอดจนมี
ความรู้และความสามารถในด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ซ่ึงแนวทางการบริหารและจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน นําไปสู่การปฏิรูประบบบริหารจัดการจากแบบเดิมท่ีเน้นการรวมอํานาจไว้ท่ีส่วนกลางได้เปลี่ยนไปสู่
การบริหารแบบกระจายอํานาจโดยเฉพาะมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับ
แก้ไข (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2545 กําหนดสาระสําคัญให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาท้ัง
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงเพ่ือให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพ 
สมรรถภาพและประสิทธิภาพต่อไป และอาจเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา โดยกําหนดให้ใช้
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ อีกท้ังผู้บริหารสถานศึกษายังได้ผ่านการพัฒนา
ให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543 : 113-114) ทําการวิจัย
เรื่องผลการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้นํานิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้นํานิสิตท่ีได้รับการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีเจตคติท่ีดีต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงหลังการ
ฝึกอบรม มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีผู้นําประเมินตนเอง และภาวะผู้นําท่ีผู้ร่วมงานประเมินผู้นําหลังสิ้นสุด
การทดลองมากกว่าผู้นํานิสิตท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรมภาวะ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ส่วนเจตคติท่ีดีต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงหลังสิ้นสุดการทดลองและความพึงพอใจในการทํางาน
ของผู้ร่วมงานหลังสิ้นสุดการทดลอง ไม่พัฒนาข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติแต่มีแนวโน้มว่าความพึงพอใจในการ
ทํางานของผู้ร่วมงานหลังสิ้นสุดการทดลอง ในกลุ่มผู้นํานิสิตท่ีได้รับการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
มีมากกว่าในกลุ่มผู้นํานิสิตท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี 
จิตติรัตนกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของนายกเทศมนตรีกรณีศึกษา : เทศบาลเมืองพังงา อ.เมือง จ.พังงา จากการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมของนายกเทศมนตรีอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 4 ด้าน 
นายกเทศมนตรีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาด้านการคํานึงถึงปัจเจก
บุคคล การกระตุ้นทางปัญญา ส่วนด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
ส่วนประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายดังนี้ 
 1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในด้านนี้ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้การท่ีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมากอาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารต้องแสดงให้เห็นว่า
เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการบริหารงาน แสดงเป้าหมายท่ีชัดเจนในการทํางาน และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานอุทิศ
ตนทํางานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ทําให้ผู้ร่วมงานนับถือ ผูกพัน เกิดความจงรักภักดี อยากอุทิศตนทํางาน 
เพ่ือให้งานสําเร็จทําให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าอยากปฏิบัติงานให้สําเร็จตามความคาดหวังขององค์การ 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 1075 
 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราญรัตน์ จันทะมล (2548 : 49 – 50) ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวัดสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2” ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวัดสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเลย เขต 2 โดยรวมและรายด้าน ผู้บริหารมีระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดับ “มาก” ภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีผู้บริหารแสดงออกมากกว่าด้านอ่ืนคือด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 

 1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2 ในด้านนี้อยู่ในระดับมาก   ท้ังนี้การท่ีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
แรงบันดาลอยู่ในระดับมากอาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้แสดงผลงานตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีความมุ่งม่ันท่ีจะทํางานให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือไปให้ถึง
เป้าหมายโดยมีผู้บริหารเป็นตัวอย่างท่ีดี ทําให้ครูผู้สอนมีกําลังใจในการทํางานและพร้อมจะทุ่มเทกําลังกาย
และกําลังใจให้กับงานท่ีผู้บริหารมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรัตน์ 
จีนขาวขํา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศึกษา ตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ศึกษา ตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการสร้างบารมี และด้านการคํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นลําดับสุดท้าย  

 1.3 ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญา ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2 ในด้านนี้ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้การท่ีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญาอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานรู้จักศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม โดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเอง และสามารถนํามาใช้ในการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนแบบเป็นทีม เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาวดี จิตติรัตนกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีกรณีศึกษา : เทศบาลเมืองพังงา อ.เมือง จ.พังงา จากการศึกษา
สรุปได้ดังนี้ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมของนายกเทศมนตรีอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านท้ัง 4 ด้าน นายกเทศมนตรีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาด้านการ
คํานึงถึงปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา ส่วนด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ส่วนประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 1.4 ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในด้านนี้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้ การท่ีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านการคํานึงถึงปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ทําให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอุษา  ยิ่งยงเมธี (2550) ได้ศึกษาภาวะผู้นําท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 ใช้ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพสูงว่าภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน 
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และประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 อยู่ใน
ระดับดีทุกด้าน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับประสิทธิผลการบริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามลําดับได้แก่ ความมีบารมี การดลใจ การกระตุ้นการใช้
ปัญญา และการมุ่งสัมพันธ์เป็นรายคน 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนก
ตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ท้ังนี้เนื่องมาจาก 
ในปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีสูง  เป็นผู้ท่ีมีตําแหน่งเป็นหัวหน้า มีอิทธิพล 
อํานาจและความรับผิดชอบ  มีภาวะผู้นําซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
สถานศึกษา เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงคุณภาพของโรงเรียนท่ีดําเนินการโดยผ่านเครือข่ายบุคคลและตามบทบาทหน้าท่ี
ขององค์การ สามารถใช้หลักการและทฤษฏีการบริหารงานท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก  ผู้บริหารส่วนใหญ่จบ
การศึกษาสูง ยอมรับแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักปรับปรุงศักยภาพของตน แก้ไขวิธีปฏิบัติงานของตนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี  มีความมุ่งม่ันและพฤติกรรมเหมาะสมกับความ
เป็นผู้นํา กล้าคิดกล้าแสดงออกมีความม่ันใจในตนเอง สร้างความเชื่อม่ัน ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถดําเนินภารกิจในการบริหารงานในสถานศึกษาโดยใช้ภาวะผู้นําในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม มีการมอบอํานาจและการกระจายอํานาจการบริหารจัดการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่าง
เหมาะสมกับคนกับงาน  จึงทําให้ทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านเพศ ไม่แตกต่างกัน   
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย คมสัน ธรรมนู (2551) ได้ศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเรียงตามลําดับ ดังนี้ การออกแบบองค์การใหม่ การกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน และการพัฒนา
บุคลากร (2)  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน  ส่วน
จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการออกแบบองค์การใหม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  และสอดคล้องกับ ธเรศ มโนขันธ์ ( 2551 : บทคัดย่อ ) ศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้นํากับ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีกาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ระดับภาวะผู้นํากับ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีกาฬสินธุ์ เขต 3 ภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีกาฬสินธุ์ 
เขต 3 มีความแตกต่างกัน และประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ไม่
มีความแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาโดยรวม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ จําแนก
เพศ และ จําแนกตามอายุ ส่วนโดยรวม และรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนก
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยรวมมีความแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย อาจเนื่องมาจากใน
ปัจจุบัน ผู้ท่ีจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์การ
ทํางานก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง ต้องสอบแข่งขันและผ่านการอบรมตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ประกอบกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคคลท่ัวไปได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้มากข้ึน ผู้บริหารรุ่นใหม่ท่ีมีประสบการณ์น้อยจึงต้องพัฒนาภาวะผู้นําการ
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เปลี่ยนแปลงของตนให้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับไว้วางใจและน่าเชื่อถืออันจะส่งผลต่อความศรัทธาของ
ผู้ร่วมงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรัตน์ จีนขาวขํา (2547 : 66) กล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกําหนดไว้ในแผนการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ในเรื่องการเตรียมคนเข้าสู่ตําแหน่ง สอดคล้องกับ คมสัน 
ธรรมนู (2551) ได้ศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้าน
การออกแบบองค์การใหม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จําแนก
ขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ซ่ึงเป็นไปสมมุติฐานของการวิจัย อาจ
เป็นเพราะ การบริหารสถานศึกษาโดยท่ัวไป ผู้บริหารมักประสบปัญหาต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหา  
อาจมาจากการขาดทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา การขาดประสบการณ์และความเข้าใจ  
รวมท้ังการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร ต่าง ๆ เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ การบริหารจัดการ ชุมชนและ
สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ของสถานศึกษา  ล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความแตกต่าง ในเรื่องการบริหารและ
การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร ในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษา  ล้วนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ผู้บริหารสถานศึกษา  
มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานตามสถานการณ์นั้นๆ  แตกต่างกันตาม  ทัศนะของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ท่ีอยู่ในขนาดโรงเรียนต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ธนกร มะอาจเลิศ (2548 : บทคัดย่อ)  
ได้ทําการศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารโดยรวมอยู่ระดับมากจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมมีแบบภาวะผู้นําแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ รายด้านมีแบบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง มีภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนแบบแลกเปลี่ยน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามประสบการณ์การทํางานต่างกัน โดยรวมและรายด้านมีภาวะ
ผู้นําแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
สรุป 

1.  ข้อสรุปของการวิจัย 
 1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหารควรเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดแก่

หมู่คณะเพ่ือบุคลากรจะมีความรู้สึกเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และควรมีความมุ่งม่ัน และความม่ันใจในตนเอง  
ในการเน้นย้ําให้บุคลากรตระหนักและทุ่มเทในการปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจและปฏิบัติงานให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และสามารถใช้วิสัยทัศน์สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ให้เป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงาน  

 1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารต้องทําให้ผู้ร่วมงานจัดการกับอุปสรรคในการทํางาน
ของตนเองได้ มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานสามารถจัดการกับปัญหาท่ีตนเองเผชิญและผู้บริหารควรต้ังมาตรฐาน
ในการทํางานไว้สูงเพ่ือจะได้กระตุ้นความสามารถของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารต้องมีความเสียสละมุ่งพัฒนางานให้
บรรลุเป้าหมาย มีแรงบันดาลใจเป็นพลังส่งเสรมในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้  

 1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารควรใช้วิธีการต้ังคําถาม เพ่ือนําไปสู่การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน มองปัญหาการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิธีทางแบบใหม่และ ควรกระตุ้นให้
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ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ผู้บริหารพยายามคิดหาแนวทางใหม่ในการพัฒนา
ตนเอง มีส่วนทําให้งานดําเนินไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 1.4   ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนวิธีการทํางานกับผู้ร่วมงาน
เป็นรายบุคคล ให้ความสนใจผู้ร่วมงาน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และควรมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงานเป็นการส่วนตัว ใส่ใจต่อความกังวลของผู้ร่วมงาน 
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การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา และ 2) เปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี ปีการศึกษา 2555 จํานวน 350 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม 
ท่ีมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.947 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เม่ือมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบ
รายคู่โดยใช้การทดสอบของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
ในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามลักษณะความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร และการส่งเสริมและสนับสนุนใน
การพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และ จําแนกตาม
ตําแหน่งหน้าท่ี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน ขนาดของสถานศึกษา สถานภาพสมรส 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกัน 
 คําสําคัญ: หลักอิทธิบาท 4, การบริหารงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study the usage of the Buddhism principles of 
‘Ittibat 4’ in management of school administrators and 2) compare the usage of the ‘Ittibat 4’ 
in management of school administrators in the opinion of school administrators and 
teachers. The sample consisted of 350 school administrators and teachers under Saraburi 
Primary Educational Service Area Office. The instrument used in this research was a 
questionnaire to a reliability of 0.947. The data were analyzed in terms of percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Scheffe’s metnod. The findings showed that: 
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1) overall, the usage og the ‘Ittibat 4’ in management of school administrators was rated at a 
high level. 2) their opinion on the usage of the ‘Ittibat 4’ was different at a significance level 
of .001 when they were different in friendliness, and promotion and support of self- 
development for subordinates. However, when they were different in position, gender, age, 
education, working experience, school size and marital status, their opinion was not 
different. 
 Keywords: Ittibat 4, management, administrators 
 
บทนํา 
 กระแสโลกาภิวัตน์ ท่ีมาพร้อมวัฒนธรรมต่างชาติ กระบวนทัศน์ใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นการ
แข่งขันแบบระบบเศรษฐกิจเสรี ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือ ลักษณะของกระแสโลกาภิวัตน์นี้ก่อให้เกิดความได้เปรียบแก่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเกิดความ
เสียเปรียบกับประเทศท่ียังขาดการเตรียมความพร้อมท่ีดีต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์เป็นส่วน
สร้างปัญหาท้ังระบบให้กับสังคมไทยซ่ึงถูกระทบอย่างรุนแรงจากกระแสวัตถุนิยมและวัฒนธรรมการบริโภค 
กระเทือนถึงคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน จนเป็นปัญหาทางจิตวิทยาสังคมอย่างน่าเป็นห่วง  
ยิ่งสภาพการณ์ของสังคมไทยปัจจุบันนี้ ชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาวิกฤตอันน่าเป็นห่วงจากการพัฒนาท่ีขาดความ
สมดุล โดยมุ่งสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียวทําให้บุคคลและสังคมรวมท้ัง
โครงสร้างกลไกการบริหารและการจัดการต่างๆ ปรับตัวตามไม่ทันเกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาทาง
วัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545, หน้า 30) ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารและพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้คู่
คุณธรรมในการบริหารและจัดการ เพ่ือท่ีจะสามารถทํางานร่วมกับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และประชาชนได้อย่างราบรื่นตามความคาดหวังของสังคม แต่สภาพท่ีเป็นจริงมีผู้บริหารจํานวนไม่น้อยท่ี
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมย่อหย่อนไปและยังกระทําผิดวินัยอย่างต่อเนื่อง ไม่ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตามความคาดหวังของสังคม ดังท่ีเป็นข่าวทางหน้า
หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, และคนอ่ืนๆ, 2542, บทสรุป)  
 ธีรเดช นรัตถรักษา (2550, หน้า 22) ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ไว้ว่า นโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม การจัดการ
ศึกษาในมาตรา 80 ข้อ 3 ว่ารัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและ
วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ัง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกความเป็นไทย มีระเบียบวินัยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และในมาตรา 79 รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์คุ้มครอง
พระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุก
ศาสนา รวมท้ังการนําหลักธรรมของศาสนามาใช้ เ พ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท้ังได้ระบุไว้ในมาตรา 23 การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ 
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การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญท้ังความรู้คู่คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2555, หน้า 50-51) กล่าวถึงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของบริบทการ
พัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์มีวัตถุประสงค์และนโยบายเพ่ือดําเนินการ 3 ด้าน ด้านท่ี 1 ข้อท่ี 4 คุณธรรมและ
จริยธรรมของคนไทยลดลงขณะเดียวกันกับวัฒนธรรมและระบบคุณค่าท่ีดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอย 
ปัจจุบันคนไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็น
ผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรองและเลือก
รับวัฒนธรรมท่ีดี นอกจากนี้สื่อสารมวลชนอ่ืนๆ ท้ังสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากขาด
ความเข้มงวดทางจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงลบ ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
พฤติกรรมท่ีเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึน ขาดจิตสํานึกให้ความสําคัญกับส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  
ทําให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงนําไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน 
ปัญหาการขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว รวมท้ังปัญหายาเสพย์ติดและอาชญากรรมอ่ืนๆ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (2549, หน้า 73-74) กล่าวถึงสถาบันหลักทางสังคมท่ีมีบทบาทสําคัญ
ต่อการปลูกฝังศีลธรรมให้สํานึกในคุณธรรมจริยธรรมและอบรมหล่อหลอมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนมีความ
เข้มแข็งลดลง สถาบันครอบครัวท่ีเคยมีระบบเครือญาติในการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน และมีความเข้มแข็งในการ
อบรมสั่งสอนและปลูกฝังศีลธรรมและค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ลูกหลานเริ่มเปราะบางลงเนื่องจากวิถีชีวิต
ปรับเปลี่ยนไปมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ต้องด้ินรนทางเศรษฐกิจมากข้ึน ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
อ่อนแอลง ปัญหาการหย่าร้างเพ่ิมมากข้ึน และมีครอบครัวมากกว่าร้อยละ 40 ไม่มีความสามารถพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันวิถีชีวิตสมัยใหม่มีผลให้ความเชื่อศรัทธาในหลักศาสนาเสื่อมถอยจากการใช้ประโยชน์
จากศาสนสถานซ่ึงมีมากมายกว่า 3 หม่ืนแห่งท่ัวประเทศ และการประกอบกิจทางศาสนาน้อยลง อยู่ในวงแคบ
และในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก ส่วนสถาบันการศึกษาเปลี่ยนจากในอดีตท่ีมีสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ
สถาบันครอบครัวและสถาบันทางศาสนาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีจริยธรรมและความรู้ในการดําเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ปัจจุบันเป็นระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นหลักวิชาให้ความสําคัญกับใบรับรองการศึกษา
มากกว่าความรู้ท่ีนํามาปฏิบัติจริง การเรียนการสอนเน้นการท่องจํามากกว่าความเข้าใจและนําไปปฏิบัติได้ไม่
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคม 
 ในส่วนของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (2542, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบและวิธีการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้มีหน้าท่ีโดยตรงในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการใน
หน่วยงานต่างๆ 252 หน่วยงานและศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพ่ือการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ พบว่า  
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมควรจะเริ่มการสร้างต้ังแต่เยาว์และเสนอแนะว่า ผู้บริหารหรือผู้นําควรต้องทํา
ตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี การเป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหาร
การศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2542, หน้า 66-70) ได้กําหนดเกณฑ์เพ่ือท่ีจะนําผู้บริหารไปสู่การเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ โดยกําหนดว่าผู้บริหารมีหน้าท่ีแนะนําตักเตือนหรือการกํากับดูแลบุคลากรในองค์กร การท่ี
จะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวให้ได้ผลดีผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มิฉะนั้นคําแนะนําตักเตือนหรือ
การกํากับดูแลของผู้บริหารจะขาดความสําคัญไม่เป็นท่ียอมรับของบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารท่ีปฏิบัติงานเป็น
แบบอย่างท่ีดีในทุกด้าน เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงต่อการยอมรับ
ของบุคลากร ทําให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตามได้ด้วยความพอใจ จากการ
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สัมภาษณ์ข้อมูลข้าราชการศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 หลายคน 
(มนูญ ปิยะคิม, และคนอ่ืนๆ, 2551, พฤศจิกายน 3) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบางคนมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้
สาวกับหญิงอ่ืนท่ีมิใช่ภรรยาตน เสพสุรา เล่นการพนัน ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนทาง
ราชการ เช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ผู้บริหารสถานศึกษามี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น หลอกลวง ใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ ใช้เวลาราชการไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนและให้ผู้อ่ืนกระทําการแทนในนามตนเอง รวมไปถึงการขาดอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
 ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารสถานศึกษาท่ีจะมีผล
ต่อการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของครู ผู้นําชุมชนและตัวผู้บริหารเอง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใช้
หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามระดับคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผลท่ีได้จากการวิจัยนี้จะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เม่ือจําแนกตาม ตําแหน่งหน้าท่ี  
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ลักษณะความมีมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหาร และการส่งเสริมและการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 167 คน และครู จํานวน 1,911 คน 
รวมท้ังสิ้น 2,078 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้จากการคํานวณหาขนาดของตัวอย่าง (สุวรีย์ ศิริโภคา
ภิรมย์, 2546, หน้า 129-130) กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (e = 0.05) การวิจัยครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 350 คน การสุ่มโดยอาศัยความน่าจะเป็น 
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเป็นแบบสํารวจราชการ (check list) เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ ได้แก่ 
ตําแหน่งหน้าท่ี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน ขนาดของสถานศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะความเป็นมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี มี 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
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ได้แก่ 1) ฉันทะ 2) วิริยะ 3) จิตตะ และ 4) วิมังสา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ  
 ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.80 - 1.00 และ ความเชื่อม่ันเท่ากับ .947 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 ตอนท่ี 2 การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี วิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ การ
หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี โดยใช้สถิติการทดสอบที 
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรแปรแบบทิศทางเดียว (one-way analysis of variance: one-way ANOVA) 
โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
  1.1 การใช้หลักฉันทะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานท่ัวไป  
  1.2 การใช้หลักวิริยะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ  
  1.3 การใช้หลักจิตตะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ และการบริหารงานท่ัวไป  
  1.4 การใช้หลักวิมังสาในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยดังนี้ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
และด้านการบริหารงานวิชาการ  
  1.5 การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ หลักฉันทะ หลักวิริยะ หลักวิมังสา และหลักจิตตะ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะ
ของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เม่ือจําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน ขนาดของสถานศึกษา สถานภาพสมรส (หลักวิริยะ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกัน แต่ลักษณะความมี
มนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร (หลักฉันทะ วิริยะ วิมังสา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
ในขณะท่ีหลักจิตตะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา หลักฉันทะ และวิมังสาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ในขณะ
ท่ีหลักจิตตะและวิมังสาแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ ดังนี้ 
 1. การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
  1.1 การใช้หลักฉันทะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับพระมหา
วุฒิกร บัวทอง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน กลุ่ม 7 ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน กลุ่ม 7 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ หลักธรรมอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.2 การใช้หลักวิริยะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับกัญก์วฬา
ภรณ์  กลิ่นนิ่มนวล (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท 4 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิ
บาท 4 ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านฉันทะ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านวิริยะ จิตตะ และวิมังสา อยู่ในระดับมาก 
  1.3 การใช้หลักจิตตะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับเสกสันต์  
บุญยะ (2549, บทคัดย่อ) การใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติ 
ธรรมขนาดเล็ก แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอน มีพฤติกรรมเก่ียวกับการใช้อิทธิบาท 4 คือ ด้านวิมังสา ด้านจิตตะ ด้านฉันทะและด้าน
วิริยะ ในการ บริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับท่ีดีมาก 
  1.4 การใช้หลักวิมังสาในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับพระมหา
สมคิด โครธา (2547, หน้า 65-68) ได้ศึกษาการใช้อิทธิบาท 4 ในการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้น
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ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2545 จํานวน 328 รูป เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จํานวน 57 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ใช้อิทธิบาท 4 
คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการเรียนท้ังภาพรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะ
ของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
  2.1  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี ในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กัน ซ่ึงสอดคล้องกับมงคล ภาธรธุวานนท์ (2536, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-
อาจารย์ ไม่แตกต่างกันท้ังโดยส่วนรวมและเป็นรายด้าน 
  2.2  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามเพศ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  
ซ่ึงสอดคล้องกับอรรณพ โยนิจ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้ช่วยผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความเห็นว่าการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน 
  2.3  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามอายุ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของธีรพล บุญสุข (2538, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา พฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างทาง
จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูและกรรมการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดกระบ่ี 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีมีอายุ ตํ่ากว่า 45 ปี และอายุ 45 ปีหรือมากกว่า  
มีพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างทางจริยธรรมในภาพรวมและรายได้ ไม่แตกต่างกัน 
  2.4  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม  
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับกัญก์วฬาภรณ์  กลิ่นนิ่มนวล (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบทัศนะของ
บุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และรายได้ 
ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน 
  2.5  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน  
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสงกรานต์ เนินหาด (2547, บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครปฐม พบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทํางานตํ่ากว่า 10 ปี, 10-20 ปี และ 21 ปีข้ึนไป ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน 
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  2.6  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหาวุฒิกร บัวทอง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้
หลักธรรมอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน กลุ่ม 7 ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 
ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันมี ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน 
  2.7  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามสถานภาพสมรส ในภาพรวม  
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหาวุฒิกร บัวทอง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้
หลักธรรมอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน กลุ่ม 7 ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 
ท่ีมีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็น เก่ียวกับการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.8  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของกัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิ
บาท 4 จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง และรายได้ ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  2.9  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามลักษณะความมีมนุษยสัมพันธ์ของ
ผู้บริหาร ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของปรีชา  
ยอดแก้ว (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเขตการศึกษา 7 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเขต
การศึกษา 7 มีระดับมนุษยสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ศึกษาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองเขตการศึกษา 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเขตการศึกษา 7 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) มนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเขตการศึกษา 7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  2.10  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามการส่งเสริมและสนับสนุนในการ
พัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ท่ีเป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการพัฒนาตนเองมีความมาก
น้อยแตกต่างกันไป ซ่ึงในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารท่ี
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แตกต่างกัน ทําให้ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีแตกต่างกัน 
 
สรุป 
 การวิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
 1. การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ หลักฉันทะ หลักวิริยะ หลักวิมังสา และหลักจิตตะ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะ
ของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามลักษณะความมีมนุษย
สัมพันธ์ของผู้บริหาร และการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และ จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทํางาน ขนาดของสถานศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยนํา
หลักธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับเพ่ือนร่วมงาน และส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละระดับได้ใช้หลักอิทธิ
บาท 4 ท้ัง 4 ประการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาภายใน
หน่วยงาน หากขาดคุณธรรมข้อใดควรพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีคุณธรรมดังกล่าวมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและการบริหารของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ เป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชาและ
บุคคลท่ัวไป 
  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนควรร่วมกันทําความกระจ่างต่อการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใช้
ในการปฏิบัติต่อกัน เพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้ง 
  1.3 สําหรับผู้ท่ีได้รับการพิจารณาให้มาดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ควรได้รับการพัฒนา 
อบรม ในเรื่องการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานในสถานศึกษา เพ่ือให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  1.4 เพ่ือให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา 
สอดคล้องกับสภาพการบริหารงานในสถานศึกษา ควรให้ความสนใจในเรื่องคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ พิจารณา สรรหา แต่งต้ัง หรือคิดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งในโอกาสต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการปฏิบัติตามคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 
ๆ เพ่ือให้เห็นภาพรวมเก่ียวกับปัญหา และการปฏิบัติงานตามคุณธรรม โดยส่วนร่วมอันจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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  2.2 ควรศึกษาการใช้หลักธรรม สติ ปฏิฐาน 4 และการดูแลสุขภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
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พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพรหมวิหาร 4 กับหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) เปรียบเทียบพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จากสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จํานวน 310 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ง
นี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .990 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ และการ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ภายหลัง โดยใช้สูตรของ
เชฟเฟ่ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนหลักธรรม 3 ในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างพรหมวิหาร 4 กับหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ภาพรวม พบว่า  
มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 3. พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามตําแหน่ง การนับถือศาสนา รายได้ในการ
ดํารงชีวิต การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 การปฏิบัติตาม
หลักธรรม 3 และขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 จําแนกตามความเชื่อ
เก่ียวกับกฎแห่งกรรม และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และจําแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือจําแนก
ตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ส่วนหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร 
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และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามการนับถือศาสนา การปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตามหลักธรรม 3 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
จําแนกตามการปฏิบัติตนตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จําแนก
ตามตําแหน่ง รายได้ในการดํารงชีวิต ความเชื่อเก่ียวกับกฎแห่งกรรม และขนาดของโรงเรียน แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตน ไม่แตกต่างกัน 
 คําสําคัญ: พรหมวิหาร 4, หลักธรรม 3, ผู้บริหารสถานศึกษา  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study Brahmavihara 4 and Principles 3 
administratives of schools' administratiors 2) study correlate between Brahmavihara 4 and 
Principles 3 administratives of schools' administratiors 3) compare Brahmavihara 4 and 
Principles 3 administratives of schools' administratiors. The sample calculated using Yamane 
formula and drawn using stratified random sampling was 310 school administrators and 
teachers from Sara Buri Primary Educational Service Area Office. The instrument used in this 
research was a questionnaire to a reliability of 0.991. The data were analyzed in terms of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's. Correlation, t-test, one-way 
ANOVA, F-test and Scheffe’s method. 
 The results were as follows: 
 1. Brahmavihara 4 of school administrators considered individually, all of the aspects 
were also rated at a most level and Principles 3 of school administrators considered 
individually, all of the aspects were also rated at a most level 
 2. Brahmavihara 4 had correlate Principles 3 administratives of schools' administratiors 
at a significance level of .001 
 3. compare Brahmavihara 4 of school administrators classify by position, religion, 
earning a living, observing the principles of sufficiency economy, practice the four cardinal 
virtues principles, compliance with Principle 3, and size of the school was different at  
a significance level of .001. Beliefs about karma and responsibility for the performance of 
their duties was different at a significance level of .01.education was different at  
a significance level of .05. Compare Principles 3 of school administrators classify by religion, 
observing the principles of sufficiency economy and compliance with Principle 3 was 
different at a significance level of .001. practice the four cardinal virtues principles was 
different at a significance level of .01. position, earning a living, beliefs about karma, and the 
size of the school was different at a significance level of .05.  
 Keywords: Brahmavihara 4, Principles 3, school administrators  
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บทนํา 
 ในสภาวะปัจจุบันท่ีสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม 
รวมท้ังสภาพแวดล้อมต่างๆ ทําให้สภาพของข้าราชการครูมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวโน้มไปในทางไม่พึง
ประสงค์ ท้ังด้านอุดมการณ์และพฤติกรรมของความเป็นครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ดังจะเห็นได้จากข้อมูลกรณีการกระทําผิดวินัยของข้าราชการครูดังต่อไปนี้ 1) การปฏิบัติตนเสื่อม
เสีย เช่นเมาสุราแล้วควบคุมตนเองไม่ได้ แสดงอาการกิริยาวาจาเสื่อมเสีย เล่นการพนัน หลอกลวง ฉ้อโกง  
มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสมทํานองชู้สาว นําของทางราชการไปใช้ส่วนตัว  
2) ผู้บังคับบัญชา เช่น ขัดคําสั่ง ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง การรายงานเท็จในผลงานตนเองและอ่ืนๆ 3) ผู้ร่วมงาน มี
การแสดงความประพฤติด่าว่า ดูหม่ิน ยุยงสร้างความแตกแยกในหน่วยงาน ทะเลาะวิวาท ชกต่อยตบตี ทําร้าย
ร่างกายกัน และ 4) ความผิดเก่ียวกับนักเรียน มีการแสดงความประพฤติกิริยาอาการและวาจาท่ีไม่เหมาะสม
ต่างๆ กับนักเรียน เช่น การลงโทษเกินกว่าเหตุโดยโทสจริต ลงโทษรุนแรงวิตถาร ประจาน ด่าว่าดูหม่ินถึงพ่อ
แม่นักเรียน เรียกร้องเงินและสิ่งของจากนักเรียนเป็นการแลกเปลี่ยน มีการแสดงความประพฤติ กิริยาอาการ
และวาจาท่ีไม่เหมาะสม เช่น พูดจาไม่สุภาพต่อประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ด่ืมสุราทานอาหารท่ีสวนอาหาร
แล้วไม่จ่ายเงิน ขับรถผิดกฎจราจรเม่ือถูกปรับแล้วด่าว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เป็นต้น (สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู, 2541, หน้า 13-18)  
 ในส่วนของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (2542, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบและ
วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้มีหน้าท่ีโดยตรงในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
ในหน่วยงานต่างๆ 252 หน่วยงานและศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพ่ือการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ พบว่า  
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมควรจะเริ่มการสร้างต้ังแต่วัยเยาว์และเสนอแนะว่าผู้บริหารหรือผู้นําควรต้อง
ทําตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีการเป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหาร
การศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2542, หน้า 66-70) ได้กําหนดเกณฑ์เพ่ือท่ีจะนําผู้บริหารไปสู่การเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ โดยกําหนดว่าผู้บริหารมีหน้าท่ีแนะนําตักเตือนหรือการกํากับดูแลบุคลากรในองค์กร การท่ี
จะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวให้ได้ผลดีผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มิฉะนั้นคําแนะนําตักเตือน
หรือการกํากับดูแลของผู้บริหารจะขาดความสําคัญไม่เป็นท่ียอมรับของบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารท่ี
ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดีในทุกด้านเช่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงต่อ
การยอมรับของบุคลากร ทําให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตามได้ด้วยความพอใจ 
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลข้าราชการศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
(มนูญ ปิยะคิม, และคนอ่ืนๆ, 2551, หน้า 5) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษากระทําทุจริตต่อตําแหน่งหน้าท่ี
ราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาบางคนมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับหญิงอ่ืนท่ีมิใช่ภรรยาตน เสพสุรา เล่นการ
พนัน ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนทางราชการ เช่น การจัดซ้ือจัดจ่าง การเก็บรักษาเงิน 
การใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น หลอกลวงใช้
จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ใช้เวลาราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวและให้ผู้อ่ืนกระทําการแทนในนามตนเองรวม
ไปถึงการขาดพรหมวิหาร 4 ด้านประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา (พระจําปี ชินดา, 2552, 
หน้า 5) 
 จากแนวคิดต่างๆ ท่ีกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างท่ีดีงามใน
การบริหารงานทําหน้าท่ีของตนเองให้สมบูรณ์ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นผู้วิจัยมีความตระหนักถึง
ความสําคัญในเรื่องพรหมวิหาร 4 และ หลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะมีผลต่อ
การจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของครู ผู้นําชุมชนและผู้บริหารจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใช้พรหม
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วิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามระดับคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผลท่ีได้จากการวิจัยนี้จะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและสังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของผู้บริหารและ ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพรหมวิหาร 4 กับหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
ตามทัศนะของผู้บริหาร และ ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตาม ตําแหน่ง 
เพศ การนับถือศาสนา ระดับการศึกษา รายได้ในการดํารงชีวิต รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การปฏิบัติตามหลักพรหม
วิหาร 4 การปฏิบัติตามหลักธรรม 3 ความเชื่อเก่ียวกับกฎแห่งกรรม และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตน 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จํานวน 349 คน จําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 39 คน  
และครู จํานวน 310 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคําถามเก่ียวกับ 
จําแนกตาม ตําแหน่ง เพศ การนับถือศาสนา ระดับการศึกษา รายได้ในการดํารงชีวิต รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
การปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 การปฏิบัติตามหลักธรรม 3 ความเชื่อเก่ียวกับกฎแห่งกรรม ความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตน แบบสอบถามแบบชนิดเลือกตอบ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ซ่ึงครอบคลุมตัวแปรท่ี
ทําการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 4 กลุ่มตัวแปร คือ 1) เมตตา 
2) กรุณา 3) มุทิตาและ 4) อุเบกขา  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ซ่ึงครอบคลุมตัวแปรท่ี
ทําการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 3 กลุ่มตัวแปร คือ  
1) การครองตน 2) การครองคน 3) การครองงาน  
 ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหา 0.50 – 1.00 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 
.990 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ตัวแปรสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive 
analysis) ในการอธิบายตัวแปร โดยการหาค่าร้อยละ (percent) และค่าความถ่ี (frequency) ของตัวแปร 
นําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง 
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ตัวแปรพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี โดยหาค่าเฉลี่ย 
(mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  
  ตอนท่ี 3 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการทดสอบค่าสหสัมพันธ์  
  ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี จําแนกตามตําแหน่ง 
เพศ การนับถือศาสนา ระดับการศึกษา รายได้ในการดํารงชีวิต รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การปฏิบัติตามหลักพรหม
วิหาร 4 การปฏิบัติตามหลักธรรม 3 ความเชื่อเก่ียวกับกฎแห่งกรรม และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตน ใช้สถิติทดสอบที (t-test) เม่ือจําแนกตาม บทบาทของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test) เม่ือมีนัยสําคัญทางสถิติจึง
เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร 
และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
  1.1 พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ ด้านอุเบกขา ด้านมุทิตา ด้านเมตตา 
และด้านกรุณา  
  1.2 หลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ ด้านการครองงาน ด้านการครองคน  
และด้านการครองตน  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างพรหมวิหาร 4 กับหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ภาพรวม พบว่า  
มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ทุกรายการ โดยท่ีปัจจัยด้านกรุณา กับ ด้านการครอง
ตน มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านอุเบกขา กับด้านการครองตน และท่ีมีความสัมพันธ์กันต่อ
ท่ีสุดคือ ด้านเมตตา กับ ด้านการครองงาน 
 3. เปรียบเทียบพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
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  3.1 พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามตําแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .001 ในขณะท่ีหลักธรรม 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.2 พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน  
  3.3 พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามการนับถือศาสนา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
  3.4 พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีหลักธรรม 3 ไม่แตกต่างกัน 
  3.5 พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามรายได้ในการดํารงชีวิต แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ในขณะท่ีหลักธรรม 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.6 พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
  3.7 พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
  3.8 พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามการปฏิบัติตามหลักธรรม 
3 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
  3.9 พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามความเชื่อเก่ียวกับกฎแห่งกรรม แตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในขณะท่ีหลักธรรม 3 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  3.10  พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในขณะท่ีหลักธรรม 3 ไม่แตกต่างกัน 
  3.11  พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ในขณะท่ีหลักธรรม 3 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 การวิจัยเรื่อง พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างพรหมวิหาร 4 กับหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ภาพรวม พบว่า  
มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้อง
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กับผลการวิจัยของบุปผา บุญน้อม (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับคุณธรรมจริยธรรม ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือครูจํานวน 348 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และสหสัมพันธ์อย่างง่าย ผลการวิจัย
พบว่า คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับคุณธรรมจริยธรรมของครูอยู่ในระดับมาก และมี
ความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .636 และสอดคล้องกับกว้าง เสียงล้ํา (2549, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า  
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกค่อนข้างสูง 
 2. เปรียบเทียบพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
  2.1 พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามตําแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .001 ในขณะท่ีหลักธรรม 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญศรี จันสุระ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ข้าราชการครูสายผู้สอนและสายผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมใน
การครองตน ครองคน ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด  
โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.2 พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภัสสร รองแหยม (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมผู้นําในการครองตน ครองคน และครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหาร  
ครู และผู้ปกครอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้นําในการครองตน 
ครองคน และครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรีไม่แตกต่างกัน เม่ือจําแนกตามเพศและอายุ และสอดคล้องกับการเปรียบเทียบ
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามเพศและประสบการณ์การทํางาน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
โดยรวมทุกมาตรฐานแต่ละมาตรฐานและรายด้านของแต่ละมาตรฐาน พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีเพศชายและเพศ
หญิงและครูผู้สอนท่ีมี ประสบการณ์ในการทํางานตํ่ากว่า 15 ปี และประสบการณ์ในการทํางาน15 ปีข้ึนไป  
มีทัศนะต่อคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
  2.3 พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามการนับถือศาสนา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
และครูท่ีนับถือศาสนาต่างกัน ต่างมีแนวทางในการปฏิบัติตนในแต่ละศาสนาท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงพรหมวิหาร 4 
และหลักธรรม 3 เป็นแนวทางในการปฏิบัติของศาสนาพุทธ ในขณะท่ีครูและผู้บริหารท่ีนับถือศาสนาอ่ืน ต่างก็
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มีแนวทางในการปฏิบัติตนของศาสนาท่ีตนเองนับถือเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผู้บริหาร และครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามการนับถือศาสนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 
  2.4 พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระณัฐพล  
ฐิติธมฺโม (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหม
วิหาร 4 ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมี
ค่าเฉลี่ย 4.25 และเม่ือจําแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยตาม
ค่าเฉลี่ย คือ ด้านการศาสนศึกษา ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์และด้านการปกครอง การเปรียบเทียบ พบว่า การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้
พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามคุณลักษณะส่วน
บุคคล มีความคิดเห็นแตกต่างกันตามพรรษาและวุฒิการศึกษาบาลี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ในขณะท่ีหลักธรรม 3 ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของอรรณพ  
โยนิจ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ช่วยผู้บริหารและ 
ครุผู้สอนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความเห็นว่าการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน 
  2.5 พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามรายได้ในการดํารงชีวิต แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ในขณะท่ีหลักธรรม 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีท่ีมีรายได้ในการดํารงชีวิตต่างกันต่างก็ต้องมีภาระค่าจ่ายต่างกัน อาจส่งผลต่อการ
ชีวิตประจําวัน เช่น ผู้บริหารและครูท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีหนี้สิน อาจมีความเครียดมากกว่า
กลุ่มครูและผู้บริหารท่ีมีรายได้เพียงพอ ซ่ึงความเครียดท่ีเกิดข้ึนอาจส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
และการตัดสินใจต่างๆ ด้วยเหตุนี้อาจทําให้ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีรายได้ต่างกัน ต่างมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 แตกต่างกัน 
  2.6 พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามการปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารและครูท่ีปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นผู้ท่ียึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ ประหยัด 
ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการดํารงชีพ การประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต ละเลิกการ
แก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา 
ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทอง ทํามาหากินก่อนทํามาค้าขาย และเป็นผู้ท่ีต้ังสติท่ีม่ันคง ร่างกายท่ีแข็งแรงปัญญาท่ี
เฉียบแหลม ทําให้ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3  
ของผู้บริหารแตกต่างกัน 
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  2.7 พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน  
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิเชียร  บุญกล้า (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4  
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีการรับรู้ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
มีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  2.8 พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามการปฏิบัติตามหลักธรรม 
3 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน ท้ังนี้เพราะกลุ่มท่ีปฏิบัติตาม
หลักธรรม 3 ในระดับปานกลางกับมากมีระดับค่าเฉลี่ยปานกลางสูง ในขณะท่ีกลุ่มท่ีปฏิบัติตามหลักธรรม 3  
ในระดับปานน้อย มีระดับค่าเฉลี่ยตํ่า ส่งผลให้ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 
3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 
  2.9 พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามความเชื่อเก่ียวกับกฎแห่งกรรม แตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในขณะท่ีหลักธรรม 3 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน ท้ังนี้เพราะกลุ่มท่ีมีความเชื่อเก่ียวกับกฎแห่งกรรมมากมีระดับค่าเฉลี่ยสูง ในขณะท่ี
กลุ่มท่ีมีความเชื่อเก่ียวกับกฎแห่งกรรมมากมีระดับค่าเฉลี่ยตํ่า ส่งผลให้ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อพรหม
วิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 
  2.10  พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน ท้ังนี้เพราะกลุ่มความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีมากมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด กับกลุ่มความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีปานกลางมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ส่งผลให้ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน ในขณะท่ีหลักธรรม 3 ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะหลักธรรม 3 เป็นการประพฤติของตนของผู้บริหารในสิ่งท่ีดีงาม รับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความ
ต้ังใจท่ีจะทํางาน สามารถควบคุมตนเองได้และมีเป้าหมายท่ีแน่นอนรู้จักมองคนอ่ืนในแง่ดี ในการบริหารงาน
กับหมู่คณะ ทํางานอย่างมีความสุขรักและชอบในงานท่ีกําลังทําเอาใจใส่ในงานท่ีทําและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงาน  
  2.11  พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ในขณะท่ีหลักธรรม 3 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของมุกดา อนุกานนท์ (2554, บทคัดย่อ) 
ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 ตามการรับรู้ของครูผู้สอน จําแนก
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ตามเพศ ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรียน ท้ังโดยรวมและรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 
สรุป 
 การวิจัยเรื่อง พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีพรหมวิหาร 4  
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้านอุเบกขา (2) ด้านมุทิตา (3) ด้านเมตตา (4) ด้านกรุณา สําหรับหลักธรรม 3  
ในการบริหารงานในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  
(1) ด้านการครองงาน (2) ด้านการครองคน และ (3) ด้านการครองตน 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างพรหมวิหาร 4 กับหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมมีค่า
สหสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก (r=.896) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 3. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เก่ียวกับพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตาม ตําแหน่ง รายได้ในการ
ดํารงชีวิต การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตามพรหมวิหาร 4 การปฏิบัติตามหลักธรรม 3 
ความเชื่อเก่ียวกับกฎแห่งกรรม และขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
จําแนกตาม ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
จําแนกตาม ระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่จําแนกตาม เพศ ไม่แตกต่าง
กัน สําหรับหลักธรรม 3 ในการบริหารงาน จําแนกตาม รายได้ในการดํารงชีวิต การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง การปฏิบัติตามหลักธรรม 3 และขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.001 จําแนกตาม การปฏิบัติตามพรหมวิหาร 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จําแนกตาม 
ตําแหน่ง และความเชื่อเก่ียวกับกฎแห่งกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ไม่แตกต่าง
กัน จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง พรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัย
ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 ด้านเมตตา ในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ รู้จักใช้คําพูดหรือคํากล่าวท่ีสร้างความสบายใจให้แก่
ผู้ฟังเสมอ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้คําพูดหรือคํากล่าวท่ีสร้างความสบายใจให้แก่ผู้ 
  1.2 ด้านกรุณา ในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ จัดหาเอกสาร ตํารา วารสาร ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดหาเอกสาร ตํารา 
วารสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
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  1.3 ด้านมุทิตา ในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ไม่แสดงอาการขัดขวางหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงานซ่ึงมี
ความรู้ความสามารถมากกว่าตน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ควรแสดงอาการขัดขวางหรือกลั่นแกล้ง
ผู้ร่วมงานซ่ึงมีความรู้ความสามารถมากกว่าตน 
  1.4 ด้านอุเบกขา ในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งโดยใช้วิจารณญาณ
ไตร่ตรอง เพ่ือยุติปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรแก้ไขปัญหาหรือความ
ขัดแย้งโดยใช้วิจารณญาณไตร่ตรอง เพ่ือยุติปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
  1.5 ด้านการครองตน ในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการสร้างหนี้สินปฏิบัติตนโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  1.6 ด้านการครองคน ในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ไม่ใช้วิธีการรุนแรงในการแก้ปัญหา ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาศาสตร์แห่งความขัดแย้ง เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม 
  1.7 ด้านการครองงาน ในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรหม่ันศึกษาความรู้อยู่เสมอ เพ่ือนําความรู้ท่ีตนมีนั้นมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพรหมวิหาร 4 และหลักธรรม 3 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับวิธีป้องกันความเครียดและเปรียบเทียบวิธีป้องกัน
ความเครียด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
ลพบุรี จํานวน 321 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ัน .967 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ศึกษาวิธีป้องกัน
ความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านร่างกาย ด้านกิจกรรมนันทนาการ ด้านการสนับสนุนทางสังคม 
และด้านจิตใจ 2) เพ่ือเปรียบเทียบวิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดลพบุรี จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง สถานะทางเศรษฐกิจ 
รายได้ต่อเดือน การพักอาศัย ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประเภทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไม่แตกต่างกัน 
 คําสําคัญ: วิธีป้องกันความเครียด, ผู้ดูแลเด็ก, สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study operation stress and compare 
operation stress. The sample calculated using Yamane formula and drawn using stratified 
random sampling was 321 educator under local government organizations in Lopburi 
Province. The instrument used in this research was a questionnaire to a reliability of 0.967. 
The data were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way ANOVA, F-test and Scheffe’s method. The results were as follows: 1) Overall 
operation stress of educator under local government organizations in Lopburi Province all of 
the aspects were also rated at a low level and ranged in descending order of their means as 
follows: body, recreational activities, social support and psychological and 2) Compare 
operation stress of educator under local government organizations in Lopburi Province were 
classified with sex, age, marry status, education, position, economic status. Monthly income, 
Occupancy, size of local government and the type of local government different opinion 
was not found. 
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บทนํา 
 กระแสการปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ภายใต้ภาวะท้าทายต่อการปฏิรูปการศึกษาท่ี
รุนแรงและเร่งด่วนเม่ือเทียบกับหลายประเทศในโลกด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น สมรรถนะและศักยภาพใน
การแข่งขันของคนไทยด้อยกว่าหลายประเทศ อีกท้ังสังคมไทยเผชิญ ปัญหาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ความ
ยากจน ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวย ความเสื่อมถอยทางศีลธรรม ปัญหายาเสพติด ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมไปถึงความอ่อนแอของระบบการเมือง ทําให้การศึกษาไทยมีข้อจํากัดและข้ออ่อน
ด้อยอยู่มากจึงขาดบทบาทและพลังท่ีจะช่วยสนับสุนนการพัฒนาศักยภาพของคนไทย (สารปฏิรูปการศึกษา, 
2544, หน้า 3) ในช่วงท่ีผ่านมามีการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาควบคู่กับกระแสปฏิรูปการเมือง และทําให้
เป็นประเด็นทางการเมืองนําไปสู่การออกกฎหมาย และรัฐบาลนํามากําหนดเป็นวาระแห่งชาติ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ต่อเนื่องถึง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และมาตรา 81 
บัญญัติว่า “ให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ” ปัจจุบันคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 116 ตอนท่ี 74 ก. ลงวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จะเป็น
แม่บทในการบริหาร และการจัดการศึกษาอบรม และจะเป็นกลไกสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
(กรมสามัญศึกษา, 2542 ก, ไม่มีเลขหน้า) โดยเฉพาะหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
บัญญัติไว้ ในมาตรา 47 ท่ีให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ซ่ึงประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกําหนดของกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 50 ให้สถานศึกษา
ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีมีข้อมูลเก่ียวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนการให้
บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษารวมท้ังผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูล
เพ่ิมเติม ในส่วนท่ีพิจารณาเห็นว่าเก่ียวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคําร้องขอของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกล่าวรับรอง 
ท่ีทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น (กรมสามัญศึกษา, 2542 ข, หน้า 35 - 37) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายให้มีการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2539 - 2550 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และพัฒนา
ประเทศชาติให้สามารถอยู่ในสังคมโลกอย่างเป็นสุข และจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสร้างบุคคล
แห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวทางดําเนินงาน 4 ด้าน คือ การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน 
การปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปริญญาไมยะปัน, 2545, หน้า 3) ในการปฏิรูป
วิชาชีพครูมาตรฐานท่ี 21 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญและเก่ียวข้อง
กับบทบาทหน้าท่ีของครู ในการพัฒนานักเรียน คือ การมีความรัก เอ้ืออาทร เอาใจใส่ ดูแลผู้เรียนอย่าง
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สมํ่าเสมอ การมีมนุษยสัมพันธ์และสุขภาพจิตท่ีดีพร้อมท่ีจะแนะนําและร่วมกันแก้ปัญหาของผู้เรียน แสดงว่าครู
ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ คือนอกจากจะทําหน้าท่ีครูผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนให้แก่นักเรียนแล้ว ยังต้องทําหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีเป็นการสนับสนุน หรือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ ท้ังดี 
เก่ง มีสุข และในการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ี 4 มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ มาตรฐานท่ี 5 มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี กีฬา มาตรฐานท่ี 6 รู้จักพ่ึงตนเอง
และมีบุคลิกภาพท่ีดี มาตรฐานท่ี 7 มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
(คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการศึกษา, 2543, หน้า 7) 
 การจัดการศึกษาเป็นบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนต้องได้รับบริการจากรัฐควบคู่กับ
การบริการสาธารณสุข เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ เป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากงานวิจัยพัฒนาการสมอง พบว่า วัย 0 - 6 ปี 
เป็นช่วงอายุท่ีสมองมีพัฒนาการรวดเร็วและมากท่ีสุด เด็กอายุ 3 ปี สมองจะพัฒนาไปแล้วถึงร้อยละ 80 ของ
การเจริญเติบโตเต็มท่ีของสมอง ดังนั้น กระบวนการเรียนของเด็กจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาต้ังแต่ยังอยู่ใน
ครรภ์มารดา และเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับมอบหมายจากรัฐให้ทําหน้าท่ีในการดูแลพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แก้ไขปัญหาทุกข์สุขของประชาชนในพ้ืนท่ีแทนรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องรับผิดชอบการ
จัดบริการการศึกษาแก่ประชาชนแทนรัฐด้วย 
 เนื่องจากการจัดการศึกษามีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ จําเป็นต้องมีผู้มีความรู้ความชํานาญในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะมาดําเนินการ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แม้จะให้สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดการศึกษาได้ทุกระดับตามความต้องการของ
ประชาชนได้ (มาตรา 41) แต่ก็บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องผ่านการประเมินความพร้อมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้กําหนด (มาตรา 42) เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะสามารถจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานให้แก่ประชาชนโดยมีผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการดูแล และมอบหมายงานให้กับผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ช่วย โดยดําเนินการของผู้ดูแล
เด็ก ซ่ึงมีหน้าท่ีประกอบด้วย 1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ร่างแผนการแนะแนวการศึกษาแนะแนวอาชีพ 2) ศึกษา
วิเคราะห์วิจัยหลักสูตร 3) สร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ 4) การพัฒนาหน้าท่ีและแบบเรียน  
5) การวางแผนการศึกษา (การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา, แผนกลยุทธ์, แผนงานประจําปี) 6) การจัด
พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา 7) การประชาสัมพันธ์ เขียนบทความ เขียนข่าวสาร 8) จัดทํามาตรฐานทางการศึกษา 
9) จัดและบริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษาในสถานศึกษา 10) งานนิเทศการศึกษา 
(ตรวจแผนการสอน,นิเทศการสอน เป็นต้น) 11) งานบริหารงานบุคคล 12) งานการศึกษาปฐมวัย (รวมเรื่องนม 
อาหารกลางวัน) 13) งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 14) งานบริหารโรงเรียน 15) งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 16) งานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน 17) งานกีฬาและนันทนาการ 
และ 18) งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า หากผู้ดูแลเด็กเกิดความเครียดจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ย่อมนํามา
ซ่ึงผลเสียต่อตัวผู้ดูแลเด็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะความเครียดจะมีผลทําให้ผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพ
เสื่อมโทรมลง ซ่ึงจะมีผลทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นผู้อํานวยการกองการศึกษาท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับวงการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัย
เก่ียวกับวิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดลพบุรี ซ่ึงผลของการ
วิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อสนเทศของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษาอันจะเป็นแนวทางในการป้องกัน 
ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรง สามารถเผชิญกับสถานการณ์ท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริม
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สุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและเป็น
บุคคลท่ีมีคุณภาพในสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับวิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
ลพบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบวิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
ลพบุรีจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง สถานะทางเศรษฐกิจ รายได้ต่อ
เดือน การพักอาศัย ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลพบุรี 
1,625 คน (ท้องถ่ินจังหวัดลพบุรี, 2554) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากประชากรมีจํานวนท่ีแน่นอน (finite population) 
สูตรท่ีใช้ในการหาขนาดของตัวอย่างจึงใช้สูตรยามาเน่ (Yamane) ท่ีมีระดับความเชื่อม่ัน 95 และยอมให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ในการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 445)  
ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 321 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และขอคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ นํามาประกอบใน
การสร้างแบบสอบถามเก่ียวกับวิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
ลพบุรี ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ (check list) เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับวิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดลพบุรี ซ่ึงครอบคลุมขอบข่ายความเครียด 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ  
3) ด้านกิจกรรมนันทนาการ และ 4) ด้านการสนับสนุนทางสังคม ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดลพบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไปยังผู้ดูแลเด็กท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดลพบุรี ในการจัดส่งแบบสอบถามไป
ยังผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดส่งด้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืน
ภายในวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2556 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)  
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 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง ใช้ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบระดับวิธีป้องกันความเครียดของ
ผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดลพบุรี เม่ือจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง 
โดยใช้การทดสอบที (t – test) ส่วน อายุ สถานภาพสมรส สถานะทางเศรษฐกิจ รายได้ต่อเดือน การพักอาศัย 
ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA) โดยการทดสอบเอฟ (F – test) หากพบว่าในแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกัน ทําการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher’ s Least Significant Difference: LSD) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ลพบุรี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี 
  1.1  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี ด้าน
ร่างกาย ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
นวดหรือเข้าสปา เพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ พักผ่อน นอนหลับอยู่กับบ้าน และเคลื่อนไหวร่างกาย เพ่ือกระตุ้น
กล้ามเนื้อ เช่น บริหารคอและหัวไหล่ ขยับแขนและข้อมือ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ได้แก่ นั่งนิ่งๆ เงียบๆ 
หายใจเข้าออกช้าๆ ลึกๆ  
  1.2  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี ด้าน
จิตใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
มองโลกและมองชีวิตในแง่ดี ยิ้มและตอบสนองอย่างรื่นเริงในการพบปะกับผู้คน คิดให้อภัยกับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีไม่
พึงประสงค์ได้เสมอ และให้อภัยแก่คนท่ีทําให้โกรธ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ได้แก่ ทําจิตใจให้ร่าเริง  
และยอมรับปัญหา ค่อยๆ แก้ปัญหาทีละเรื่อง จนปัญหาต่างๆ ลดลง 
  1.3  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี ด้าน
กิจกรรมนันทนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ อ่านหนังสือเรื่องสั้นหรือเรื่องตลก หาสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพ่ือนคลายเหงา และทํางานอดิเรก
ต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การอ่านหนังสือ ร้องเพลง ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ได้แก่ ไปท่องเท่ียวในสถานท่ี
ต่างๆ เพ่ือพักผ่อน เช่น ชายทะเล น้ําตก ภูเขา เป็นต้น 
  1.4  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี 
ด้านการสนับสนุนทางสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับครอบครัว ได้รับความรัก ความผูกพัน และใกล้ชิดสนิทสนม  
ให้บุคคลเกิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ตระหนักถึงความเป็นมิตรท่ีดี ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ได้แก่  
พูดระบายความรู้สึกกับบุคคลท่ีไว้ใจได้ 
  1.5  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านร่างกาย ด้านกิจกรรมนันทนาการ ด้าน
การสนับสนุนทางสังคม และด้านจิตใจ 
 2. เปรียบเทียบวิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ลพบุรี 
  2.1  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี 
จําแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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  2.2  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี 
จําแนกตามสถานภาพสมรส ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2.3  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี 
จําแนกตามระดับตําแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
  2.4  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี 
จําแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2.5  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
  2.6  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี 
จําแนกตามการพักอาศัย ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
  2.7  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี 
จําแนกตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2.8  วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี 
จําแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 การวิจัยเรื่อง วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ลพบุรี ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 1. วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี จําแนก
ตามอายุ ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ผู้ดูแลเด็กท่ีมีอายุรู้วิธีป้องกัน
ความเครียดของผู้ดูแลเด็กแตกต่างกันซ่ึงกันสอดคล้องกับผลการวิจัยของยงยุทธ พิมพา (2545, บทคัดย่อ) 
ศึกษาความเครียดและพฤติกรรมการลดความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 9 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลเด็ก จําแนกตามอายุ และประสบการณ์ 
มีความเครียดในการปฏิบัติงาน และมีพฤติกรรมการลดความเครียดในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน 
 2. วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี จําแนก
ตามสถานภาพสมรส ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ผู้ดูแลเด็กท่ีมีสถานภาพ
สมรสมีวิธีป้องกันความเครียดแตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาบจันทร์ อุมปา (2551, บทคัดย่อ) 
ศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของครูอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา  
เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเครียดโดยจําแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และขนาดของโรงเรียน ท่ีแตกต่างกันมีระดับความเครียดและการจัดการ
ความเครียดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี จําแนก
ตามระดับตําแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ผู้ดูแลเด็กระดับตําแหน่งมี
วิธีป้องกันความเครียดต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของศรวณีย์ บัวชม (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
สภาวะความเครียดและวิธีลดความเครียดจากการปฏิบัติงาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 
มีพฤติกรรมลดความเครียดต่างกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีสถานท่ีต้ัง
ต่างกัน ประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกัน และตําแหน่งแตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการกลด
ความเครียดไม่แตกต่างกัน 
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 4. วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี จําแนก
ตามสถานะทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ผู้ดูแลเด็กมีวิมี
ป้องกันความเครียดจากการดูและเด็กต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญจมาศ จงกล (2550, 
บทคัดย่อ) ศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบระดับ
ความเครียดและการจัดการความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี 
เขต 1 จําแนกตามเพศ อายุ ภูมิลําเนา ประสบการณ์การทํางาน ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ นโยบายการบริหาร 
อัตราเงินเดือน ภาระหนี้สิน สภาวะแวดล้อมท่ีทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
กับครู และความไม่สงบในพ้ืนท่ี ไม่แตกต่างกัน 
 5. วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ผู้ดูแลเด็กมีวิธีป้องกัน
ความเครียดจากการดูแลเด็กต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาบจันทร์ อุมปา (2551, บทคัดย่อ) ศึกษา
ความเครียดและการจัดการความเครียดของครูอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2  
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเครียดโดยจําแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และขนาดของโรงเรียน ท่ีแตกต่างกันมีระดับความเครียดและการจัดการความเครียดไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 6. วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี จําแนก
ตามการพักอาศัย ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ผู้ดูแลเด็กมีความรู้เก่ียวกับวิธี
ป้องกันความเครียดต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญจมาศ จงกล (2550, บทคัดย่อ) ศึกษา
ความเครียดและการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบระดับความเครียดและการ
จัดการความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1 จําแนกตามเพศ 
อายุ ภูมิลําเนา ประสบการณ์การทํางาน ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ นโยบายการบริหาร อัตราเงินเดือน ภาระ
หนี้สิน สภาวะแวดล้อมท่ีทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ
นักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู และความไม่
สงบในพ้ืนท่ี ไม่แตกต่างกัน 
 7. วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี จําแนก
ตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
เก่ียวกับการดูแลเด็กตามตามความรู้ของขาดองค์กรซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน และไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเกศิณี บึงมุม (2545, บทคัดย่อ) ศึกษาสาเหตุของความเครียดและวิธีลดความเครียดของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบวิธีลดความเครียดของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชร จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตําแหน่งบริหาร และขนาดโรงเรียน สรุปได้ดังนี้  
1) วิธีลดความเครียดของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีมีความแตกต่างกันด้านวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม
และรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) วิธีลดความเครียดของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ท่ีมีความแตกต่างกันด้านประสบการณ์ในตําแหน่งบริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) วิธีลดความเครียดของผู้บริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษา ท่ีอยู่โรงเรียนขนาดต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 8. วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี จําแนก
ตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ท้ังนี้เนื่องจากผู้ผู้ดูแลเด็กมี
วิธีการป้องกันความเครียดท้ังนี้อาจเป็นเพราะงานท่ีผู้ดูแลเด็กท่ีปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง
ประเภทกัน มีการปฏิบัติงานท่ีคล้ายคลึงกัน จึงทําให้ผู้ดูแลเด็กมีระดับทรรศนะไม่แตกต่างกัน 
 
สรุป 
 การวิจัยเรื่อง วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ลพบุรี ผู้วิจัยมีสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. วิธีป้องกันความเครียดของผู้ ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดลพบุรี  
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านร่างกาย ด้านกิจกรรมนันทนาการ 
ด้านการสนับสนุนทางสังคม และด้านจิตใจ 
 2. เปรียบเทียบวิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ลพบุรี จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหน่ง สถานะทางเศรษฐกิจ รายได้ต่อเดือน การพักอาศัย 
ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง วิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ลพบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1. ควรหาวิธีป้องกันความเครียดของผู้ดูแลเด็กในด้านท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุดคือ ด้านจิตใจ 
ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ดูแลเด็ก เพ่ือเป็นการฝึก
จิตใจ  
  2. ควรมีการสร้างกําลังใจให้เข้มแข็ง ไม่ให้มีความวิตกกังวลหวาดระแวง กลัดกลุ้ม ฟุ้งซ่าน  
คิดท้อถอย หรือซึมเศร้า หรือจัดกิจกรรมสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน อาจใช้เวลาทุกวันหลังเลิกงาน 
หรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจัดเตรียมสถานท่ีออกกําลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกําลังกาย เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย
ความเครียด หลังเลิกงานทุกวัน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดของผู้ดูแลเด็ก เพ่ือจะทราบข้อมูล 
และนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  2.2 ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ ในกรณีสํานักงานใด สํานักงานหนึ่ง เพ่ือจะได้ข้อมูลในเชิงลึก 
และถือได้มากกว่า สําหรับนําไปแก้ไขปัญหาหรือวางแผนในการบริหารงานในหน่วยงานต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และ  
2) เปรียบเทียบภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ พนักงานครู ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 6 ปี
การศึกษา 2555 จํานวน 359 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีมีค่า
ความเชื่อม่ันเท่ากับ .962 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เม่ือมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดย
ใช้การทดสอบของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจาณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ แบบผู้รักษาสถานภาพเดิม 
แบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วม แบบผู้สร้างสรรค์ท่ีควบคุม และแบบผู้บริหารกระบวนการ และ 2) เปรียบเทียบ
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามตําแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 จําแนกตามจังหวัด
ท่ีสังกัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จําแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ และการพักอาศัย ไม่แตกต่างกัน  
 คําสําคัญ: ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์, ผู้บริหารสถานศึกษา, กลุ่มการศึกษาท่ี 6  
 
ABSTRACT 
 The research have the purposes for 1) study Strategic Leadership of Administrators and 
2) comparing Strategic Leadership of Administrators. Sample groups were Administrators and 
Teachers under the Municipality, in the Local Education, Region 6 359 persons in 2012 
academic year. The instrument that use in the Saving collects the data were questionnaires 
have reliability value 0.962. Statistic that using data analyzing by frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA. The findings were as follow: 1) Strategic 
Leadership of Administrators Opinions of Administrators and Teachers under the 
Municipality, in the Local Education, Region 6 in profile at high level, when considering each 
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side by ranking most mean; 1) Maintain status quo 2) Creators to participate 3) Creative 
control and 4) management process 2) Strategic Leadership of Administrators Opinions of 
Administrators and Teachers under the Municipality, in the Local Education, Region 6 when 
divided by divided by position were differences at a significance level of .001. when divided 
by province were differences at a significance level of .01. when divided by education were 
differences at a significance level of .05. when divided by sex, age, Years of work, and Shelter 
were not different. 
 Keywords: Strategic Leadership, Administrators, Region 6 
 
บทนํา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นบุคคลสําคัญในการบริหารจัดการเพ่ือนําโรงเรียนซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีแสดง
คุณภาพการศึกษาท่ีแท้จริงของชาติให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องปรับบทบาทท่ีจะปฏิบัติ
ในการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันในยุคปฏิรูปเช่นนี้บทบาทท่ีปฏิบัติจริงของผู้บริหารสถานศึกษานั้น 
เม่ือพิจารณาจากภารกิจตามตําแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา 
ปัจจุบันพบว่าบทบาททางด้านวิชาการ และบทบาทด้านกิจการนักเรียนเป็นบทบาทท่ีสําคัญ ส่วนบทบาทด้าน
อ่ืน เช่น บทบาทด้านบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การบริหารงานโรงเรียนกับชุมชน เป็นบทบาท
รองลงไป ชารี มณีศรี (2542, หน้า 136) กล่าวว่า ภาวะผู้นําเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน  
เป็นดุจดวงประทีปขององค์การ เป็นจุดรวมแห่งพลังของสมาชิกในองค์การท่ีมีผลสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ เป็นอย่างดี 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล 
ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการปกครองท้องถ่ินได้จัดทําแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2545-2559 ข้ึน โดยได้จัดทําภายใต้กรอบแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 อีกท้ัง พ.ร.บ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท  
โดยครอบคลุมภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารและจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือใช้ในการ
ปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ท่ัวถึงกลุ่มเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและท่ัวถึงผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้นั้น (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543,หน้า 27) ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลท่ีมีส่วนสําคัญท่ีสุด ซ่ึงจะ
นําเอานโยบายและโครงการต่างๆ ไปปฏิบัติ ถ้าการดําเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยดี ย่อมเป็นผลดีต่อคณะ
ครู และผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารงาน 
พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนเก่ียวข้องอยู่ด้วยเป็นอันมาก ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามี
พฤติกรรมทางการบริหารถูกต้องเหมาะสมตามหลักทฤษฎีการบริหารแล้ว การบริหารย่อมได้รับความร่วมมือ
จากคณะครูทุกคน โดยได้ท้ังงานและน้ําใจ การบริหารงานก็จะประสบความสําเร็จ แต่ถ้าพฤติกรรมทางการ
บริหารขัดแย้งกับคณะครูในโรงเรียนย่อมจะเกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนข้ึนได้  
 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการกําหนดทิศทาง การสร้างทางเลือกและการนําไปสู่การปฏิบัติ  
ผู้นําตามทฤษฎีนี้จะเชื่อว่า การท่ีจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นไม่ใช่จะอาศัยโชคช่วย แต่จะต้องเป็น
ผลจากการท่ีต้องคอยติดตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอกองค์กร การคาดการณ์ถึงอนาคตของ
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องค์การในระยะยาว และการนพัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548, 
หน้า 284) จากการวิเคราะห์และศึกษางานวิจัยของสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548, หน้า 421) แบ่งประเภทภาวะ
ผู้นําเชิงกลยุทธ์ออกเป็น 4 แบบด้วยกันได้แก่ 1) แบบผู้สร้างสรรค์ท่ีควบคุม 2) แบบผู้รักษาสถานภาพเดิม  
3) แบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วม 4) แบบผู้บริหารกระบวนการ ซ่ึงท้ัง 4 แบบแบ่งตามคุณลักษณะสําคัญของ
ผู้นํา 2 ประการคือ คุณลักษณะเก่ียวกับระดับของการแสวงหาความท้าทายกับระดับความต้องการท่ีจะมี
อํานาจในการควบคุม ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์นี้มีคุณลักษณะตรงตามท่ีองค์การในปัจจุบันท่ีต้องการ จะเห็นได้
จากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับภาวะผู้นําของ อนุชิต  วรรณสุทธิ์ (254, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพในอนาคต พบว่า ผู้บริหารมืออาชีพในด้านความเป็นผู้นําควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
สามารถกําหนดเป้าหมายสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าปฏิรูป ปรับปรุงและพร้อมท่ีจะเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการสร้าง
ทีมงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชามีวุฒิภาวะทางอารมณ์และความคมทางปัญญา  
กล้าคิดกล้าทํา กล้านําเสนอโครงการใหม่ๆ มีความสุขุม มีความม่ันคง มีความอดทนหนักแน่นและมีความ
คล่องแคล่วเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดี 
 จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6  เนื่องจากผู้วิจัยปฏิบัติหน้าท่ี
ในตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ท่ีมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลและควบคุมบริหารสถานศึกษา ซ่ึงงานวิจัยครั้งนี้จะ
เป็นกระจกสะท้อนให้ผู้บริหารสถานศึกษา เห็นถึงพฤติกรรมการบริหาร และภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของตนเอง
ตามทัศนะของบุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือท่ีจะได้นําไปปรับปรุงพัฒนาตนเองในส่วนท่ีต้องแก้ไขให้ดีข้ึน ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดผลดียิ่งข้ึนต่อการทํางานในหน่วยงานนั้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามตําแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ 
จังหวัดท่ีสังกัด และการพักอาศัย 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ 
พนักงานครู ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 6 โดยแยกเป็น ผู้บริหาร 264 คน พนักงาน
ครู 3,236 คน รวม 3,500 คน (กระทรวงมหาดไทย, 2555, หน้า 1) การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้วิธีการ
คํานวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane) โดยกําหนดค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และยอมให้มีความ
คลาดเคลื่อน .05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 359 คน หลังจากนั้นทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
เพ่ือให้ได้ตัวแทนของผู้บริหารและพนักงานครู (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 122)  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบจําแนกตามตําแหน่ง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุราชการ จังหวัดท่ีสังกัด และการพักอาศัย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (check-
list) มีจํานวน 6 ข้อ 
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 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ประกอบด้วย 1) แบบสร้างสรรค์ 2) 
แบบสร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วม 3) แบบกระบวนการบริหาร และ4) แบบรักษาสภาพเดิมเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scales)  
 ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of congruence: IOC) ระหว่างข้อคําถาม กับเนื้อหา ซ่ึงได้ค่าความ
เท่ียงตรงระหว่าง 0.60 – 1.00 และค่าความเชื่อม่ัน (reliability) เท่ากับ .962 
 ผู้วิจัยได้จัดลําดับการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 ตอนท่ี 2 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 วิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ การหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 โดยใช้การทดสอบที (t-test) เม่ือจําแนกตาม ตําแหน่ง 
เพศ ระดับการศึกษา และการพักอาศัยและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (one-way ANOVA) เม่ือจําแนก
ตามอายุ อายุราชการ และจังหวัดท่ีสังกัด เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงนํามาทําการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 
  1.1 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ท่ีควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คิดหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีต่างไปจาก
เดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการทํางาน และสร้างผลงานท่ีเกิดจาก
ความคิดริเริ่มและเป็นผลงานท่ีแปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ได้แก่ มักจะมีความ
คิดเห็นแตกต่างจากคนอ่ืน 
  1.2 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริหารงานโดยเน้นความโปร่งใส ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
และสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมตาม สถานการณ์ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
ได้แก่ เม่ืองานผิดพลาดหรือล้มเหลวก็ยอมรับและพยายามแก้ไข 
  1.3 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้บริหารกระบวนการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาเม่ือทํางานสําเร็จ กระจายหน้าท่ี
รับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเน้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
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เป้าหมาย มีการวางแผนการทํางาน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ได้แก่ รู้สึกลังเลหากต้องนํานวัตกรรมใหม่มาใช้
ในหน่วยงาน 
  1.4 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้รักษาสถานภาพเดิมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
รับผิดชอบการทํางานอย่างต่อเนื่อง มีความเชื่อว่าการบริหารโดยยึดระเบียบจะทําให้งานเกิดความเรียบร้อย 
และรักษาวัฒนธรรมของโรงเรียนไว้ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ได้แก่ มักจะตัดสินใจงานทุกอย่างด้วยตนเอง 
  1.5 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ 
แบบผู้รักษาสถานภาพเดิม แบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วม แบบผู้สร้างสรรค์ท่ีควบคุม และแบบผู้บริหาร
กระบวนการ 
 2. เปรียบเทียบภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 
  2.1 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามตําแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ยกเว้น ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้บริหารกระบวนการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  2.2 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
  2.3 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2.4 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ท่ีควบคุม  
และแบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์
แบบผู้บริหารกระบวนการ และแบบผู้รักษาสถานภาพเดิม ไม่แตกต่างกัน 
  2.5 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามอายุราชการ ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น 
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.6 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามจังหวัดท่ีสังกัด ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้บริหารกระบวนการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้รักษาสถานภาพเดิม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ท่ีควบคุม และแบบผู้สร้าง
สรรค์ให้มีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน 
  2.7 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามการพักอาศัย ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 
  1.1 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ท่ีควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
เนื่องจากผู้นําเชิงสร้างสรรค์ท่ีควบคุม คือ ความสามารถของผู้นําในการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานร่วมกันปฏิบัติ
หน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายของงาน ด้วยการคิดหลายมิติ คิดบวก และปฏิบัติในวงกว้างและเชิงลึกหลายมิติจาก
ผู้นํา ซ่ึงสอดคล้องกับอุทุมพร  พัชรารัตน์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ใน 5 ด้าน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  1.2 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
เนื่องจากผู้นําแบบสร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วม คือ ผู้นําแบบมุ่งแสวงหาโอกาส ความท้าทายและการริเริ่มใหม่จาก
ภายนอก ในขณะท่ีการดําเนินงานภายในองค์การจะสร้างระบบโครงสร้างหลวมๆ ท่ีมีความยืดหยุ่น มีลักษณะ
เปิดกว้างสูงเน้นวัฒนธรรมองค์การด้วยค่านิยมการมีส่วนร่วมและการเปิดเผย ผู้นําแบบนี้มองการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดจากภายนอกว่าเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่องค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับสุพรรณ ประศรี (2555, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนิน การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.3 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้บริหารกระบวนการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
เนื่องจากผู้นําแบบผู้บริหารกระบวนการ หมายถึง ผู้นําเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับโอกาสมากกว่า
ปัญหา เพราะการจับจังหวะของโอกาสภายนอกจะเหมือนพลังท่ีส่งผลให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับนฤมล สุภาทอง (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารแบบต่างๆ อยู่ในระดับมากทุกแบบ  
  1.4 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้รักษาสถานภาพเดิมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
เนื่องจากผู้นําแบบรักษาสภาพเดิม คือ ผู้นําแบบนี้ไม่แสวงหาความท้าทาย โดยจะควบคุมงานตามหน้าท่ีต่างๆ 
ขององค์กรไว้ท่ีตนและมักปฏิเสธการกระทําใดๆ ท่ีตนเห็นว่าเป็นการเสี่ยงเป็นผู้ท่ีเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นภัยคุกคาม และจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางท่ีจะปกป้องมิให้องค์การของตน
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ซ่ึงสอดคล้องกับอ่อนตาม พรมมะจิต (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่องการศึกษาการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
แผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงาน
วิชาการเชิงกลยุทธ์ขอผู้บริหารโรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
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 2. เปรียบเทียบภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 
  2.1 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามตําแหน่ง ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .001 ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ท่ีมี
ตําแหน่งแตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริหารมีทัศนะสูงกว่าครูผู้สอน ซ่ึงสอดคล้องกับจักรพันธ์  ไชยยิ่งกฤษศิริ 
(2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูท่ีมีตําแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.2 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามเพศ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหาร
และครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ท่ีมีเพศแตกต่างกันเข้าใจถึงกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของผู้นําไม่แตกต่างกันจึงทําให้ทัศนะไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับพนิดา  งามขุนทด (2549, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อภาวะผู้นําและความสามารถในการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์โดยรวมจําแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามอายุ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหาร
และครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ท่ีมีอายุแตกต่างกันรับทราบถึงการปฏิบัติตาม
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารไม่แตกต่างกันจึงทําให้ทัศนะไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับจินดา  
วงศ์อํามาตย์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้นําร่วมสมัยในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูท่ีมีอายุกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นําร่วมสมัยในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 5  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  2.4 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ซ่ึงกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีรับทราบถึงภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์สูงกว่า 
กลุ่มท่ีมีกสรศึกษาระดับปริญญาตรีซ่ึงสอดคล้องกับจรัญ วรสาร (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาช่วงชั้นท่ี 3 – 4 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาช่วง
ชั้นท่ี 3 – 4 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามจําแนก
ตามเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
  2.5 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามอายุราชการ ในภาพรวมและ ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้
เนื่องจากผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ท่ีมีอายุราชการแตกต่างกัน 
รับทราบถึงการปฏิบัติตนตามกลยุทธ์ในการบริหารเหมือนกันจึงทําให้ทัศนะไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับนฤมล สุภาทอง (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
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โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์การ
ทํางานในตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 
  2.6 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามจังหวัดท่ีสังกัด ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 
ท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดท่ีแตกต่างกัน รับรู้ถึงภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารไม่เท่าเทียมกัน จึงทําให้ทัศนะไม่
แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับชลธน วรรณศรียพงษ์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะ ภาวะผู้นํา ผู้บริหาร
อาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบ
คุณลักษณะภาวะผู้นําผู้บริหารอาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด จําแนก
ตามประเภทของสถานศึกษาพบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.7 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามการพักอาศัย ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ท่ีมีท่ีพักอาศัยแตกต่างกัน รับทราบ
เอกสารท่ีเก่ียวภาวะผู้นําเชิงกลยุทธิ์ชุดเดียวกันจึงทําให้ทัศนะไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อ่อนตาม พรมมะจิต (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
การศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดแผนก
ศึกษาธิการแขวงไชยะบุรี โดยรวม จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ขนาดโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาธิการ  
และภูมิลําเนา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุป 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ แบบ
ผู้รักษาสถานภาพเดิม แบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วม แบบผู้สร้างสรรค์ท่ีควบคุม และแบบผู้บริหารกระบวนการ 
 2. เปรียบเทียบภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 จําแนกตามตําแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 จําแนกตามจังหวัดท่ีสังกัด ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จําแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ การพักอาศัย ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ท่ีควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษา ในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่า
ท่ีสุด คือ มักจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคนอ่ืน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และยอมรับการตัดสินใจของผู้อ่ืน 
  1.2 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
ตํ่าท่ีสุด คือ เม่ืองานผิดพลาดหรือล้มเหลวก็ยอมรับและพยายามแก้ไข ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรยอมรับ
ความผิดพลาดของตนเอง เม่ือมีการตัดสินใจผิดพลาด และพยายามหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วยเหตุผล 
  1.3 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้บริหารกระบวนการของผู้บริหารสถานศึกษาในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่า
ท่ีสุด คือ รู้สึกลังเลหากต้องนํานวัตกรรมใหม่มาใช้ในหน่วยงาน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรนํานวัตกรรม
ใหม่มาใช้ในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
  1.4 ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์แบบผู้รักษาสถานภาพเดิมของผู้บริหารสถานศึกษาในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่า
ท่ีสุด คือ มักจะตัดสินใจงานทุกอย่างด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรยอมรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน และยอมรับความคิดเห็นส่วนมากมาช่วยในการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จึงขอเสนอแนะให้การวิจัย
ครั้งต่อไปใช้การรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และอ่ืนๆ เพ่ือนําผลการวิจัยมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
  2.2 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาภาวะผู้นําเชิงกลยุ?ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านอ่ืนๆ เช่น ภาวะผู้นําการจูงใจ ภาวะผู้นําการตัดสินใจ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 2) หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา และ 3) เปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสายปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ จํานวน 376 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม 
ท่ีมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.991 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ และการ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบของฟิชเชอร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ในภาพรวมบรรลุผลสัมฤทธิ์  
 2. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จําแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี วิทยฐานะ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และจําแนกตามประสบการณ์
ในการทํางาน และอัตรากําลังครูในสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของสถานศึกษา จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน วิทยฐานะ 
และรายได้ต่อเดือน แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .001 จําแนกตามสถานภาพสมรส  
และประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่งหน้าท่ี แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จําแนกตาม
อัตรากําลังครูในสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 คําสําคัญ: ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study transformational leadership of school 
administrators and organizational effectiveness of School 2) study correlate between 
transformational leadership of school administrators and organizational effectiveness of 
school 3) compare transformational leadership of school administrators and organizational  
effectiveness of school The sample calculated using Yamane formula and drawn using 
stratified random sampling was 376 school administrators and teachers from Phetchabun 
Primary Educational Service Area. The instrument used in this research was a questionnaire 
to a reliability of 0.991. The data were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson's. Correlation, t-test, one-way ANOVA, F-test and Fisher’s Least 
Significant Difference: L.S.D. 
 The results were as follows: 
 1. Transformational leadership of school administrators under Phetchabun Primary 
Educational Service Area Considered individually, all of the aspects were also rated at a high 
level and organizational effectiveness of School under Phetchabun Primary Educational 
Service Area Considered individually, all of the aspects were also rated at a high level  
 2. transformational leadership of school administrators had correlate  organizational 
effectiveness of school at a significance level of .001 
 3. compare transformational leadership of school administrators and organizational  
effectiveness of school classify by age, education, position, academic standing, and monthly 
income was different at a significance level of .001. size of the school was different at a 
significance level of .01. work experience and rates are teachers in schools was different at a 
significance level of .05. compare transformational leadership of school administrators and 
organizational  effectiveness of school classify by age, education, position, academic 
standing, and monthly income was different at a significance level of .001. size of the school 
was different at a significance level of .01. work experience and rates are teachers in schools 
was different at a significance level of .05. However, different opinion was not found when 
they were classified with sex and marriage status. 
 Keywords: transformational leadership, organizational effectiveness  
 
บทนํา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กล่าวถึง ทิศทางการพัฒนา
ประเทศท่ีกําหนดข้ึนบนพ้ืนฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศ ท้ังทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และอัญเชิญ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันดังนั้นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้ความสําคัญลําดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพเนื่องจาก “คน” เป็นท้ังเป้าหมาย
สุดท้ายท่ีจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือไปสู่
เป้าประสงค์ท่ีต้องการ จึงจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลท้ังจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะ
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ความสามารถ เพ่ือให้เพียบพร้อมท้ังด้านคุณธรรมและความรู้ ซ่ึงจะนําไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตสํานึกในศีลธรรมและคุณธรรมทําให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ตัดสินใจโดยใช้หลักความพอประมาณในการดําเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต อดทนขยันหม่ันเพียร 
อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีและมี
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่นและสังคมท่ีสงบสันติสุข (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) สถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขนาดของโรงเรียนและการบริหารโรงเรียนส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ความสําเร็จของโรงเรียนจะนําไปสู่ความสําเร็จของการจัดการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษามีส่วนสําคัญอย่างมากในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง การบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป กล่าวคือผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้ภาวะผู้นํา เพ่ือให้ผู้ตามมีความเต็มใจและ
กระตือรือร้นท่ีจะทํางานให้บรรลุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีอ่อนแอลง 
และสถานการณ์ของปัญหาสังคมมีผลกระทบต่อเด็กอย่างรวดเร็ว มีมิติท่ีซับซ้อนมากข้ึน ทําให้โรงเรียนและครู
ทําหน้าท่ีในการดูแลและพัฒนาเด็กได้ยากลําบากยิ่งข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, 
หน้า 110 - 112) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ให้ความสําคัญในการพัฒนาภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงโดยส่งเสริม และพัฒนาให้การอบรมพัฒนาผู้บริหารและบุคคลากรในโรงเรียน ผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงพร้อมท้ังเผยแพร่เอกสารการนําเสนอองค์ความรู้ผู้นําการเปลี่ยนแปลง ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3, 2555) ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีต้องการให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากโรงเรียน
ท่ีอยู่ในสังกัดส่วนใหญ่มีผลการสอบระดับชาติตํ่ากว่าเกณฑ์ และมีโรงเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินรอบท่ีสองของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการ
ศึกษาหรือบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสูงนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติงานโดยใช้พฤติกรรมความ
เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงให้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
เก่ียวกับ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และมีขนาดความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด หรือ
อยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของพฤติกรรมความเป็นผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะส่งผลถึงการเพ่ิมประสิทธิผลของสถานศึกษา อีกท้ังยังเป็นข้อมูลท่ีสําคัญสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะได้
นําไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้คนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของสถานศึกษาเม่ือจําแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี วิทยฐานะ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ ในการทํางาน 
ขนาดของสถานศึกษา และอัตรากําลังครูในสถานศึกษา 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสายปฏิบัติการสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยจําแนกเป็นผู้บริหาร จํานวน 533 คน ครูสายปฏิบัติการสอน 
จํานวน 5,691 คน รวมท้ังสิ้น 6,224 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3, 2555, 
หน้า 5) ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ยอมให้มีความคลาดเคลื่อน 0.05 ใน
การคํานวณขนาดตัวอย่าง (สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 445) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 376 คน ใช้
การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 176 คน 
และครูสายปฏิบัติการสอน จํานวน 200 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 376 คน  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) 
ประเภทปลายปิด (closed form) ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ซ่ึงวัดประสิทธิผลของสถานศึกษา ใช้เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (holistic rubric)  
 ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหา (IOC) รายข้อระหว่าง 0.50 - 1.00 และมีค่า
ความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ 0.991 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติ แบ่งออกได้ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 ตอนท่ี 2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ การหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 ตอนท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และตําแหน่งหน้าท่ี 
โดยในการทําสอดค่าที (t-test) และจําแนกตามอายุ  สถานภาพสมรส วิทยฐานะ รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ ในการทํางาน ขนาดของสถานศึกษา และอัตรากําลังครูในสถานศึกษาท่ีแตกต่างกันของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one – way ANOVA) โดยการทดสอบค่า               
(F - test) เม่ือมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้ฟิสเชอร์ (Fisher’s Least Significant 
Difference: L.S.D) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
  1.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และทุกรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา  
  1.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
ในภาพรวม และทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ ด้านความสามารถ ในการ
ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา  
ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก และด้านความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม 
 2. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในภาพรวมด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ท้ังภาพรวมและราย
ด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 3. เปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
  3.1 การเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง วิทยฐานะ และรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และจําแนกตามประสบการณ์ และอัตรากําลังครูในสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกตามเพศ และสถานภาพสมรส ไม่แตกต่างกัน 
  3.2 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง วิทยฐานะ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 จําแนกตามสถานภาพสมรส และประสบการณ์ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 จําแนกตามอัตรากําลังครูในสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนก
ตามเพศ และขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในภาพรวมด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ท้ังภาพรวมและราย
ด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิรัตน์ มะโนวัฒนา (2549, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
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ของ สถานศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของไผท แถบเงิน 
(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต1 ผลการวิจัยพบว่าภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสกลนครเขต1 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  
และสอดคล้องกับณัทลาวัลย์ สารสุข (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
.01 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
  2.1 จําแนกตามอายุ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐชานันท์ เรือนตาหลวง (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับของพฤติกรรมภาวะผู้นําใน
ผู้บริหารสถานศึกษา ของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สิงห์บุรี พบว่า ไม่แตกต่างกัน เม่ือจําแนกตามอายุ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ระหว่างผู้บริหารกับกรรมการสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ 
  2.2 จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของธเนศ มโนขันธ์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมมีความแตกต่างหันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.
01 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเชื่อม่ันและศรัทธา ด้านการวิพากษ์และด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  2.3 จําแนกตามตําแหน่ง ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของไผท แถบเงิน (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนครเขต 1 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
  2.4 จําแนกตามวิทยฐานะ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมพร  จําปานิล (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต 5 
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะต่างกัน  
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มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05 
  2.5 จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของน้ําผึ้ง ใจจันทร์ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี 
ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
พนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จําแนกตามรายได้เฉลี่ย โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ 
  2.6 จําแนกตามประสบการณ์ ในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรชิน วิเศษลา (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4  
ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยท่ีบุคลากรทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงกว่าข้าราชการครู 
  2.7 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจารุวรรณ  โตบัว (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3  
ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการครูสายผู้สอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น 
เก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.8 จําแนกตามอัตรากําลังครูในสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของชรัตน์  จีนขาวขํา (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมจําแนกตามเพศ ขนาด
สถานศึกษา อัตราครูในสถานศึกษา และประเภทสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
  3.1 จําแนกตามอายุ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของธเนศ  มโนขันธ์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนจําแนกตาม
อายุ พบว่าโดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  3.2 จําแนกตามสถานภาพสมรส ในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจงกล วิเศษขลา (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
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  3.3 จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมบัติ  บุญเกิด (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
เปรียบเทียบประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 จําแนก
ตามประสบการณ์การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา และจําแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามจํานวนครูตามเกณฑ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 
  3.4 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี ในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของระฑิยา  อังคุระษี (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 
3 จําแนกตามตําแหน่งโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.5 จําแนกตามวิทยฐานะ ในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอ่อนตา พรมมะจิต (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารการศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
แผนกศึกษาธิการ แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงผลการวิจัย พบว่า การ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวม จําแนกตามวุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ขนาดของสถานศึกษา
และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือจําแนกตามเพศ พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน 
  3.6 จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของนวรัตน์ เป่ียมนิเวศน์ (2550, บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาหลักสูตรสองภาษา ระดับช่วงชั้นท่ี 1 ในเขตจังหวัดระยอง  
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาหลักสูตรสองภาษาระดับช่วงชั้นท่ี 1 ในจังหวัดระยอง ตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองจําแนกตามอาชีพ และรายได้โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
  3.7 จําแนกตามประสบการณ์ ในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมบัติ  บุญเกิด (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
เปรียบเทียบประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 จําแนก
ตามประสบการณ์การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา และจําแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามจํานวนครูตามเกณฑ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 
  3.8 จําแนกตามอัตรากําลังครูในสถานศึกษา ในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของชุมพล  เป่ียมศรี (2545, หน้า 75) ศึกษา
ประสิทธิผลสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็กจําแนกตามจํานวนครูตามเกณฑ์และ
จําแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สรุป 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และทุกรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ในภาพรวม และทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ 
ด้านความสามารถ ในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษา ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก และด้านความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
 2. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในภาพรวมด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ท้ังภาพรวมและราย
ด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง วิทยฐานะ และรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และจําแนกตามประสบการณ์ และอัตรากําลังครูในสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกตามเพศ และสถานภาพสมรส ไม่แตกต่างกัน และ การเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ จําแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง วิทยฐานะ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 จําแนก
ตามสถานภาพสมรส และประสบการณ์ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จําแนกตามอัตรากําลัง
ครูในสถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกตามเพศ และขนาดของ
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนําผลการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมภาวะ
ผู้นําของตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
  1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ควรใช้ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นสารสนเทศ
ประกอบในการพิจารณาและกําหนดรูปแบบในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรทําการวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้กับสถานศึกษาในเขตอ่ืนๆ เพ่ือนําผลการวิจัยเป็นข้อมูล
สารสนเทศในภาพรวมของประเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
อ.เมือง จ.นครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มผู้ปกครองและกลุ่ม
นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม จํานวน 501 คน สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test F-Test และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมาก เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ความสัมพันธ์ของ
เด็กในปกครอง และจํานวนเด็กนักเรียนท่ีมีภาระดูแล ของกลุ่มผู้ปกครองท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันใน
เรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนผู้บริหารหรือบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องควรจะเน้นความสําคัญในด้านหลักสูตรและสื่อการสอน โดยโรงเรียนจะต้องจัดสื่อ อุปกรณ์ 
และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก 
 คําสําคัญ : ปัจจัย, การตัดสินใจ, โรงเรียนสาธิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study factors influencing the decision to study at the 
Demonstration School of Silpakorn University, Muang, Nakornpathom using questionnaire to 
collect data from 501 parents and students of the Demonstration School of Silpakorn 
University, Muang, Nakornpathom. The statistics used in the analysis including the mean, 
standard deviation, T-Test F-Test and correlation coefficients of the Pearson. The results 
showed that marketing accumulative factors which are genders, education levels is affecting 
at high level. The choice of study depends on relationship between children being 
custodied by parent. The different groups of parents also choose differently. The decision is 
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related to the marketing accumulative factors, with a high positive correlation. In order to 
improve the quality of school, the School Director or personnel should emphasize in the 
curriculum and teaching materials. The school must provide quality and innovative materials 
and adequate preparation activities for children. 
 Keywords: Factors, Decision, Demonstration School, Silpakorn University 
 
บทนํา 
 สังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งการเรียนรู้  ต้องอาศัยการศึกษาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาศักยภาพ
หรือเสริมสร้างพลังท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์  ซ่ึงสามารถทําได้ตั้งแต่จุดแรกเริ่มและตลอดช่วงวัยของชีวิต  จึงกล่าวได้
ว่าทุกครอบครัวจึงให้ความสําคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก  รวมท้ังการเลือกสถานศึกษาหรือโรงเรียนให้แก่
คนในครอบครัว นอกจากนั้นบทบาทครอบครัวในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก พ่อแม่ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพในการเพ่ิมรายได้เพ่ือการยังชีพและ เลี้ยงครอบครัว โดยอาศัยโรงเรียนเป็นท่ีพ่ึงในการดูแลเด็ก โดยท่ีพ่อ
แม่แต่ละคนมีความมุ่งหวังเก่ียวกับโรงเรียน  ท่ีจะดูแลเด็กให้อบอุ่น ปลอดภัย เป็นสุข รวมท้ังเสริมสร้างความรู้ 
ปลูกฝัง จิตสํานึกท่ีถูกต้อง เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาไปอย่างมีคุณภาพ และมีเป้าหมายทิศทางในการพัฒนาอย่าง
สอดคล้องกลมกลืนกับลักษณะของสังคมไทยประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม  
มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องอยู่กับการศึกษาอย่างแยกไม่ออก ดังเช่นเม่ือพิจารณาระบบการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยบางยุคบางสมัย การศึกษาเป็นผลมาจากทางด้านการเมืองการปกครอง การจัดการศึกษาก็เพ่ือ
ส่งผลไปสูด้านเศรษฐกิจหรือสังคม เพ่ือทําความเข้าใจในเรื่องการศึกษาไทยมากยิ่งข้ึน ควรได้ทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีมีข้ึนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  การศึกษาสามารถพัฒนาคนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการดํารงชีวิตท่ีดีมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถ
ปรับตัวได้จากผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
กันโดยท่ัวไปแล้วว่า มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทาง ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง  
การปกครองของนานาประเทศ ดังนั้นถ้าประชาชนได้รับ การศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในสิทธิ
และหน้าท่ีของตน  พวกเขาเหล่านั้นก็จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติตามศักยภาพอย่างเหมาะสม  
การเลือกสถานศึกษาให้แก่บุตรหลาน ของผู้ปกครองจึงเป็นสิ่งท่ีผู้ปกครองให้ความสําคัญ โดยคาดหวังให้บุตร
หลานของตนจะได้รับ การศึกษาท่ีดี มีประสิทธิภาพ การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคน ให้เป็นคนท่ี
สมบูรณ์รอบด้าน เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถของคนตลอดจนเป็นส่วนสําคัญต่อ 
การพัฒนาประเทศทุกๆ ด้าน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อต้ังข้ึนจากความคิดริเริ่มของนางสาว
มาลี อติแพทย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการในตําแหน่งรองอธิการบดี เม่ือปี พ.ศ. 2516 และ
เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2517 โดยใช้อาคารไม้บริเวณ โรงเรียนเกษตรกรรมเดิมซ่ึงอยู่ทางด้าน
ประตูเพชรเกษมเป็นท่ีทําการ ปีแรกรับนักเรียน 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(มศ.1) ชั้นละ 2 ห้อง หลักสูตรท่ีใช้ได้สร้างข้ึนเอง โดยคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งปฏิบัติทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาทางการศึกษา เพ่ือสร้าง
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ ในการทํางาน มีทักษะ แก้ปัญหา มีภาวะผู้นํา  
สืบสานวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ปัจจุบันโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมมีการแข่งขันสูง เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองผู้บริหาร 
สถานศึกษาหรือผู้ประกอบการได้มีการปรับกลยุทธ์กิจการของตนเอง เพ่ือท่ีจะทําให้เกิดความพอใจ ในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาใน
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เรื่องนี้ เพราะต้องการทราบความต้องการของผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เพ่ือจะได้นําเอาการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองไป พัฒนาโรงเรียนเพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ปกครองในอนาคต อีกท้ังจะส่งผลแห่งความมี 
เสถียรภาพของโรงเรียนสาธิตศิลปากรซ่ึงผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ประกอบการท่ีจะ
นําไปพัฒนาโรงเรียนของตนเองต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  
จ.นครปฐม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองและนักเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการสํารวจเพ่ือใช้วิธีการ
อธิบายข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือสอบถามการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
อ.เมือง จ.นครปฐม จากนั้นนําไปสรุปผลการวิจัยในประเด็นเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ผู้ปกครองนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม และกลุ่มนักเรียนท่ี
ศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการออกแบบสอบถามเก่ียวกับ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวข้องเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม  
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน และปัจจัยส่วนบุคคล
สําหรับกลุ่มนักเรียน โดยคําถามท้ังสองกลุ่มเป็นแบบปลายปิดแบบมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple 
Choices Questions) และเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว (Best Answer) เพ่ือใช้ในการศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มประชากร 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม เพ่ือใช้ในการวัดระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ของกลุ่ม
ประชากร โดยแบบสอบถามสร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคําตอบ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม เพ่ือใช้ในการวัดระดับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  
จ.นครปฐม ของกลุ่มประชากร โดยแบบสอบถามสร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคําตอบ 
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การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือโดยศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากกรอบแนวคิด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม เพ่ือสร้างแบบสอบถามและนําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม ของเนื้อหาและความถูกต้องของภาษา รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
แก้ไข จากนั้นนําแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try -Out) กับนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ใน อ.เมือง 
จ.นครปฐม จํานวน 30 คน แล้วนําแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.96 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
เท่ากับ 0.90 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด้านการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเท่ากับ 0.95 แสดงว่า
แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนนี้เป็นแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพท้ังความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และความเชื่อม่ันใน
ระดับท่ีใช้ได้ดีเนื่องจากมีค่าความเชื่อม่ันต้ังแต่ 0.70 ข้ึนไป (สุธรรม รัตนโชติ, 2551:128) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนําแบบสอบถามพร้อม
หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร ไปขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม
ผู้ปกครองนักเรียน และกลุ่มนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม โดยแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน และกลุ่มนักเรียนตอบและขอรับคืน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
รูปแบบตารางโดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of Frequency) คํานวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) เป็นรายด้าน และโดยรวมจากนั้นนํา
ค่าเฉลี่ยท่ีได้มาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) โดยการหาค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง ตามระดับความสําคัญท่ีมีต่อปัจจัยต่าง ๆ และทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพ่ือ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  
จ.นครปฐม โดยใช้สถิติ t-test และ F test และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกับ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (ประสพชัย พสุนนท์, 2553: 472) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยนําเสนอข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มผู้ปกครอง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.42 มีช่วง
อายุ 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.18 อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 36.04 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย
ละ 81.27 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.44 ความสัมพันธ์ของเด็กในปกครองส่วนใหญ่เป็นลูก คิดเป็นร้อยละ 84.81 จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ีมีภาระดูแลส่วนใหญ่ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.99 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มนักเรียน พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.17 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 24.77 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ได้แก่ ด้านหลักสูตรและสื่อการสอน ด้านราคา ด้านทําเลท่ีต้ัง
และสถานท่ี ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านอาจารย์และบุคลากร ด้านกระบวนการทํางาน และด้านทาง
กายภาพ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดับ 
1. ด้านหลักสูตรและสื่อการสอน 3.96 0.66 มาก 
2. ด้านราคา  3.68 0.77 มาก 
3. ด้านทําเลท่ีตั้งและสถานท่ี 3.82 0.76 มาก 
4. ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3.44 0.63 มาก 
5. ด้านอาจารย์และบุคลากร 2.77 0.81 ปานกลาง 
6. ด้านกระบวนการทํางาน  3.37 0.49 ปานกลาง 
7. ด้านทางกายภาพ  3.83 0.72 มาก 

รวม 3.55 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านหลักสูตรและสื่อการสอนมากท่ีสุด ( X  = 3.96)  
ให้ความสําคัญด้านทางกายภาพ อยู่ในอันดับรองลงมา ( X  = 3.83) และให้ความสําคัญ ด้านอาจารย์และ
บุคลากรน้อยท่ีสุด ( X  = 2.77) ตามลําดับ 

ส่วนท่ี 3 การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ได้แก่ 
ด้านงานสอน ด้านบทบาทหน้าท่ีของครู ด้านงานวิจัย/งานบริการวิชาการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน และโรงเรียนกับผู้ปกครอง ด้านงานอาหารและโภชนาการ และด้านงานด้านสุขภาพอนามัย ดังแสดง
ในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
 

การตัดสินใจ Mean S.D. ระดับ 
1. งานสอน 3.80 0.71 มาก 
2. บทบาทหน้าท่ีของครู 3.75 0.75 มาก 
3. งานวิจัย / งานบริการวิชาการ 3.82 0.79 มาก 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง 

3.89 0.76 มาก 

5. งานอาหารและโภชนาการ 3.88 0.75 มาก 
6. งานด้านสุขภาพอนามัย 3.90 0.62 มาก 

รวม 3.84 0.65 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  
จ.นครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความสําคัญงานด้านสุขภาพอนามัยมากท่ีสุด ( X  = 3.90) ให้ความสําคัญด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
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โรงเรียนกับชุมชน และโรงเรียนกับผู้ปกครองอยู่ในอันดับรองลงมา ( X  = 3.89) และให้ความสําคัญด้าน
บทบาทหน้าท่ีของครูน้อยท่ีสุด ( X  = 3.75) ตามลําดับ 

ส่วนท่ี 4 ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกับ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม ดังแสดงในตารางท่ี 3 -5 
 
ตารางท่ี 3: ความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ปกครอง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้ Sig ผลทดสอบสมมติฐาน 

เพศ T-Test 0.02* แตกต่าง 
อายุ F-Test 0.54 ไม่แตกต่าง 
อาชีพ F-Test 0.46 ไม่แตกต่าง 
สถานภาพสมรส F-Test 0.69 ไม่แตกต่าง 
ระดับการศึกษาสูงสุด F-Test 0.01* แตกต่าง 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F-Test 0.29 ไม่แตกต่าง 
ความสัมพันธ์ของเด็กในปกครอง F-Test 0.03* แตกต่าง 
จํานวนเด็กนักเรียนท่ีมีภาระดูแล F-Test 0.05* แตกต่าง 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม ท่ีมี อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันใน
เรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ส่วน เพศ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ความสัมพันธ์ของเด็กในปกครอง และจํานวนเด็กนักเรียนท่ีมีภาระดูแลท่ีแตกต่างกันมีความ
แตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 4: ความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มนักเรียน 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้ Sig ผลทดสอบสมมติฐาน 
เพศ T-Test 0.02* แตกต่าง 
ระดับชั้นการศึกษา  F-Test 0.07 ไม่แตกต่าง 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
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ท่ีมี ระดับชั้นการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ส่วน เพศ ท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 5: ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  
 

การตัดสินใจ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ p-value ความสัมพันธ์ 
 ( r ) 

1. งานสอน 0.82** 0.00 สูง 
2. บทบาทหน้าท่ีของครู 0.82** 0.00 สูง 
3. งานวิจัย / งานบริการวิชาการ 0.86** 0.00 สูง 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
และโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

0.80** 0.00 สูง 

5. งานอาหารและโภชนาการ 0.79** 0.00 ปานกลาง 
6. งานด้านสุขภาพอนามัย 0.69** 0.00 ปานกลาง 

การตัดสินใจ โดยรวม 0.90** 0.00 สูง 
**p = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.90)  
เม่ือจําแนกการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงานวิจัย / งานบริการวิชาการ มีความสัมพันธ์
กันมากท่ีสุด โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง กับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.86)  
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม โดยกลุ่มประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยคือคือกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม และกลุ่มนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
อ.เมือง จ.นครปฐม จํานวน 501 คน ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังนี้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากในด้านหลักสูตรและสื่อการสอน ด้านราคา ด้านทําเลท่ีต้ังและ
สถานท่ี ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านทางกายภาพ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
จําเป็นท่ีจะต้องเน้นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยต้องมีอุปกรณ์ 
และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน โรงเรียนต้อง
กําหนดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าบริการโดยคํานึงถึง คุณภาพของการบริการเป็นสําคัญ โรงเรียนต้องมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี ปราศจากมลภาวะทางกลิ่น เสียงหรือสิ่งท่ีเป็นอันตรายอยู่ข้างเคียง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และโรงเรียนจัดกิจกรรม ท่ีส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาส สุพรรณดี (2542) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ี
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ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองนักเรียนใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญในระดับมากในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด   

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญงานด้านสุขภาพอนามัย
มากท่ีสุด ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจําเป็นท่ีจะต้องเน้นงานด้านสุขภาพอนามัย  
โดยต้องมีการแจ้งบันทึกสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน มีกิจกรรมท่ี
ปลูกฝังและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็กหลายรูปแบบ มีการสนับสนุนงานของชุมชน เช่น การให้บริการด้าน
อาคารสถานท่ี เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของ วิโรจน์ มูฮําหมัด (2542) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมี ผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัยมากท่ีสุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม ด้านบริการ ด้านชื่อเสียงของโรงเรียน ด้านตัวครู และด้านโรงเรียนท่ีดี 
 
สรุป 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.42 มีช่วงอายุ 36 – 45 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 50.18 อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 36.04 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 81.27 ระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
25.44 ความสัมพันธ์ของเด็กในปกครองส่วนใหญ่เป็นลูก คิดเป็นร้อยละ 84.81 จํานวนเด็กนักเรียนท่ีมีภาระ
ดูแลส่วนใหญ่ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.99 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
59.17 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 24.77 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านหลักสูตรและสื่อการสอนมากท่ีสุด ให้
ความสําคัญด้านทางกายภาพอยู่ในอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญ ด้านอาจารย์และบุคลากรน้อยท่ีสุด 
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญงานด้านสุขภาพอนามัยมากท่ีสุด  
ให้ความสําคัญด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และโรงเรียนกับผู้ปกครองอยู่ในอันดับรองลงมา 
และให้ความสําคัญด้านบทบาทหน้าท่ีของครูน้อยท่ีสุด กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ท่ีมี อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
อ.เมือง จ.นครปฐม ส่วน เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ความสัมพันธ์ของเด็กในปกครอง และจํานวนเด็กนักเรียน
ท่ีมีภาระดูแลท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม กลุ่มนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
ท่ีมี ระดับชั้นการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ส่วน เพศ ท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมมี
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ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง เม่ือจําแนกการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงานวิจัย / งานบริการวิชาการ มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด โดย
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง กับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ผู้บริหารหรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องควรจะเน้นความสําคัญในด้านหลักสูตรและสื่อการสอน โดยโรงเรียนจะต้อง
จัดสื่อ อุปกรณ์ และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก 
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ทัศนะของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสมาคม
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาทัศนะของผู้บริหารและครูเก่ียวกับภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3) 
ศึกษาสมการถดถอยพหุคูณของประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครมหานครและภาคกลาง จํานวน 277 คน เพ่ือลดความ 
คลาดเคลื่อนจึงเพ่ิม ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 300 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม ท่ีมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.972 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสมการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างการสื่อสารวิสัยทัศน์ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
และ ด้านการคํานึงถึงเอกบุคคล 
 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจากมากไป
น้อย ดังนี้ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 3) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 4) สมการถดถอยพหุคูณของประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เกิดได้จาก .312(ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ) + .471 (ด้านการสื่อสาร
วิสัยทัศน์) +.245(ด้านการสร้างบารมี) -.217(ด้านการคํานึงถึงเอกบุคคล) 
 คําสําคัญ: ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผลของสถานศึกษา  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study Administrators Transformational 
leadership and Effective of Islamic Private Schools in Bangkok Region and Central Region 2) 
study correlate between Administrators Transformational leadership and Effective of Islamic 
Private Schools in Bangkok Region and Central Region 3) Administrators Transformational 
leadership and Effective of Islamic Private Schools in Bangkok Region and Central Region. 
The sample calculated using Yamane formula and drawn using stratified random sampling 
was 300 school administrators and teachers from Islamic Private Schools. The instrument 
used in this research was a questionnaire to a reliability of 0.991. The data were analyzed in 
terms of frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's. Correlation, Multiple 
Regression. 
 The results were as follows: 
 1) the overall Administrators Transformational leadership is at the high level  
 2) the overall Effective of Islamic Private Schools in Bangkok Region and Central Region  
is at the high level 
 3) study correlate between Administrators Transformational leadership and Effective of 
Islamic Private Schools in Bangkok Region and Central Region a significance level of .01 
 4) Multiple regression of the effectiveness of private Islamic schools, the effectiveness 
of Islam caused by 0.312 (the inspiration) + 0.471 (telecommunications vision) + 0.245 (the 
field. the acts) - 0.217 (taking into account the major parties). 
 Keywords: transformational leadership, organizational effectiveness  
 
บทนํา 
 กระแสโลกาภิวัตน์ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว  
การพัฒนาสังคมไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง อันมีผลกระทบเชื่อมโยงจากบริบทของสังคมโลก เนื่องจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร การท่ีประเทศไทยมีการติดต่อสัมพันธ์กับ
ประชาคมโลกอย่างกว้างขวางเพ่ือให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคงสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
การพัฒนาคุณภาพคนจึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ปัจจุบันความได้เปรียบนั้นคือความสามารถและศักยภาพในการ
แข่งขันข้ึนอยู่กับการได้รับการศึกษาของคนในชาติ ประเทศชาติใดหากคนในชาติได้รับการศึกษาสูงย่อม
หมายถึงความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย (พิณสุดา ศิริธรังศรี, 2542, หน้า4) 
การศึกษาสร้างองค์ความรู้และเกิดองค์ความรู้แก่คนในประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและม่ันคงของคน
ในชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน(พ.ศ.2540) ในมาตรา43บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า12ปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาของรัฐจะต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 4) 
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 การบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดการทุน
ทางการเงินเท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมถึงเรื่องทุนทางปัญญา(intellectual capital) ผู้บริหารท่ีมีความรู้
ความสามารถ (competent manager) ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้และทักษะ (skilled-knowledge workers) 
ระบบงานท่ีมีประสิทธิผล และการจัดการการเรียนรู้(knowledge management) การบริหารท่ีผ่านมาจะเน้น
ท่ี งานหรือบุคคล ปัจจุบันการบริหารท่ีดีท่ีสุดคือ การมุ่งคุณภาพงานซ่ึงเป็นเรื่องราวของความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ(สมศักด์ิ คงเท่ียงและคนอ่ืนๆ, 2549, หน้า 25) ในทางการบริหารการศึกษาก็
เช่นเดียวกัน ผู้บริหารต้องสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คน
เก่งและมีความสุข ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้นํา และจะต้องสร้างข้ึนให้ได้ (สํานักพัฒนาการฝึกหัดครู, 
2545, หน้า 104) 
 ในฐานะผู้นําหลักเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกด้านของสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้นําการบริหารท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลง การบริหารสถานศึกษาสู่ความสําเร็จในการสร้างเด็กให้มีสัมฤทธิ์ผล ทางการศึกษา (เก่ง) 
ควบคู่ไปกับการมีคุณลักษณะ(คุณธรรม)ต้องดําเนินการไปในขณะท่ีมีความต้องการคุณภาพการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน
ของผู้ปกครอง และมีระบบการประเมินท้ังภายในและภายนอกเข้ามาติดตามการบริหารงานสถานศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (admission) มากข้ึน มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาในระดับกระทรวงตามคณะรัฐบาลท่ีเข้ามาบริหารประเทศ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีวิสัยทัศน์ชัดเจนท่ีจะทําให้สถานศึกษามีคุณภาพ ขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จท่ีมีคุณภาพ
ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นผู้นําสถานศึกษายุคใหม่จะต้องสร้างการเรียนรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้นํากับผู้ตาม ทําให้ผู้ร่วมงานรู้ทันวิสัยทัศน์ของผู้นําได้ (ยงยุทธ 
วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ, 2550, หน้า 27) 
 จากความสําคัญท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นว่าผู้นํามีความสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การจัดการศึกษา กล่าวคือ สถานศึกษาทีมีคุณภาพพบว่า ครูและบุคลากรร่วมกันรับผิดชอบท่ีจะช่วยกันทําให้
การดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป อาศัยการดําเนินงานจากบุคลากรทุกคนท่ีมีอยู่
ในสถานศึกษา โดยคนเหล่านั้นย่อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพยายามใช้โอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาของตนเอง ส่วนบทบาทสําคัญของผู้นําสถานศึกษา มีหน้าท่ี
คอยช่วยเหลือให้ครูและบุคลากรรู้สึกสบายใจต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนหากครูและบุคลากรยังรู้สึกวิตก
กังวลก็จะต่อต้าน ทําให้โอกาสปรับปรุงสถานศึกษาทําได้ยากข้ึน แต่ในทางตรงกันข้ามยิ่งครูและบุคลากรมี
ระดับความพึงพอใจท่ีเพ่ิมข้ึนก็ยิ่งทําให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงง่ายข้ึนเช่นกัน โดยพฤติกรรมของภาวะ
ผู้นําท่ีต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน จะต้องมีพฤติกรรมต่อการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ
คํานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ (Bass, & Avolio,  
1994, p.   )  
 ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้บริหารท่ีต้องทําให้เกิดข้ึน โรงเรียนท่ีมีความสามารถใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนา เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 
บูรณาการผสมผสาน คงสภาพของโรงเรียนให้เกิดความพึงพอใจและผลสําเร็จของการทํางานให้โรงเรียนเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถ
พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก 
รวมท้ังสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนจนทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงเป็นการมองประสิทธิผลใน
ภาพรวมท้ังหมด (สมโชค โพธิ์งาม, 2550, หน้า 31) ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของฮอย, และมิสเกล 
(Hoy, & miskel, 1991, p. 398) ท่ีว่าประสิทธิผลของสถานศึกษามีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ความสามารถ
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ในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติใน
ทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และ4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน 
 ภาวะผู้นําเป็นเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ และส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนจะมี
คุณภาพมากน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กับการใช้สมรรถนะ การใช้ภาวะผู้นําในการบริหารเพ่ือพัฒนางานให้ดีข้ึน 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การจะได้บริหารโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จและเกิดประสิทธิผลเพ่ิม
มากข้ึน (สมโชค โพธิ์งาม, 2550, หน้า 36) ผู้นําสําหรับโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลควรเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การรู้ถึงภารกิจท่ีต้องปฏิบัติ เป็นผู้กล้าเผชิญปัญหา การดลใจ กระตุ้นทําให้เกิด
ปัญญา การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลโน้มน้าวจิตใจลูกน้องทําให้คนและงานท้ังระบบดีข้ึน (เสริม
ศักด์ิ วิศาลาภรณ์, 2536, หน้า5) จึงสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 หากสถานศึกษาใดได้ผู้บริหารสถานศึกษามาจากการซ้ือตําแหน่ง ผู้บริหารเหล่านั้นก็คงจะเข้ามากอบโกย
แสวงหาผลประโยชน์จากตําแหน่ง โดยการทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือถอนทุนคืน และแสวงหากําไรเพ่ิม ก็จะเป็นความ
โชคร้ายของสถานศึกษา นอกจากสถานศึกษาจะเสียโอกาสในการพัฒนาแล้ว เพราะความเห็นแก่ตัวของผู้บริหาร
สถานศึกษาประเภทนี้ ซ่ึงสมพิศ สุขปัญญา (2549, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ผู้นํากับคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้นํา
โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านพฤติกรรมผู้นําท่ีเน้นงาน เน้นความสัมพันธ์ และ เน้นการ
เปลี่ยนแปลง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน แต่เม่ือพิจารณาแล้วพบว่าพฤติกรรมผู้นําเน้นการ
เปลี่ยนแปลงมีค่าตํ่าท่ีสุดซ่ึงพบว่ามีการบริหารสถานศึกษาคํานึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางระบบสังคม 
การเมือง การปกครอง การศึกษาและเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสําคัญในการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
สถานศึกษาในสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงผู้บริหาร สถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษามากท่ีสุด เนื่องจากสถานศึกษาเป็นศูนย์รวมความสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นแหล่งปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีสําคัญยิ่งในการท่ีจะสร้างและผลิตผู้เรียนให้สามารถเป็นคนดีมี
ปัญญามีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันมีการเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนให้สูงข้ึนและให้สามารถ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากลตามจุดหมายท่ีหลักสูตรการศึกษา
พึงประสงค์ การศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางระบบสังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา
และเศรษฐกิจ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา จึงควรให้ความสําคัญและตระหนักในประเด็นนี้ 
 จากสภาพปัญหาและความสําคัญดังท่ีกล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของแบสและอโวริโอ (Bass&Avolio) (สุรพล พุฒคํา, 2547, หน้า 32-34) และแนวคิดประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนของฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) (ธร สุนทรายุทธ, 2551, หน้า 458-459) มาเป็นกรอบใน
การศึกษา เพ่ือนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสมาคมโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยและเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทัศนะของผู้บริหารและครูเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
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 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขต
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
 3. เพ่ือศึกษาสมการถดถอยพหุคูณของประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัด
สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครมหานครและภาคกลาง 
จํานวน 277 คน เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนจึงเพ่ิม ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 300 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) 
ประเภทปลายปิด (closed form) ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส จํานวน
บุตร วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน ตําแหน่งในโรงเรียน ประสบการณ์ในการทํางาน ภาระทางครอบครัว 
ขนาดของสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) 
 ตอนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนะของผู้บริหารและครูเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางจํานวน 5 ด้าน 1) ด้านการสร้างบารมี 2) ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 4) ด้านการคํานึงถึงเอกบุคคล และ 5) การสร้างและการ
สื่อสารวิสัยทัศน์ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนะของผู้บริหารและครูเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง จํานวน 5 ด้าน ด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ด้าน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน และ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหา (IOC) รายข้อระหว่าง 0.50 - 1.00 และมีค่า
ความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ .972 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติ แบ่งออกได้ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 ตอนท่ี 2 ทัศนะของผู้บริหารและครูเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง วิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ การหา
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 ตอนท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 4 สมการถดถอยพหุคูณของประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ทัศนะของผู้บริหารและครูเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างการสื่อสารวิสัยทัศน์ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
และ ด้านการคํานึงถึงเอกบุคคล 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจากมากไป
น้อย ดังนี้ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 3. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร กับ ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 4. สมการถดถอยพหุคูณของประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เกิดได้จาก .312(ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ) + .471 (ด้านการสื่อสาร
วิสัยทัศน์) +.245(ด้านการสร้างบารมี) -.217(ด้านการคํานึงถึงเอกบุคคล) 
 การวิจัยเรื่อง ทัศนะของผู้บริหารและครูเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางรี ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างการสื่อสารวิสัยทัศน์ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
และ ด้านการคํานึงถึงเอกบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงสมพร สําราญเริญ (2552, บทคัดย่อ) 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผล การจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 
มีพฤติกรรมในการจัดการศึกษาโดยรวมและรายด้าน คือ พฤติกรรมผู้นําทางวิชาการ และพฤติกรรมผู้นํา
ทางการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจากมากไป
น้อย ดังนี้ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของปรีชา 
ปัญญานฤพล (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับปัจจัย
ในการบริหาร ระดับประสิทธิผล ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการบริหารและประสิทธิผล และเพ่ือ
สร้างสมการพยากรณ์ ประสิทธิผลในการบริหารของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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นครศรีธรรมราช เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร กับ ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ดวงสมพร สําราญเริญ (2552, บทคัดย่อ)  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผล การ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  การวิจัยครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน  
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล การจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .89 
 
สรุป 
 การวิจัยเรื่อง ทัศนะของผู้บริหารและครูเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสมาคมโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้ 1) ด้านการสร้างบารมี 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการ
สื่อสารวิสัยทัศน์ 4) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และ 5) ด้านการคํานึงถึงเอกบุคคล  
 2 ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
แห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไป
น้อยดังนี้ 1) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้
มีทัศนคติทางบวก 3) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 4) ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 5) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 3. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาค
กลาง ในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 4. ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) ด้านการสื่อสารวิสัยทัศน์ (X5) ด้านการสร้างบารมี (X1) 
และ ด้านการคํานึงถึงเอกบุคคล (X4) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถร่วมกันทํานายผลได้
ว่า เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามได้ร้อยละ 61.90 (R2 = .619) มีความคลาดเคลื่อนในการทํานายเท่ากับ .30 (SEE = .31) สมการท่ีได้
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเข้าสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
   Y =   1.399 + .250(X2) +.351(X5)+ .192(X1) -.148(X4) 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z =  .312(X2) + .471(X5) + .245(X1) -.217(X4) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง ทัศนะของผู้บริหารและครูเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรนําผลการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นํา
ของตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
  1.2 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
แห่งประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ควรใช้ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นสารสนเทศประกอบในการ
พิจารณาและกําหนดรูปแบบในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรทําการวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้กับสถานศึกษาในเขตอ่ืนๆ เพ่ือนําผลการวิจัยเป็นข้อมูล
สารสนเทศในภาพรวมของประเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1)พัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน
เรื่องตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์   80 / 80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลังใช้
ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 3) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ใน
การเขียนเรื่องตามจินตนาการกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่าง
ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 4) ศึกษาความพึง
พอใจต่อชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านบางกง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบบง่าย (simple random sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความ
เชื่อม่ัน 0.814  3) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 4 ชุด มีค่าความเชื่อม่ัน 
0.705,0.769,0.720 และ 0.717 ตามลําดับ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมมีค่าความเชื่อม่ัน 
0.730  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าสถิติร้อยละ(percentage) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และสถิติการทดสอบที (t – test)  
 ผลการวิจัยพบว่า  
            1. ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 
   2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลังใช้ชุด
กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้ชุดกิจกรรมสูง
กว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05  
  คําสําคัญ:  ชุดกิจกรรม, ความคิดสร้างสรรค์, การเขียน, จินตนาการ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) develop a activity package development to 

promote creative writing skill by imaginations in Thai Learning Areas for Prathomsuksa  
3  Students 2) to compare the  achievement  of students Prathomsuksa 3,  before and after      
3) Comparison of the creative imaginations in the writing group before and after  
4) satisfaction with the promotion of creativity in writing by activity package .  The sample 
drawn using  simple random sampling was 30 Prathomsuksa 3/2 students from  Bankong 
School during the academic year of 2013. The instruments using in this research were  
1) 4 activity package development to promote creative writing skill by imaginations in Thai 
Learning group, 2) a learning achievement test with reliability of 0.814, 3) a Thai creative 
thinking test with reliability of 0.705,0.769,0.720 and 0.717 4) complacency test toward the 
activity packge development to promote creative writing skill with reliability of 0.730. The 
data were analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-test and content 
analysis.  
 The results were as follows: 
          1. for  the creative thinking of Prathomsuksa 3 Students using the learning activity  
packages, Post-test results were  higher  than pre-test at significance level  of  .05 
          2.  for the learning  achievement test  based on the Prathomsuksa 3,Post-testresults 
were  higher  than pre-test at significance level  of  .05 
  Keywords:  activity, package, creative writing, imaginations  
 
บทนํา 
 การเขียนเป็นวิธีการสื่อสารอย่างหนึ่งท่ีผู้สื่อเจตนาจะส่งความคิด ความรู้สึกให้ผู้ อ่ืนโดยใช้
ตัวอักษรแทนคําพูด การส่งเสริมการคิดสามารถทําได้โดยการฝึกจินตนาการ คิดให้กว้าง คิดให้ลึก เป็นวิธี
พัฒนาความคิดอย่างง่ายท่ีสุด การสร้างจินตนาการเป็นสิ่งสําคัญในการเขียน เป็นพ้ืนฐานของความคิด
สร้างสรรค์ ผู้ท่ีได้รับการฝึกหัดให้รู้จักคิดจินตนาการอย่างถูกต้องสมํ่าเสมอจะเป็นท่ีมีความม่ันคงในจิตใจ ไม่ต่ืน
ตระหนกกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่คาดฝัน เป็นการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี หาก
ผู้เรียนได้ฝึกสร้างจินตนาการ และฝึกฝนการใช้ภาษาในแนวทางท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการเพ่ิมพูน
ความสามารถในตัวผู้เรียนให้มากข้ึน (รัญจิตร แก้วจําปา,  2544 :  53 )  ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถ
ทางสมองเป็นความสามารถท่ีจะคิดได้หลายทิศหลายทางหรือแบบอเนกนัยและความคิดสร้างสรรค์แบบนี้
ประกอบด้วย ความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่นและความคิดท่ีเป็นของตนเองโดยเฉพาะคนท่ีมีลักษณะ
ดังกล่าวว่าจะต้องเป็นคนกล้าคิด ไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีอิสระในการคิดด้วย (กิลฟอร์ด Guiford, 
1959: 39)  จินตนาการ (Imagination) คือความคิดของมนุษย์มี 2 ลักษณะคือ  ความคิดคํานึงถึง
ประสบการณ์และความคิดท่ีสร้างจากสิ่งท่ีเคยพบเห็นมาในชีวิต แล้วใช้ความคิดคํานึงสร้างให้กว้างขวางลึกซ้ึง
ยิ่งข้ึน (บุญยงค์ เกศเทศ, 2525: 57)   การเขียนคือการแสดงออกในการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์โดย
อาศัยภาษาตัวอักษรเป็นสื่อเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความต้องการและความในใจของเราให้กับผู้อ่ืนทราบ 
การเขียนนี้มีลักษณะการสื่อสารท่ีถาวร สามารถคงอยู่นาน ตรวจสอบได้ เป็นหลักฐานอ้างอิง นานนับพัน  
นับหม่ืนปี ถ้ามีการเก็บรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ได้ (นภดล จันทร์เพ็ญ, 2531: 9) ชุดกิจกรรม เป็นสื่อการสอน
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สร้างข้ึนตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตามความสามารถและอัตราการเรียน
ของแต่ละคน ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง  ประกอบกิจกรรมด้วยตนเองและมีผลย้อนกลับทันทีว่าตอบถูกหรือ
ตอบผิด   มีการเสริมแรงทําให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและความต้องการท่ีจะเรียนต่อไป ได้เรียนรู้ท่ีละ
น้อยๆ ตามลําดับข้ันตามความสามารถและความสนใจของแต่ละคน(บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2545: 31)  
ชุดกิจกรรมจัดว่าเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการฝึกทักษะด้านต่างๆ  การให้เด็กได้ทําชุดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับความสามารถเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดี ทําให้สามารถดึงศักยภาพภายใน
ของเด็กออกมาเป็นพฤติกรรมสร้างสรรค์ได้ ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การเขียน
เรื่องตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเขียนโดยใช้จินตนาการความคิดท่ีแปลกใหม่ของตนเองโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร สามารถ
สื่อความหมายด้วยภาษาเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนภาษาไทยหรือผู้ท่ี
เก่ียวข้องได้นําไปใช้ในแก้ไขสถานการณ์การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประเทศชาติ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ท่ีเก่ียวข้องนําไปฝึกและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80 / 80 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลังใช้ชุด
กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

3.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ   

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2555  อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 จํานวน  24 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 422 คน    
    1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านบางกง 
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2555 จํานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบง่าย (  simple random sampling) 
  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
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 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
           1. คํานวณหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยคํานวณหาประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 ) ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ 80/80 
           2.  ทดสอบหาความต่างของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (t-test dependent sample) 
           3.  ทดสอบหาความต่างของคะแนนทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent 
sample) 
           4.  หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
            1. ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงดัง
ตาราง 1 ดังนี้ 
 
ตาราง 1:  ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการกลุ่มสาระการ 
             เรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
  

การทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ 

คะแนน
เต็ม 

n X  S.D. t 

ทดสอบก่อนเรียน 120 30 61.73 11.77 28.13* 
ทดสอบหลังเรียน 120 30 83.30 10.62  

      
   * p < .05    
 
   2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลังใช้ชุด
กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้ชุดกิจกรรมสูง
กว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงดังตาราง  2  ดังนี้ 
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ตาราง 2:  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
             ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม n X  S.D. t 
ทดสอบก่อนเรียน 30 30 19.10 2.90 11.76* 
ทดสอบหลังเรียน 30 30 26.90 3.19  

      
    * p < .05    
 
อภิปรายผล 
            1.  ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ.05 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้แสดงว่าชุดกิจกรรมมีผลทําให้ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเพ่ิมข้ึน 
อาจเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นไปตามลําดับ เนื้อหา
ของชุดกิจกรรมไม่ยากหรือง่ายเกินไปช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายข้ึน กิจกรรมเหมาะสมกับ
วัยและระดับความสามารถของผู้เรียนสอดคล้องกับอารี พันธ์มณี (2545: 125-127) กล่าวว่าการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ควรคํานึงถึงการจัดหลักสูตรและกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ รู้จักคิดเป็นและ
สามารถแก้ปัญหาได้สําเร็จ ยืดหยุ่นเนื้อหา ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่บังคับให้นักเรียนทําตาม
คําสั่ง ส่งเสริมให้เป็นคนช่างสังเกต ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม ยอมรับความคิดแปลกๆ กระตุ้นให้มีบุคลิกภาพท่ี
สร้างสรรค์โดยการส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงมีผลทําให้ความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน  
            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้
ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ อาจเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนท่ีสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้แกนกลาง เน้นด้านการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย 
การเขียนบรรยายเก่ียวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานท่ี การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคําภาพ  
และหัวข้อท่ีกําหนด ฝึกมารยาทในการเขียน การใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลาสถานท่ี และบุคคล ไม่เขียน
ล้อเลียนผู้อ่ืนหรือทําให้ผู้อ่ืนเสียหายดังนั้นเม่ือใช้ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้จึงทําให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนสูงข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เรืองรัตน์ โคสะสุ (2553: 89-91) ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
สรุป 
            1. เม่ือนําชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าคะแนนทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรม มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมแสดงว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการสูงข้ึน  
            2. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนมีคะแนนทดสอบ
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หลังการใช้ชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าผลการทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรม ซ่ึงผลการทดสอบแสดงว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาชาวจีน 
ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
Factors Influencing Students Decision To Further Their Graduate Studies  
At Panyapiwat Institute Of Management 
 

Li Yu Qing 
 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาชาวจีนในสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาโท ในสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ จํานวน 20 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล นักศึกษาท่ีให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่เคยเรียน/หรือเคย
ทํางานในประเทศไทย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท จะเช่าหอพักเป็นท่ีพักขณะศึกษา 
และส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมีบุตร 1 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีทําให้ตัดสินใจเลือกศึกษาในประเทศไทย กับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทย – จีน ท่ีดีเป็นเวลานาน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ เป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนการตัดสินใจ 2) 
ปัจจัยด้านการตัดสินใจท่ีเลือกศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ของนักศึกษาจีน 
ได้แก่ สนใจเรียนวิชาค้าปลีก ร้อยละ 41.5  อาจารย์/บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 24.3 มีหลักสูตรท่ี
ทันสมัย ร้อยละ 19.5 สถาบันมีชื่อเสียงด้านธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 7 เชื่อว่าจะหางานทําได้เม่ือเรียนจบ ร้อยละ 
5 และเชื่อว่าจะทํางานในประเทศท่ีบริษัทในเครือได้ดําเนินธุรกิจ มีเครือข่ายได้อย่างดี ร้อยละ 2.4 3) จุดเด่น
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีจุดเด่นด้านการบริการท่ีดี มี
อาจารย์/บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียง เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาเปิด
น้อย และเป็นหลักสูตรท่ีทันสมัย การเรียนมีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารเก่งๆ เพราะอยู่ในเครือซีพี เม่ือศึกษาแล้วมี
โอกาสให้เรียนรู้ถึงองค์การท่ีประสบผลสําเร็จ และนําความรู้ท่ีได้ไปประกอบกับธุรกิจท่ีทําอยู่ให้มีระบบมากข้ึน 
 คําสําคัญ: การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the factors influencing students decision to 
further their graduate studies at Panyapiwat Institute of Management. The sample group of 
this research was 20 Chinese student at Panyapiwat Institute Of Management. The In depth 
Interview was used as a tool for collecting data. 

The result of this research revealed that participants were male student, aged 
between 21-30 years old, used to study/to work in Thailand with salary between 10,000-
19,999 baht per month. They lived in a rented apartment 
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The research result showed that 1) factor influencing students decision to further their 
graduate studies in Thailand, were good relationship between Thailand and China culture. 
2) factors influencing students decision to further their graduate studies at Panyapiwat 
Institute of Management were their interest in retail management (41.5%), competent 
professor(24.3%), and Modern Program (19.5%) The institute’s fame in retail management 
opportunity to find jobs when graduate and possibility to work in CP chained company 3) 
The strong point of modern Chinese MBA program of in Panyapiwat Institute Of Management 
were good service, competent professors having modern Chinese  MBA program and 
opportunity to have direct experience with successful organization and can apply knowledge 
to develop business system. 

Keywords: Decision to Further Their Graduate Studies, Panyapiwat Institute of 
Management 

 
บทนํา 

การพัฒนาด้านการศึกษา ถือเป็นวาระแห่งชาติท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป้าหมาย
การก้าวข้ึนเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาแห่งเอเชีย ทําให้ประเทศไทยมุ่งเน้นด้านการยกระดับการศึกษาท้ัง
สถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีจํานวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจําแนกตามกระทรวง
และระดับปริญญา พบว่ามีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมท้ังสิ้น 847 แห่ง เปิดสอนในระดับการศึกาตํ่า
กว่าปริญญาตรี 647 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 604 แห่ง และสังกัดอ่ืนๆ 
43 แห่ง และเปิดสอนในระดับปริญญา 200 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 75 แห่ง ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐปกติ 18 แห่ง มหาวิทยาลัยเปิด 2 แห่ง 
มหาวิทยาลัยของรัฐอิสระ 4 แห่ง และสถาบันการศึกษาเอกชน 51 แห่ง  

จากข้อมูลคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า ในปี 2553 มีจํานวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย
รวม 12,233 คน และในปี 2554 มีจํานวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทยรวม 16,361 คน โดยเป็นนักศึกษา
จากประเทศจีนมากท่ีสุดจํานวน 9,329 คน ซ่ึงคิดป็นร้อยละ 46.2 ของนักศึกษาต่างชาติท้ังหมดท่ีมาศึกษาใน
ประเทศไทย โดยพบว่าในปี 2554 มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ถึงร้อยละ 
33.7 และมีแนวโน้มท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมหาวิทยาลัยท่ีมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนมากท่ีสุด 
10 อันดับแรกได้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเว็บ
สเตอร์ (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยชิลเลอร์-สแตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชชั่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2553) 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อต้ังจาก 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือให้เปิดดําเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2550 เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีเน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังใน
เชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง นักศึกษาทุกคนจะได้ฝึกเตรียมเข้าทํางานควบคู่กับการเรียน ภายใต้
ปรัชญาของสถาบันคือ “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา” (Education is the Matrix of Intellect) 
ปัจจุบันสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สถาบันการจัดการ
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ปัญญาภิวัฒน์ เปิดหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ใน
ระบบการศึกษาทางไกล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงเอเชีย (Asian 
Management) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว พร้อมเปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบัญชี 
และ International College (English and Chinese Program) (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2555: 
ออนไลน์) ขณะท่ีใน 1-2 ปีท่ีผ่านมา จํานวนนักศึกษาชาวจีนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ท่ีมีอยู่จํานวน 
5 คน เป็น 21 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 320.0 จากเดิมท่ีศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตร
ภาษาจีน) ในระดับปริญญาโท ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยชั้นนํา อาทิ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชาวจีนให้ความสําคัญและเลือกท่ีจะศึกษาต่อในประเทศไทย 

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาชาวจีนจึงเป็นสิ่งสําคัญท้ังนี้ท่ีผ่านมา
พบว่า ไม่มีงานวิจัยใดท่ีทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาชาวจีนในสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปี 2552 ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวจะช่วยทําให้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สามารถ
นํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงนักศึกษาชาวจีนได้ต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีมีการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของนักศึกษา
ชาวจีนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปี 2552  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัย ท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของนักศึกษาชาวจีนในสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปี 2552  
 3. เพ่ือรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาชาวจีนท่ีมีต่อสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีรูปแบบการวิจัยแบบสัมภาษณ์ เพ่ือ
ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทของนักศึกษาชาวจีนในสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ ปี 2552 จํานวน 20 คน ท้ังเพศชายและเพศหญิง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลกระทําโดยตัวผู้วิจัย ในการสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ดังนี้ ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับประชากรศาสตร์ ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ ระดับการศึกษา สัญชาติ 
ภูมิลําเนา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน และรายได้ของนักศึกษาชาวจีนต่อเดือน ส่วนท่ี 
2 เป็นแบบสัมภาษณ์ ลักษณะคําถามแบบมีโครงสร้าง เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโทของนักศึกษาชาวจีนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปี 2552 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
นํามาวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) 

 
สรุป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า จากผู้ถูกสัมภาษณ์ท้ังหมด 20 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายจํานวน 16 คน (ร้อยละ 80) เป็นเพศหญิง จํานวน 4 คน (ร้อยละ 20) โดยส่วนใหญ่ผู้ถูกสัมภาษณ์
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 12 คน (ร้อยละ 60) โดยผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เคยเรียน/เคยทํางานใน
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ประเทศไทย จํานวน 14 คน (ร้อยละ 70) และไม่เคยเรียนหรือทํางานมาก่อน จํานวน 6 คน (ร้อยละ 30) กลุ่ม
ตัวอย่างเช่าหอพัก เป็นท่ีพักในขณะศึกษา จํานวน 11คน (ร้อยละ 55) เช่า/ซ้ือคอนโดมิเนียม จํานวน 7 คน 
(ร้อยละ 35) มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 10000-20000 บาทจํานวน 11 คน (ร้อยละ 55) รายได้ระหว่าง 
20001-30000 บาท จํานวน 8 ราย (ร้อยละ 40) ส่วนใหญ่ผู้ถูกสัมภาษณ์มาจากครอบครัวท่ีมีบุตร 1 คน 
จํานวน 13 คน (ร้อยละ 65) 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทชาวจีนใน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า  

1)  เหตุผลท่ีเลือกเข้าศึกษาต่อในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้  
(1.1) ทําเลท่ีตั้งอยู่ใกล้เมืองจีน ไปมาสะดวก  
(1.2) อุปนิสัยคนไทยดี มีน้ําใจ  
(1.3) ความสัมพันธ์ไทย-จีน มีการค้ามานาน  
(1.4) ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ถูกกว่าประเทศแถบยุโรป  

2)  ผู้แนะนําให้มาเรียนท่ีประเทศไทย สรุปได้ ดังนี้  
(2.1) กลุ่มครอบครัว ได้แก่ บิดา พ่ีสาว ภรรยา ตัวเอง  
(2.2) กลุ่มเพ่ือน  

3)  ผู้แนะนําให้มาเรียนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สรุปได้ดังนี้  
(3.1) อาจารย์/เจ้าหน้าท่ีของสถาบันการศึกษาในประเทศจีน  
(3.2) เจ้าหน้าท่ีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์/บริษัทในเครือ  

4)  ผลิตภัณฑ์/หลักสูตร (Product) หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาโท มีหลักสูตรท่ี
น่าสนใจมีความหลากหลาย โดยเฉพาะหลักสูตรทางด้านค้าปลีก ซ่ึงอยู่ในเครือข่ายซีพี โดยมีร้านสะดวกซ้ือ
เซเว่นอีเลฟเว่น ซ่ึงเป็นร้านค้าจริงให้นักศึกษาได้สัมผัสสถานท่ีจริง  

5)  ราคา (Price) ด้านราคาหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษา ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาชาวจีน 
ส่วนใหญ่เห็นว่ามีระดับราคาท่ีไม่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีเพียงส่วนน้อยท่ีเห็นว่าค่าใช้จ่ายแพงเม่ือ
เทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน  

6)  สถานท่ี (Place) นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีอาคารท่ีดี สะอาด 
บรรยากาศน่าเรียน มีห้องเรียนท่ีน่าเรียน  

7) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีการนําเสนอหลักสูตรโดย
จากเจ้าหน้าท่ีและคณาจารย์ ผ่านทางสถาบันการศึกษาอ่ืน ทําให้นักศึกษาชาวจีนรู้จักและได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
สถาบันมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ทําให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย แต่
ขณะเดียวกันสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ยังขาดในเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การจัดทําโรดโชว์ใน
การนํานักศึกษารุ่นพ่ีไปให้คําแนะนําเก่ียวกับสถาบันกับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

8)  บุคลากร (People) นักศึกษาระดับปริญญาโทชาวจีน ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ส่วน
ใหญ่เห็นว่าบุคลากร ได้แก่ อาจารย์ทีทําการสอน เป็นอาจารย์ท่ีมีความสามารถ มีชื่อเสียง โดยมีท้ังอาจารย์ท่ี
เป็นคนไทยและคนจีน ท่ีมาจากประเทศจีน โดยอาจารย์แต่ละท่านให้ความเป็นกันเองและให้คําแนะนํา
นอกเหนือจากในตําราเรียนด้วย  

9)  สภาพแวดล้อม (Physical Evidence) นักศึกษาระดับปริญญาโทชาวจีน ของสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพแวดล้อมของสถาบันดี สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษา  
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10)  ระบบการเรียนการสอน (Process)  นักศึกษาระดับปริญญาโทชาวจีน ของสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ส่วนใหญ่เห็นว่าระบบการเรียนการสอนท่ีนี่ดี ด้วยเป็นเครือข่ายของซีพี ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีประสบ
ความสําเร็จ มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจมายาวนาน ทําให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้ประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจได้ทันที  

11)  ปัจจัยท่ีทําให้ท่านเลือกเรียนท่ีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีทํา
ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เลือกเรียนท่ีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สรุปได้ดังนี้ อันดับ 1 ตนเองสนใจวิชาค้าปลีก 
จํานวน 17 คะแนน (ร้อยละ 41.5) อันดับ 2 อาจารย์/บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ จํานวน 10 คะแนน 
(ร้อยละ 24.3) มีหลักสูตรท่ีทันสมัย (ร้อยละ 19.5) สถาบันมีชื่อเสียงด้านธุรกิจค้าปลีก (ร้อยละ 7.0) เชื่อว่าหา
งานทําได้เม่ือเรียนจบ (ร้อยละ 5.0) และเชื่อว่าจะได้ทํางานบริษัทในเครือ (ร้อยละ 2.4) 

12)  จุดเด่นของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ มีจุดเด่นด้านบริการท่ีดี และมีอาจารย์/บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียง เปิดสอน
หลักสูตรภาษาจีน ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาเปิดสอนน้อย และ เป็นหลักสูตรท่ีทันสมัย การเรียนมีโอกาสรู้จักกับ
ผู้บริหารเก่งๆ เพราะอยู่ในเครือซีพี เม่ือศึกษาแล้วมีโอกาสให้เรียนรู้ถึงองค์การท่ีประสบผลสําเร็จและนํา
ความรู้ท่ีได้ไปประกอบกับธุรกิจท่ีทําอยู่ให้มีระบบมากข้ึน 13) ข้อเสนอแนะเพ่ือให้นักศึกษาชาวจีนสนใจมา
เรียนมากข้ึน 

การปรับปรุงสถาบันเพ่ือให้นักศึกษาชาวจีนสนใจมาเรียนมากข้ึน ผลการศึกษาพบว่า สิ่งท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างต้องการให้สถาบันมีการปรับปรุง ได้แก่ การเพ่ิมหนังสือภาษาจีนในห้องสมุด การเพ่ิมหลักสูตรในการ
เรียนให้มีความหลากหลายมากข้ึน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวจีนออกไปแนะนําหลักสูตรกับน้องๆ ชาวจีน
ในประเทศไทย การเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อให้มากข้ึน การเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านภาษาจีนเพ่ือให้
การสื่อสารดีข้ึน การเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน การเพ่ิมหอพัก การจัด
อบรมภาษาไทย การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชาวจีน เลือกมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทท่ีสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยกับจีน เป็นประเทศท่ีมีความสัมพันธอันดีเป็นเวลานาน วัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่และอุปนิสัยคนไทยท่ีน่าประทับใจ ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นปัจจัย
แวดล้อมท่ีดึงดูดสนับสนุนการตัดสินใจของนักศึกษาชาวจีนให้มาศึกษาต่อประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัชนีย์ พูนทรัพย์ทวีกิจ (2548) ท่ีทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สํานักงานเขตบางกะปิ ท่ีพบว่า ปัจจัยเก่ียวกับปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม และปัจจัยอ่ืนๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากในการเรียนการสอนนั้น สิ่งแวดล้อมนับเป็นเรื่องสําคัญ ซ่ึงนักศึกษาคํานึงถึงในการเลือกสถานท่ี
เข้าศึกษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ค่าครองชีพ การคมนาคมระหว่างประเทศ แหล่งท่องเท่ียว และมิตรไมตรีของ
คนในประเทศนั้นๆ ปัจจัยแวดล้อมท้ังหมดเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้นักศึกษาท่ีจะศึกษาต่อคํานึงถึงในการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อในประเทศใด ประเทศหนึ่งด้วย การท่ีประเทศไทยมีประชาชนท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร ค่าครอง
ชีพถูก การคมนาคมสะดวก มีแหล่งท่องเท่ียวสวยงาม ย่อมเอ้ือต่อการตัดสินใจให้คนมาศึกษาต่อง่ายข้ึน 

นักศึกษาชาวจีน เห็นว่าปัจจัยเก่ียวกับความสนใจของตนเอง เป็นประเด็นสําคัญในการเลือกตัดสินใจ
เก่ียวกับสถาบันท่ีจะศึกษาต่อ ตลอดจนหลักสูตร ราคา อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม อาจารย์ ระบบการจัดการ
เรียนการสอน เป็นประเด็นท่ีสําคัญท่ีนําไปสู่การตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษา ท้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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สงบ สิงสันจิตร (2549) ซ่ึงศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสุราษฏ์ธานี และพบว่า การเลือกศึกษาต่อเลือกจากความถนัดและความสนใจ
ส่วนตัว นอกจากนี้ยังมองเก่ียวกับารหางานทํา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย ต้ังธีระบัณฑิตกุล 
ทําการศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ ซ่ึงพบว่า การจัดการด้าน
หลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของผู้เสนอ มีส่วนสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ต่างชาติ 

นักศึกษาชาวจีน เห็นว่าปัจจัยด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ราคาหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษา อาคาร 
สถานท่ี บรรยากาส สภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของสุรชัย ต้ังธีระบัณฑิตกุล (2550) ทําการศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการ
ให้บริการนักศึกษาต่างชาติ ซ่ึงพบว่า นักศึกษาต่างชาติมีความพึงพอใจกับความเหมาะสมของห้องเรียน 
ค่าใช้จ่าย และมีทัศนคติท่ีดีต่อหลักสูตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของสรวิศ เดชาวัฒนานนท์ (2545) ท่ีศึกษา
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทพาณิชยกรรม ในจังหวัด
สกลนคร ซ่ึงพบว่าปัจจัยทางการตลาดอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของนักเรียน มาจากปัจจัยทางด้าน
การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ และปัจจัยด้านระบบการเรียน
การสอน 

นักศึกษาชาวจีน พึงพอใจในด้านอาจารย์ผู้สอน ว่ามีคุณภาพ มีชื่อเสียง ท้ังนี้เป็นเพราะ หลักสูตร 
MBA ภาษาจีน ได้พยายามจัดหาอาจารย์ผู้สอน ท่ีมีความชํานาญสูง โดยมีการคัดสรรอาจารย์จากประเทศจีนท่ี
มีประสบการณ์ตรงและมีความชํานาญเฉพาะทาง เช่นอาจารย์ถังฟางเฉิง ท่านจบปริญญาเอก และเป็นอาจารย์
ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยคมนาคมปักก่ิง เคยเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนสอนในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ และ สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย มีผลงานและมีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการ
บริหารกลยุทธ์เทคโนโลยีและการบริหารความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารการตลาด โดยมี
ผลงานวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 

อาจารย์สวี เอ้อ หมิง สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเหยินหมินแห่งประเทศจีน ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ ศาสตราจารย์ อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเหยินหมิ
นแห่งประเทศจีน และเป็นเลขาธิการคณะกรรมการวิชาการรุ่นท่ี 10 มหาวิทยาลัยเหยินหมินแห่งประเทศจีน 
โดยมีผลงานวิจัยมากมาย อาทิ การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการถูกกฎหมายของกฏเกณฑ์และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร , การศึกษาวิจัยผลกระทบท่ีมีต่อการริเริ่มสร้างสรรค์และผลงาน, กลยุทธ์ของ
องค์กรและการริเริ่มสร้างสรรค์,การบริหารจัดการกลยุทธ์ขององค์กร และทฤษฎีการบริการธุรกิจระดับ
นานาชาติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านผลิตภัณฑ์/หลักสูตร (Product) พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทชาวจีนให้ความสนใจศึกษาท่ี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เนื่องจาก ชื่นชอบในหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก และมีการเปิดสอนในภาค
ภาษาจีน ซ่ึงสถาบันการศึกษาอ่ืนไม่มี จึงเสนอแนะว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ควรพัฒนาหลักสูตรให้
มีความหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับนักศึกษาชาวจีนให้มากข้ึน 

ด้านราคา (Price) พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทชาวจีน ท่ีศึกษาในสถาบันดทคโนโลยีปัญญา
ภิวัฒน์ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสถาบันไม่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืนมากนัก ขณะท่ีบางกลุ่ม
มองว่ามีค่าใช้จ่ายท่ีต่ํากว่า จึงเสนอแนะว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ควรมุ่งม่ันและตอกย้ําจุดเด่นเรื่อง
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ของราคา/ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา โดยควบคุมและกําหนดไม่ให้มีระดับราคาท่ีสูงเกินไป เม่ือเทียบกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

ด้านสถานท่ี (Place) พบว่า นักศึกษาปริญญาโทชาวจีน ให้ความสําคัญกับเรื่องของสถานท่ี ของ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยพบว่ามีการพูดถึงจํานวนมาก จึงเสนอแนะว่า สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ควรพัฒนาและให้ความสําคัญกับสถานท่ี อาคารต่างๆเพ่ือให้รองรับการใช้งานต่างๆได้จริง นอกจากนี้
ควรสร้างการรับรู้ต่อตราสถาบัน การนําเสนอทําเลท่ีต้ังท่ีสามารถเดินทางได้สะดวก มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พร้อมท้ังอาคารเรียนท่ีทันสมัย หอประชุม พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสนามกีฬา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทชาวจีนส่วนใหญ่ ไม่มีการ
รับรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มากนักและมองว่าสถาบันยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลท่ัวไปรับรู้ข้อมูลของสถาบัน จึงเสนอแนะว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ควรมี
กิจกรรมด้านการตลาดท่ีหลากหลายและครบถ้วน เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้น การสร้างแบรนด์เป็นสิ่งสําคัญ ซ่ึง
สถาบันควรมีการทํากิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดแบบรอบด้าน 

ด้านบุคลากร (People) พบว่า นักศึกษาปริญญาโทชาวจีน ให้ความสําคัญกับเรื่องของบุคลากร 
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในระดับสูง โดยเฉพาะคณาจารย์ท่ีเดินทางจากประเทศจีน จึงเสนอแนะ
ว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ควรให้ความสําคัญกับบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมากกว่าการสอน
เพียงอย่างเดียว โดยควรมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการจากอาจารย์จากประเทศจีน ต่อสถาบันการศึกษา
อ่ืนๆ พร้อมดําเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้แพร่หลาย เพ่ือสร้างชื่อเสียง ให้สาธารณะชนรู้จัก ซ่ึงเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ชื่อของสถาบัน และเป็นการยกระดับด้านวิชาการให้กับสถาบันมากข้ึนขณะเดียวกันควรเพ่ิม
บุคลากรท่ีมีความรู้ด้านภาษาจีนให้มากข้ึนด้วย 

ด้านสภาพแวดล้อม (Physical Evidence) พบว่า นักศึกปริญญาโทชาวจีน มาให้ความสนใจศึกษาท่ี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยเกิดจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ท่ีมีความทันสมัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ถือว่าอยู่ในระดับท่ีดี นักศึกษาให้การยอมรับ จึงเสนอแนะว่า ควรรักษามาตรฐานนี้ต่อไป และพัฒนา
ให้ดียิ่งข้ึน 

ด้านระบบการเรียนการสอน (Process) พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทชาวจีนให้ความสนใจศึกษาท่ี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ต่างชื่นชอบระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย แม้บางส่วนจะขาดการนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเสนอแนะว่า สถาบันควรมีการพัฒนาและบูรณาการระบบการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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