
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          การประชุมวิชาการวจิัยระดับชาต ิ

       ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 

 
 

สารจากอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

 บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
4.0  ให้บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ของสถาบัน  บุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพ  จะสามารถ
ประสานการบริหารงานของผู้บริหาร วิเคราะห์ และน าเสนองาน ตลอดจนสนับสนุนวิชาการและงานต่างๆ  เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนจึงต้องมีการพัฒนาทักษะการท างานตลอดจนพัฒนา
งานของตนอย่างต่อเนื่อง 

 การวิจัยเพื่อพัฒนางานเป็นกระบวนการหนึ่งในการแสวงหาความรู้และวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือ
ปรับปรุงพัฒนางานโดยใช้วิธีวิทยาวิจัยที่เหมาะสม  เพื่อน าผลมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้โดยตรง 
ผลการวิจัยยังสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อวางแผนตามวิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถาบัน  ที่
ส าคัญกระบวนการพัฒนางานโดยการวิจัยยังใช้เป็นกลไกหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอีกด้วย 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีการพัฒนางานและพัฒนาตน   เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศจึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  ผ่านเวที
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนสืบเนื่องทุกปีมาถึง  9  ครั้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดังกล่าว  จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการ
วิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่  10  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ขอขอบคุณและช่ืนชมคณะท างานที่จัดประชุมวิชาการวิจัย
ระดับชาติ  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้  ที่ท่านได้เสียสละ  ทุ่มเท  แรงงาน  แรงใจ  
จนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และขอขอบคุณและช่ืนชม  ผู้น าเสนอผลงานการวิจัยรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาองค์กรที่เราสังกัดอยู่รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในสายงานของตนเองด้วย 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์ 
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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สารจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีพันธกิจหลักในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยแก่อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  โดยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพงานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้
เกิดเป็นรากฐานการพัฒนา  
 เป้าหมายส าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนา  คือ  การพัฒนาบุคลากรวิจัยทุกสายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่มหาวิทยาลยัก าหนดไว้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนางานประจ าสู่การ
วิจัยจึงเป็นกระบวนการหนึ่ง  ซึ่งช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน   ให้สามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนางานประจ า น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้นการสร้างนักวิจัยสาย
สนับสนุนท่ีมีคุณภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยที่โดดเด่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 
อีกทั้งผลลัพธ์ของงานวิจัยสามารถน าไปขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นเครื่องมือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม หาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้สามารถพัฒนางานวิจัย  และสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับส านักงานประสานงานที่ประชุม
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  และมหาวิทยาลัยเครือข่ายวิจัยกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จ านวน  12  แห่ง  จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่  10 “วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า  สานสู่ความส าเร็จ  ของสถาบันการศึกษา
อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานประจ า  น าไปสู่การพัฒนาตนและพัฒนางาน  อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  20  ปี  ที่มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  บุคลากรวิจัย  เครือข่ายวิจัย  
และองค์กรวิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุางค์  นันตา 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ก ำหนดกำร กำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ  
ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งท่ี 10 

“วิจัยเพื่อพัฒนำงำนประจ ำ สำนสู่ควำมส ำเร็จของสถำบันกำรศึกษำอย่ำงย่ังยืน” 
ในระหว่ำงวันที่ 10 -11 พฤษภำคม 2561 

ณ  ห้องประชุมช้ำงเผือก (อำคำร 41)  คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี รายการ 

10 พฤษภำคม 2561 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.10 น. กล่าวรายงานการความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  

โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (ณ ห้องประชุมช้างเผือก  อาคาร 41) 
09.10 - 09.20 น. กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมอบเกียรติบัตรแก่เจา้ภาพ

ร่วม 12 แห่ง 
09.20 - 10.30 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนสถาบันอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0”  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ ท้ายเรือค า   
10.30 - 11.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.45 - 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “การวิจัยพัฒนางาน เพื่อส่งเสรมิความก้าวหนา้ทางวิชาชีพ”  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ ท้ายเรือค า  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 17.00 น. เสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และผลงานภาคโปสเตอร์  

11 พฤษภำคม 2561 
08.30 - 10.30 น. เสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. มอบรางวัลบทความวิจยัดีเด่น รางวัลน าเสนอภาคบรรยายและรางวัลน าเสนอภาคโปสเตอร ์

พิธีปิดการประชุม 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 17.00 น.  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตมู 

จังหวัดสุรินทร ์
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวจิัยภำคบรรยำย (Oral Presentation) 
กำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ 

ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ คร้ังท่ี 10 
“วิจัยเพ่ือพัฒนำงำนประจ ำ สำนสู่ควำมส ำเร็จของสถำบันกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน” 

ระหว่ำงวันที่ 10 - 11 พฤษภำคม 2561 
ณ  ห้องประชุมช้ำงเผือก (อำคำร 41)  คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิทร์ 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย 
 

» กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  1 ห้องไอยเรศ 
» กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  2 ห้องสมำร์ทคลำสรูม 
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วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 
ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (1) ห้องไอยเรศ อำคำร 41 ชั้น 3 คณะครุศำสตร์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จรุีพร  จันทร์พาณิชย ์

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริายุ  ทรัพย์สิน 
 3.  ดร.อุดม  หอมค า 
 

ห้องมนุษย์ 1 (ห้องไอยเรศ)  
ที ่ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
1 13.00-13.15 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นางสาวอาอิด๊ะ  เจ๊ะแว 

2 13.15-13.30 การพัฒนากิจกรรมส่งเสรมิค่านิยม 12 ประการ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภมูิ  

นายกรรณวิษณ์   
ช่วยอุปการ 

3 13.30-13.45 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดนครพนม  

นายธนาทร  พ่อศรีชา 

4 13.45-14.00 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตดัสินใจซื้อน้ าดื่ม ตรา มทส.  

นายจักร์  โนจากลุ 

5 14.00-14.15 การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรยีนการสอน
แบบ CIPPAP Model  

นางศิรินันท์  
เหลืองอภิรมย ์

6 14.15-14.30 เจตคติของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย 
มหิดลทีม่ีต่อการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  และ      
การเรยีนรู้ของนักศึกษา  

นางดวงเดือน  แสงแพร้ว  

7 14.30-14.45 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยันครพนม  

นางสาวศศิธร   
สิงห์พรหมสาร 

พักรับประทานอาหารว่าง 14.45-15.00 
8 15.00-15.15 อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย  
สิบเอกกิตตคิม จีนเหรียญ 
 

9 15.15-15.30 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย 
กรณีงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสรุนารี  

นางสาวน้ าฝน   
ทีโคกกรวด 

10 15.30-15.45 สภาพและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอขขุันธ์ จังหวัดศรสีะเกษ  

นางนงนภัส เซี้ยมกั้ง 

11 15.45-16.00 การบริหารงานบุคคลในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม  เขต 2  

นายธนายุทธ  โทรัตน ์

12 16.10-16.15 การพฒันารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน ใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  

นางสาวสายรุ้ง  ตุ่มม่วง 
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วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 
ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (2) ห้องสมำร์ทคลำสรูม อำคำร 41 ชั้น 2 คณะครุศำสตร์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ท้ายเรือค า 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีวัตร ์ ภูระธีรานรัชต ์
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  กูลรัตน์ 
 

ห้องมนุษย์ 2 (ห้องสมำร์ทคลำสรูม) 
ที ่ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
1 13.00-13.15 การลดเวลารอคอยในงานอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  
นายดามธรรม จินากลู 
 

2 13.15-13.30 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดสุิต  ปีการศึกษา 2559  

นางสาวนงนุช  อุตคุด 

3 13.30-13.45 ปจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือของเครือข่ายในการจดัท าค า
ของบประมาณแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

นายศราวุธ  ปอมสินทรัพย์ 

4 13.45-14.00 ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

นายบุญสงค์  สาหัส 

5 14.00-14.15 ความเป็นครมูืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี 
เขต 3  

นายศุภกร  บุญไชย 

6 14.15-14.30 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตสะท้อนเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสติตามแนวทาง การปรับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยักลุ่มใหม่ (Re-Profiling)  

นางสาวธารทิพย์   
แก้วเจริญ 

7 14.30-14.45 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติงาน
และคณุลักษณะของบัณฑติมหาวทิยาลัยสวนดุสติ  

นายวิชญา  
ติยะพงษ์ประพันธ์ 

พักรับประทานอาหารว่าง 14.45-15.00 
8 15.00-15.15 พฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต  

นายสอนประเสริฐ  
นนเลาพล 

9 15.15-15.30 การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูผ้า่นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด วิชาหลักการตลาด 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภมูิ  

นายกาจวาที  ประทุมแสง 

10 15.30-15.45 การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัร้อยเอ็ด  

นางผัลยส์ุภา แบ้งกลาง 

11 15.45-16.00 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม  เขต  2  

นายสมภพ  ใยปางแก้ว 
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วันที่ 11 พฤษภำคม  2561 
ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 

กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   ห้องช้ำงกระ อำคำร 41 ชั้น 3 คณะครุศำสตร์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จรุีพร  จันทร์พาณิชย ์

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริายุ  ทรัพย์สิน 
 3.  อาจารย์ ดร.อุดม  หอมค า 
 

ห้องช้ำงกระ คณะครุศำสตร์ 
ที ่ เวลำ เร่ือง ผู้น ำเสนอ 
1 08.30-08.45 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  

นายนเรศ  มากอง 
 

2 08.45-09.00 การศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด
สุรินทร์  

นายคมสัน  สุพรรณภพ 

3 09.00-09.15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

นายคงคม  สืบสิทธ์ิ 

4 09.15-09.30 ปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรค ต่อการจัดท าผลงานวิจัย
ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

นางอัจฉรีย์  มาลีหวล 

5 09.30-09.45 การศึกษาปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (GE) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

นายพิพัฒน์  วิถี 

6 09.45-10.00 การศึกษาแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

นางสาวเมลดา ชุมชัยเวทย ์

7 10.00-10.15 ศึกษาปัญหาในการจดัท าค าของบประมาณบูรณาการ
วิจัยและนวตักรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีเปา้หมายที่ 4  
การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

นางสาวธิดารตัน์   
บุญแปลง 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
ที่  ๐๐๕๙/๒๕๖๑   

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ  
ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนนุในสถำบันอุดมศกึษำ คร้ังท่ี ๑๐ 

------------------------------ 
 
 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน  อุดมศึกษา  ก าหนดจัดงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการวิจัยระดับชาติ  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐  ในวันท่ี ๑๐ - 
๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมช้างเผือก คณะ    ครุศาสตร์  อาคาร ๔๑ และอาคารฝึกประสบการณ์
วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน  ให้สามารถท าวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถน าผลงาน
เสนอขอก าหนดต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 อ้างถึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๓๙/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกอบกับค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สกอ.๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐  
ดังรายชื่อต่อไปนี ้
 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรตัน ์  ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ  ณ ล าปาง  รองประธานกรรมการ 
 ๓. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝา่ย   กรรมการ 
 ๔. คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 
 ๕. ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก      กรรมการ 
 ๖. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี   ๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 ๒. ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมบรรลผุลส าเร็จ 
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๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนกลำง 
  ๒.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุางค์  นันตา  ประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนมณ์ัฐชา กังวานศุภพันธ์   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๓ นางสาววรลักษณ์   จรัสด ารงนิตย ์  กรรมการ        
  ๒.๑.๔ นายโกสินทร์     หล่อกิตติวงศ ์   กรรมการ  
  ๒.๑.๕ นางอัจฉรีย์   มาลีหวล    กรรมการ 
  ๒.๑.๖ นางฤดีมาศ   แสวงสาย   กรรมการและเลขานุการ   
  ๒.๑.๗ นายประดิษฐ์    นิสัยกล้า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าท่ี ๑. ประสานงาน จัดหาวัสดุ ครภุัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้
การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลตุามวัตถุประสงค์ 
 ๒. จัดท าเกียรติบัตร ป้ายชื่อ ส าหรับผู้น าเสนอผลงาน 
 ๓. รายงานผลการด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายใหผู้้บริหารทราบ 
 
 ๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
  ๒.๒.๑ นายสมชาย   ชายส าอาง   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนมณ์ัฐชา กังวานศุภพันธ์ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๓ นางสาวนันธัชพร   สามส ี   กรรมการ 
  ๒.๒.๔ นางสาวณภัทชา  ปานเจริญ      กรรมการ 
  ๒.๒.๕ นางสาวธิดารตัน์   บุญแปลง   กรรมการ 
  ๒.๒.๖ นางฐานิดา  สิทธิเสือ    กรรมการ 
  ๒.๒.๗ นางฉัตรกมล อินทยุง    กรรมการ 
   ๒.๒.๘ นายทรงกลด  พลพวก    กรรมการ 
  ๒.๒.๙ นางนฤมล  วลีประทานพร   กรรมการและเลขานุการ  
  ๒.๒.๑๐  นางสาวเพ็ญนฤมล  จะระ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๒.๑๑  นางทัศพร  ใจพินิจ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. วางแผนและเตรยีมการในการด าเนินงานด้านพิธีเปิด – ปิด งานประชุมวิชาการฯ   
 ๒. ประสานงานกับผู้น าเสนองานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการ 
 ๓. ควบคุม ดูแลการด าเนินกิจกรรมให้เรียบร้อยตามก าหนดการ  
 ๔. รายงานผลการด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายใหผู้้บริหารทราบ 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและประชำสัมพันธ ์
  ๒.๓.๑ นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณภสูิทธ์ิ      ประธานกรรมการ   
  ๒.๓.๒ นางคุณภัทร   ศรศลิป ์              รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓.๓ นางสาวปุณยวรี์  ลีลาพัฒนาชัยกุล       กรรมการ 
  ๒.๓.๔ นางสาวสุนิศา  เยาวสกลุมาศ             กรรมการ  
  ๒.๓.๕ นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์    กรรมการ 
  ๒.๓.๖ นางสาวจรสัศรี   ยิ้มยวน   กรรมการ 
  ๒.๓.๗ นางนุตสรา   มิ่งมงคล    กรรมการ 
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  ๒.๓.๘ นางปิยนุช   ผมพันธ ์    กรรมการ 
  ๒.๓.๙ นางสาวศศิธร   จันครา   กรรมการ 
  ๒.๓.๑๐  นางสาวธมนพัชร์  ศรีษะพลภสูทิธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๓.๑๑   นางสาวอรวรรณ  มิถุนดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๓.๑๒   นายกิตติศักดิ์   เกียรติด์ ารงสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าท่ี ๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง อาทิ หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
 ๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์  แจกเอกสาร  สิ่งตีพิมพ์  บันทึกภาพกิจกรรม 
 ๓. รับลงทะเบยีนผู้เข้าสัมมนา ประสานเกี่ยวกับจ านวนผูเ้ข้าร่วมสัมมนา 
 ๔. ประสานงาน เตรยีมการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร และแขกผู้มเีกียรติ
 ๕. สรุปผลการด าเนินงานท่ีได้รบัมอบหมายและรายงานผู้บรหิารทราบ 
 ๖. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิจำรณำผลงำนวิจัย 
  ๒.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนมณ์ัฐชา กังวานศุภพันธ์   ประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๒ นางสาวพิกุล  ประดับศร ี   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๓ นางสาวอุบลวรรณ   สุวรรณภสูิทธ์ิ  กรรมการ 
  ๒.๔.๔ นางสุธีรา  อินทเจริญศานต ์              กรรมการ 
  ๒.๔.๕ นางสาวนิศานาถ  แก้ววินัด   กรรมการ 
  ๒.๔.๖ นายประดิษฐ์  นิสัยกลา้   กรรมการและเลขานุการ  
  ๒.๔.๗ นายกิตติศักดิ์   เกียรติด์ ารงสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๔.๘ นางสาวศรินทิพย์   สนทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. คัดแยกผลงานวิจัยตามกลุม่หัวข้อการสัมมนา 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง  รูปแบบ (format) ของผลงาน   
 ๓. ประสานงานกับผู้ได้รับคดัเลือกให้น าเสนอผลงาน ในการเตรียมการน าเสนอตามรูปแบบท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิก าหนด ทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์   
 ๔. จัดท ารูปเล่มรวมผลงานวิจัย (Proceeding) ที่ไดร้ับคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมฯ 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย  
 ๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่และกจิกรรมพิเศษ 
  ๒.๕.๑  นางสาวณัฐสรุางค์  ปุคคละนันทน์      ประธานกรรมการ 
   ๒.๕.๒  นางสาวอัฉรากร  ศิรสิอน   รองประธานกรรมการ 
   ๒.๕.๓  นางสาวขนิษฐา   สีมา    กรรมการ 
   ๒.๕.๔  นางสาวอรณภัทร  ดุจจานุทัศน์   กรรมการ 
   ๒.๕.๕  เจ้าหนา้ที่ประจ าอาคาร  ๔๑   กรรมการ 
   ๒.๕.๖  เจ้าหนา้ที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย   กรรมการ 
   ๒.๕.๗  นายคมสันต์   สุพรรณภพ   กรรมการ 
  ๒.๕.๘ นางสาวจติตวัฒนา   มีมงคล   กรรมการ  
  ๒.๕.๙ นายสิทธิศักดิ์   สุขเสริม    กรรมการ  
   ๒.๕.๑๐  นางสาวอรนุช   นาคชาติ   กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๕.๑๑  นายโกวิทย์  พันธ์จรุง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ๒.๕.๑๒ นายณัฐพงษ์   มิถุนด ี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี เช่น  โต๊ะ เก้าอี้ โพเดียม ส าหรับการลงทะเบียน  และการน าเสนอ
งานวจิัย 
 ๒. ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสยีง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ตลอดจนระบบไฟส่องสว่าง 
ให้พร้อมส าหรับการจดัประชุมสมัมนา 
 ๓. ดูแลการจอดยานพาหนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และระบบรักษาความปลอดภัยโดยรอบสถานท่ี
จัดประชุม  
 ๔. จัดเก็บสถานท่ีใหเ้รียบร้อยภายหลงักิจกรรมเสร็จสิ้น   
 ๕. ส ารวจเส้นทางการจดักิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 ๖. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 
 ๗. จัดเตรียมค าสั่ง  ยานพาหนะ  และประมาณคา่ใช้จ่ายในการศึกษาดงูาน 
 ๘. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรอำหำรและกำรแสดง 
  ๒.๖.๑ นายสมยศ   พรมงาม    ประธานกรรมการ 
  ๒.๖.๒ นายชยพล   แสงใส    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๖.๓ นางสาวสุนันสินี  สีหะวงษ ์   กรรมการ 
  ๒.๖.๔ นางสาวอัญชิสา   สมบตัิพิทักษ์สุข  กรรมการ  
  ๒.๖.๕ นางสาววรลักษณ์  จรสัด ารงนิตย ์  กรรมการ 

  ๒.๖.๖ นางอัจฉรีย์   มาลีหวล     กรรมการ  
  ๒.๖.๗ นางฤดีมาศ   แสวงสาย   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๖.๘ นายสมชาย   มิถุนด ี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. บริการอาหาร เครื่องดืม่ ยา เวชภณัฑ์ แก่แขกผู้มเีกียรติ  ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการและผู้เข้า ร่วมงาน 
ในวันท่ี ๑๑ และ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 ๒. ประสานจัดเตรียมชุดการแสดงในพิธีเปิดและงานเลี้ยงรบัรอง 
 ๓. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย  
 
 ๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
  ๒.๗.๑ นางสาวนิศานาถ   แก้ววินัด   ประธานกรรมการ 
  ๒.๗.๒ นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณภสูิทธ์ิ  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๗.๓ นางปรินดา   อุสาค ู    กรรมการ 
  ๒.๗.๔ นายศุภชัย    แก้วจันทร์   กรรมการ 
  ๒.๗.๔ นายพิพัฒน์   วิถี    กรรมการ  

  ๒.๗.๕ นางณัฏฐวรรณ   สมนึก     กรรมการ 
  ๒.๗.๖ นายต่อตระกูล   เหมียดนอก   กรรมการ  
  ๒.๗.๗ นายพงศกร   เดชศิร ิ    กรรมการ 
  ๒.๗.๘ นางสุมณฑา   จีระมะกร   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๗.๙ นายภานุวัฒน์   ธรรมเจรญิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดท าแบบประเมินผลโครงการประชุมวิชาการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน 
 ๒. ประเมินผลจัดท ารายงานสรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป  
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 ให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรบัผิดชอบ   เพื่อให้การประชุมวิชาการด าเนินไปด้วย
ความเรยีบร้อยมปีระสิทธิภาพ  บงัเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด 
 
  สั่ง    ณ  วันท่ี  ๒๔  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรตัน์) 
          ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
ที่ ๐๓๑๓ /๒๕๖๑   

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติ  
ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนนุในสถำบันอุดมศกึษำ คร้ังท่ี ๑๐ (เพ่ิมเติม) 

------------------------------ 
 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.)  เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน  อุดมศึกษา  ก าหนดจัด
งานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐  ในวันท่ี ๑๐ - ๑๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๑   ณ   อาคาร ๔๑  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  น้ัน 
 อ้างถึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๓๙/๒๕๕๙  ลงวันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกอบกับค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สกอ.๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐  
(เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้ 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๑. ฝ่ำยประสำนงำนกลำง 
  ๑.๑ นางสาวกชพรรณ  บญุสิน 
  ๑.๒ นางสาวภัทรภร  นิยมทอง 
  ๑.๓ นางสาวชัญญานุช  นวลสาย 
 หน้าท่ี  
            ๑. ประสานงาน  สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมของคณะกรรมการทุกฝา่ย เพื่อให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวตัถุประสงค ์
  ๒. รายงานผลการด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายใหผู้้บริหารทราบ 
 
 ๒. ฝ่ำยต้อนรับและประชำสัมพนัธ ์
  ๒.๑ นางสาวบุษยาพรรณ  เรยีงสนาม 
  ๒.๒ นายพา  จอกทอง 
  ๒.๓ นางสาวพัทธนันท์  สุนทร 
  ๒.๔ นายวราวุฒิ  ราศ ี
  ๒.๕ นายปิตินนท์  แก่นสาร 
  ๒.๖ นายอุดร  แก้วค า 
 หน้าท่ี 
  ๑. บันทึกภาพ ประชาสมัพันธ์โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
  ๒. ประสานงาน เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ 
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  ๓. รับลงทะเบยีนผู้เข้าสัมมนา ประสานเกี่ยวกับรายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท าเกียรติบตัรแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 ๓. ฝ่ำยอำคำรสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย 
  ๓.๑ นางสาวเสาวคนธ์  สาเอี่ยม 
  ๓.๒ นายศุภวัฒน์   ทองน า 
  ๓.๓ นายดวิษ   เวทย์ศิริยานันท์ 
  ๓.๔ นายสุรเดช  นวะสีมยันาม 
  ๓.๕ นายส าเร็จ  สาคเรศ  
  ๓.๖ นายเสรี  มาลทอง 
  ๓.๗ นายวิทวัส  อาโยวงษ ์
  ๓.๘ นายณัฐพงศ์  อุตส่าหด์ ี
  ๓.๙ นายกรีฑา  จารตัน ์
   ๓.๑๐  นางสาวปานิสรา  บุญโต 
   ๓.๑๑  นายพีรนันท์  พิมพกุล 
  หน้าท่ี  
   ๑. จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณอาคาร ๔๑  ช้ัน ๒ และช้ัน ๓   ห้อง Smart classroom ห้องประชุม
ช้างเผือก ช้างแดง  ช้างกระ  และไอยเรศ ให้พร้อมส าหรับการประชมุวิชาการ และตกแต่งให้สวยงาม ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
  ๒. จัดเตรียมบริเวณช้ัน ๒  อาคาร ๔๑   เป็นสถานท่ีจัดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชน จังหวัดสรุินทร ์
  ๓. จัดเตรียมบริเวณช้ัน ๑  อาคาร ๔๑  เป็นสถานท่ีรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ ๑๐ - 
๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
  ๔. จัดการจราจร สถานท่ีจอดรถและระบบความปลอดภัยให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการ   
 
 ๔. ฝ่ำยยำนพำหนะ 
  ๔.๑ นายวัชรพล   นิยมพันธ ์

หน้าท่ี 
  ๑. จัดยานพาหนะรับส่งผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้างกับอาคาร ๔๑ 
(คณะครุศาสตร์)  

 
 ๕. ฝ่ำยสำรสนเทศและสื่อทัศนูปกรณ์ 
  ๕.๑ นายทวีวัฒน์  มูลจัด 
  ๕.๒ นายนภจร  พรบญุ 
   ๕.๓ นายชูสกุล  เกษฎา 
  ๕.๔ นายคณภัทร  พวงจินดา 
  ๕.๕ นายอนันต์  แสวงม ี
  ๕.๖ นายณัฐนันท์  แสงสว่าง 
  ๕.๗ ายสุภาษติ  เติมกล้า 
  ๕.๘ นายโกสิน  สนั่นนาม 
  ๕.๙ นายโกสินทร์  มีชสูิน 
  ๕.๑๐   นายจ ารสั  มหานาม 
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 หน้าท่ี 
  ๑. บันทึกภาพการประชุมวิชาการฯ ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet ตลอดระยะเวลาการ

ประชุมวิชาการ 
  ๒. บันทึกภาพนิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมวิชาการ  
  ๓. ดูแลระบบ Internet และอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

 
 ๖. ฝ่ำยกำรเงิน 

  ๖.๑ นางสาวสุพัตรา   อ่อนหา 
  ๖.๒ นางสาวแสงรวีย์   พรหมด ี
  ๖.๓ นางสาวนิภา  เจาะเหมาะ 

 หน้าท่ี 
  ๑. รับช าระเงินลงทะเบียนประชุมวิชาการวิจัยระดับชาตสิ าหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐ ในวนัท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
  ๒. ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
  ๓. น าส่งเงินรายได้จากการลงทะเบียนแก่มหาวิทยาลยั 
 
 ๗. ฝ่ำยสวัสดิกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

  ๗.๑ นางสาวสมินตรา  ปรารถนา 
  ๗.๒ นายศรีปราชญ์  ชุมสุข 
  ๗.๓ นางสาวเจนจริา  โฉมงาม 

 หน้าท่ี 
  ๑. บริการอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม แก่แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการและผู้เข้า
ประชุม 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้การประชุม
วิชาการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 
  สั่ง    ณ  วันท่ี   ๒๔   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรตัน์) 
           ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
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การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 10 

“วิจัยเพ่ือพัฒนางานประจ า สานสู่ความส าเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน” 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากรายงานการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีสว่นร่วมทางการเมืองจังหวดั
ชายแดนภาคใต้  โดยคัดเลือกจากงานวิจัยที่ปรากฏอยู่ ในฐานข้อมูลวิจัยจั งหวัดชายแดนใต้  SOREDA 
(Southernmost Provinces Research Database) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการ
สืบค้นข้อมูลและการคัดกรองรายงานการวิจัย พบว่า มีจ านวน 10 ช่ือเรื่อง ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑแ์บบคัดกรอง 
และมีรายงานการวิจัยที่คัดออกจากการทบทวน  2  เรื่อง เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนั้นจึงมี
รายงานการวิจัยที่น ามาทบทวนจ านวน  8  เรื่อง ภาพรวมของประเด็นที่ถูกทบทวนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วม 2) ทัศนคติ  3) พฤติกรรม และ 4) 
รูปแบบและยุทธศาสตร์ 
 
ค าหลัก: การมีส่วนร่วม, การเมือง 
 
Abstract 

Abstract: This article aims at collecting fragmented knowledge by a systematic review of 
literature on political participation in the Southern Border Provinces found in research reports 
indexed by SOREDA Database of Prince of Songkla University.  The findings of searching and 
filtering the research reports are as follows:  10 reports are qualified, 2 of which are excluded due 
to their poor quality therefore, and 8 reports are reviewed. The issues discussed by those reports 
are categorized into 4 categories 1) Political Participation 2) Attitude 3) Behavior and 4) forms and 
strategies. 

 
Keywords: Participation, Political 
 
บทน า 
 สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงและเกิดความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะ
ปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งนี้ ปัจจัยหลักท่ีถูกน ามาเป็นเง่ือนไขของปัญหา คือ 
ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่รวมทั้งประชาชนมีความต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิถีชีวิตเพื่อด ารงอยู่ในสังคมไทยภายใต้ความเข้าใจและการยอมรับบนพื้นฐานของ
ความเป็นอัตลักษณ์ดังกล่าว การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอุดมการณ์
แตกต่างจากรัฐ มีความรู้สึกคับแค้นใจ และรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการด าเนินงานของภาครัฐ จึงน ามาเป็น
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เงื่อนไขขยายผลและต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรง ส่งผลท าให้เกิดบรรยากาศ ความกลัว ความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐ
กับประชาชน และประชาชนกับประชาชน รวมทั้งยังส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ความไม่เข้าใจและไม่เห็นคุณค่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่าง
แท้จริงของคนบางกลุ่มยังคงถูกใช้เป็นเงื่อนไขสร้างความชอบธรรมในการก่อเหตุรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนมีความ
หวาดระแวง และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนในขณะที่การพัฒนาพื้นท่ีทั้งในเรื่อง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษาไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมถึงการบริหาร
จัดการของภาครัฐที่ขาดเอกภาพและการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ความ
รุนแรงและความไม่สงบดังกล่าว 
 ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีความรุนแรงและ
ความไม่สงบต่อเนื่องและยังคงน าปัจจัยหลักเดิม คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ มาเป็นเงื่อนไข
ในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึง
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนและมีผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างยิ่ง ด้วยเป็นปัญหาความ
รุนแรงที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันใน 3 ระดับ คือ 1) เง่ือนไขระดับบุคคล ซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มี
อุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ การสร้างเง่ือนไขของเจ้าหน้าที่รัฐบางคน ภัยแทรกซ้อน และการใช้ความรุนแรงอันมีเหตุ
จากความแค้นและความเกลียดชัง 2) เง่ือนไขระดับโครงสร้าง คือ โครงสร้างการปกครองและการบริหารราชการ
ถึงแม้จะมีการกระจายอ านาจแล้วก็ตาม แต่ประชาชนบางส่วนยังรู้สึกไม่สามารถสนองตอบกับความต้องการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมถูกเลือกปฏิบัติและขาดอ านาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง และ 3) เงื่อนไข
ระดับวัฒนธรรม ประชาชนไทยมลายูในพื้นที่บางส่วนรู้สึกแปลกแยกไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยโดยเห็นว่าการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หวาดระแวง และมีอคติไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของคนในพื้นที่ จึงเป็นเง่ือนไขที่ท าให้คนในพื้นที่บางส่วนยอมรับหรือเห็นด้วยกับฝ่ายที่ใช้ความรุนแรง และเป็น
เงื่อนไขส าคัญที่กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหยิบยกมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงในการ
ต่อสู้เพื่อเป้าหมายของตน 
 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนภายในสังคมไทยและสังคมโลกทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการปรับตัวและการ 
รักษาอัตลักษณ์ให้ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการเผชิญกับปัญหาภัยแทรกซ้อนที่ส าคัญ คือ ปัญหายา
เสพติดในหมู่เยาวชน ปัญหาความยากจน และความรู้สึกไม่เป็นธรรมในสังคม ตลอดจนยังมีปัจจัยเสริมที่เป็นแรง
หนุน คือ กระแสจากภายนอก เช่น กระแสท้องถิ่นนิยม กระแสการต่อสู้ด้วยแนวทางสุดโต่ง กระแสความขัดแย้ง
ระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิม และกระแสสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ส่งผลให้สถานการณ์และปัญหา
ข้างต้นมีความซับซ้อนมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการด าเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557 ที่ผ่านมาได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนจึงท าให้การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความก้าวหน้าตามล าดับ ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดระบบการด าเนินงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาให้
มีความสอดคล้องกันมากขึ้นปรับกลไกการบริหารให้มีเอกภาพมีการบูรณาการงบประมาณแผนงานโครงการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อท าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่าง
แท้จริง ทั้งนี้มีความคืบหน้าที่ชัดเจน คือ การเปิดเวทีพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน กล้าแสดงออกและเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาครัฐและเจ้าหน้าท่ีรัฐมีการปรับตัว พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความทุ่มเทต่อการ
แก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น จนทุกฝ่ายมีความมั่นใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุข อย่างไรก็ตาม อุปสรรค
ส าคัญ คือ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การสร้างเอกภาพและการบูรณาการ การท างานร่วมกันของภาครัฐให้
มากยิ่งข้ึน โดยหลังจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องเอกภาพและ
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การบูรณาการการด าเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ท าให้อุปสรรคในเรื่องการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาที่เป็นเอกภาพเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและแนวโน้มที่ดี
ขึน้ (ส านักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป) 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะประชากรที่แตกต่างทั้งศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมกับประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศแต่มีความเหมือนกับประชากรในรัฐภาคเหนือของประเทศมาเลเซียที่มีพรมแดนติดต่อกัน จึงมี
ลักษณะพิเศษและมีสภาพปัญหาความขัดแย้งทั้งด้านการเมืองการปกครอง สังคมวิทยาการเมืองหรือจิตวิทยา
การเมืองมานับเป็นเวลานานนับร้อยปี แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
การที่รัฐบาลในแต่ละยุคสมัยได้พยายามแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
สร้างบรรยากาศทางการเมืองในระบบเปิดโอกาสให้ชาวไทยมุสลิมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือ ง
มากขึ้นถึงแม้ว่าสถานการณ์ยังไม่สงบเรียบร้อยก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา รวบรวมองค์ความรู้
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีความสนใจเพื่อพัฒนาการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและงานวิจัยต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ค าว่า การเมือง หมายถึง ระเบียบปฏิบัติช่วยกันจัด
บ้านเมืองหรือสังคมหรือโลกให้มันหมดปัญหาหรือการช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองสังคมทั้งหมดนั่นเอง (พุทธทาสภิกขุ , 
2546 : 21) การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเป็นแนวทางหรือกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
หรือไม่ว่าการปกครองรูปแบบใดก็ตามบทบาทของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนย่อมจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การรักษาความสมดุลระหว่างผู้บริหารประเทศ (รัฐบาล) กับผู้รับผลประโยชน์อันเกิดจากการบริหารประเทศ 
(ประชาชน) ซึ่งหากแม้ว่าระบบการเมืองใดก็ตามที่ละเลยในประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมไม่สามารถด ารง
อยู่ได้อย่างมั่นคงเช่นกัน ส าหรับแนวคิดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองรายละเอียดดังนี ้ 
 ไมรอน วีเนอร์ ได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ในหลายลักษณะต่างๆใน 10 
ประการ ได้แก่ ( Myron Wiener, 1971 : 161-163)  1. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าในรูปแบบการ
สนับสนุนหรือเป็นการกระท าเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล (support and demand) 2. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ 
พยายามเพื่อก่อให้เกิดสัมฤทธิผลการในการใช้อิทธิพล (influence) ต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการเลือกสรร
ผู้น ารัฐบาล 3. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมือง (legitimate)  4. การ
เข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าที่มีตัวแทนทางการเมือง (representation) 5. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ 
สภาพที่บุคคลไม่ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง (alienation) เพราะเห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองซึ่งแตกต่างจากการเฉยเหมยทางการเมือง (apathy) เป็นการขาดความสนใจต่อ
การเมืองทั้งสิ้น 6. ผู้ที่เข้าร่วมทางการเมืองจะหมายถึงผู้กระตือรือร้น (active) หรือผู้ที่มีความตื่นตัวทางการเมือง
เป็นพิเศษ (activists) เช่น ผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การร่วมประชุมทางการเมือง 
และการให้ความสนใจต่อปัญหาสาธารณะ นอกจากนั้นยังรวมถึงการเข้าร่วมทางการเมืองในระดับต้นๆได้แก่ การไป
ใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง (ซึ่งถือเป็นการกระท าที่มีแรงจูงใจน้อยมาก) หรือการไม่ได้ไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง แต่มีการพูดคุยกับเพื่อน
บ้านในเรื่องเกี่ยวกับการเมือง การแสดงความคิดเห็นและการแสดงประชามติทางการเมือง รวมทั้งการให้ความสนใจ
ติดตาม ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน 7. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าที่มีต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 
(persistence continuum) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นสถาบัน (institutionalized) และมีการจัดตั้ง นอกจากนั้น 
ยังรวมไปถึงการกระท าที่เป็นครั้งคราว ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างทันทีทันใด และบีบคั้นความรุนแรง เช่น การจลาจล การ
ยกพวกตีกัน การรวมกลุ่ม และการลอบฆ่านักการเมือง 8. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าที่เป็นความ
พยายามในการที่จะเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการของราชการ (bureaucratic actions) และนโยบาย
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สาธารณะ (public policy) 9. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าที่มีผลต่อการเมืองในระดับชาติ (national 
politics) และการเมืองในระดับท้องถิ่น 10. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าทางการเมือง ( political 
action) แต่ในขณะเดียวกันแต่ละสังคมมีการกระท าทางการเมืองแตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคมนั้นๆเช่นว่า 
ในสังคมหนึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการกระท าที่เกิดจากความสมัครใจไม่ว่าจะประสบผลส าเร็จหรือไม่
ก็ตามหรืออาจเกิดขึ้นเพียงบางครั้งคราวหรือต่อเนื่องอาจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการกระท า เหล่านี้เพื่อ
การมีอิทธิพลในการจัดสรรนโยบายสาธารณะและบรหิารนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเลือกผู้น าทางการเมืองทั้ง
ในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นการกระท าที่สมัครใจของสมาชิกใน
สังคมเพื่อที่จะคัดเลือกผู้ปกครองและก าหนดนโยบายสาธารณะทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ 
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตามข่าวสารทางการเมือง การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง 
การชุมชนทางการเมือง การช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง การติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้แทนราษฎร ยังรวมถึงลักษณะที่กระตือรือร้นทางการเมืองพิจารณาจากการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่าง
เป็นทางการการ ช่วยเขียนสุนทรพจน์ในการหาเสียง การแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ไม่รวมถึงกิจกรรมที่ไม่สมัครใจ เช่น การเสียภาษี การเป็นทหารหรือเจ้าหน้าที่ตุลาการ  
 Herbert Mc Closky (1968: 252-253) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กอฟเฟรย์ เค โรเบิร์ต ที่กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมโดยสมัครใจของแต่ละบุคคลในกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งการลงคะแนน
เสียง การเป็นสมาชิกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง เช่น ความเคลื่อนไหว ของพรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่สถาบันการเมือง กิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ เช่น การอภิปรายทางการเมืองหรือร่วมฟัง
เหตุการณ์ทางการเมือง การชักชวนทางการเมืองของ เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกของกลุ่มการเมือง (Geoffrey K. 
Robert, 1971 : 145) และการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังได้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมทั้งหลายของ
ประชาชนแต่ละคนที่ต้องการมีอิทธิพลผลักดันหรือยอมรับสนับสนุนต่อรัฐบาล ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการรวมบทบาทใน
การสร้างอิทธิพลผลักดันให้เกิดผลทางการเมืองตามต้องการเท่านั้นยังรวมถึงกิจกรรมที่เป็นท่ีสนับสนุนและให้เป็นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบัติด้วย (ceremonial and support activities) ส่วนผู้ที่ยอมรับรัฐบาลก็แสดงออกโดยการปรับ
พฤติกรรมตามค าสั่งหรือข้อเรยีกร้องของรัฐบาล แต่ผู้ไม่เห็นด้วยก็พยายามสร้างอิทธิพลผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขปัญหาใหม่ ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นทั้งการต่อต้าน เช่น การเดินประท้วง การก่อจลาจล 
และทั้งที่เป็นการสนับสนุน เช่น การให้ความร่วมมือกับทางการในการเสียภาษี การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น 
 Lester W. Milbrath & M. L. Goal ( 1977 : 2) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของซามูเอล ฮันทิงตันและ
จอร์จ ไอ โด มินเกซที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมหรือการกระท าของประชาชนที่ต้องการมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโดยที่การกระท านั้นเป็นไปทั้งถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย ใช้ก าลัง
หรือไม่ใช้ก าลัง ท้ังที่ส าเร็จหรือล้มเหลว ทั้งที่สมัครใจหรือไม่สมัครใจ รวมถึงกิจกรรมที่การร่วมรณรงค์หาเสียงการ
เลือกตั้ง การรวมตัวกันเพื่อโน้มน้าวหรือกดดันรัฐบาล การประท้วง และการใช้ความรุนแรง (Samuel Huntington 
& Jorge I. Dominguez, 1975 : 33) อนึ่ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะต้องเป็นเรื่องของกิจกรรมมิใช่ทัศนคติใช้
กับบุคคลทั่วไปมิใช่นักการเมืองหรือผู้น าทางการเมือง เพราะเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นเรื่องของการมีบทบาทการเมือง 
การจะตัดสินใจว่าจะมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือมีบทบาททางการเมือง อาจถือว่าเป็นลักษณะของบุคคลนั้นกระท า
อยู่ เช่น การเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ท างานด้านการเมืองเป็นหลัก แต่มีหน้าท่ี เพียงการไปสอดแนมหรือหาเสียงให้กับ
ผู้สมัครบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้น จึงเรียกได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Samuel Huntington and Joan 
Nelson, 1982 : 5) และจะต้องสะท้อนลักษณะที่ส าคัญที่ว่า 1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของพลเมืองเฉพาะบุคคล
รวมถึงผู้ที่เฉื่อยชาต่อกฎเกณฑ์ แต่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอาชีพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาล เจ้าหน้าที่พรรค 
การเมือง และพวกหัวคะแนน 2. เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายที่จะมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในการเลือกตั้งของรัฐบาล
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  3. เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองโดยการกระท ากิจกรรม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมอืงที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเลือกก าหนดบุคคลในวงการรัฐบาลหรือกดดันรัฐบาล
ให้กระท าตามที่กลุ่มนั้นต้องการ Norman H. Nie and Sidney Verba (1975: 1) สอดคล้องกับแนวคิดของ สุจิต 
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บุญบงการ (2542: 36-38) ท่ีกล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่า 1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองมี ความหมาย
ในเรื่องของกิจกรรมมิใช่ทัศนคติ ไม่ใช่เป็นเรื่องของความคิด ความรู้สึกหรือความเช่ือ ทางการเมือง แต่ยอมรับว่า
ทัศนคติทางการเมืองมีผลต่อรูปแบบหรือการแสดงออกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เป็นกิจกรรม 2. การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองใช้กับบุคคลธรรมดาทั่วไป ส่วนนักการเมืองหรือผู้น าทางการเมืองนั้นถือว่าเป็นบทบาททาง
การเมือง (Political role) 3. เป็นเรื่องของการแสดงออกเพื่อให้มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลหรือผูน้ าประเทศ  4. 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการตัดสินใจของผู้น าหรือรัฐบาลแต่อย่างใด แม้ว่าผู้มี
ส่วนร่วมทางการเมืองจะมีวัตถุประสงค์เพื่อกดดันรัฐบาลก็ตามและบางครั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีไม่มากและ
ไม่สามารถผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลได้ตลอดเวลาและทุกๆเรื่อง 
 ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือ
ชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจาย
ทรัพยากรของชุมชน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนา  โดยรัฐมาเป็น
การพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยมีการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อให้
ภูมิภาคเป็นเอกเทศ ให้มีอ านาจทางการเมือง การบริหาร มีอ านาจต่อรองในการจัดการทรัพยากร โดยให้อยู่
มาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 
 งานวิจัยท่ีท าการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้ มีงานวิจัยท่ีน ามาทบทวน จ านวน 8 ช่ือเรื่องดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 งานวิจัยท่ีน ามาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
 
ล าดับ ผู้แต่ง ปี ชื่อเร่ือง 

1 สุรพล กระแสรัตน ์
 

2544 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลต าบลปะลรุู อ าเภอสไุหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  

2 ปิยะฉัตร พึ่งเกียรตริัศม ี 2547 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน (กพสม.) ในจังหวัดปัตตานี 

3 ชลลดา แสงมณ ี 2542 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของปัญญาชนมสุลิมในจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้

4 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

2548 ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
(จังหวัดยะลา ปตัตานีและนราธิวาส) 

5 ดลมนรรจน์ บากาและคณะ 2549 ทัศนคติของประชาชนต่อความไมส่งบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

6 คิม, คิวซิค 2545 ทัศนะต่อข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์กับการมสี่วน
ร่วมทางการเมืองของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

7 ปิยะ กิจถาวรและคณะ 2541 
 

พฤติกรรมในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
ศึกษากรณเีทศบาลเมืองปัตตาน ี

8 ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์และคณะ 2548 
 

รูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการสังคมสมบรูณ์แบบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) จากรายงานการวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคัดเลือกจากรายงานการวิจัยที่ปรากฏอยู่ใน
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ฐาน ข้ อมู ล วิ จั ย จั งห วั ด ช ายแ ดน ใต้  (Southernmost Provinces Research Database – SOREDA) ขอ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งต่อไปนี้ผู้วิจัยจะใช้เขียนค าย่อว่า SOREDA การสืบค้นงานวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดค าส าคัญ (Key words) ในการสืบค้นภาษาไทย ประกอบด้วย “การมีส่วนร่วม” “การเมือง” โดย
มีการปรับตามผลการสืบค้นในแต่ละครั้ง เพื่อน ามาใช้ในการระบุค าส าคัญในการสืบค้นครั้งต่อไป ซึ่งผู้วิจัยก าหนด
แหล่งสืบค้นข้อมูล คือ เป็นรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล วิจัยจังหวัดชายแดนใต้ 
SOREDA ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
คัดเลือกงานวิจัย (Inclusion Criteria) ดังนี้ 1. เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 2. เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้ SOREDA 3. เป็นงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธท์ี่ท าการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  4. เป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธท์ี่ท าในประเทศไทย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการสืบค้นข้อมูลและการคัดกรอง พบว่า รายงานการวิจัยที่ศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีท าการศึกษาในประเทศไทย ท่ีปรากฏจากฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้ SOREDA 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ปรากฏว่า มีจ านวน 10 ช่ือ
เรื่อง ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แบบคัดกรอง และมีรายงานการวิจัยที่คัดออกจากการทบทวน  2  เรื่อง เนื่องจาก
ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนั้นจึงมีรายงานการวิจัยที่น ามาทบทวนจ านวน  8  เรื่อง ผลการวิจัยหลักจาก
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตาม
ประเด็น คือ การมีส่วนร่วม ทัศนคติ พฤติกรรม และรูปแบบและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 1. การมีส่วนร่วม 

ชื่อเร่ือง ผลการวิจัยหลัก 
1.  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเลือกตั้ง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
ต าบลปะลรุู อ าเภอสไุหงปา
ดี จังหวัดนราธิวาส 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการไปและไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 49.30 และ 50.70 ตามล าดับ สาเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเป็นเพราะติดภารกิจการงาน รองลงมา คือ นักการเมืองไม่ท าตามสัญญา
ที่ให้ไว้กับประชาชนและประชาชนเบื่อหน่ายการเลือกตั้ง และสาเหตุที่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเป็นเพราะไปเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ รองลงมา คือ ไปเลือก
กลุ่มของตนเข้ามาเป็นผู้บริหาร ไปเลือกผู้สมัครที่เป็นเครือญาติและเคยอยู่ร่วมกัน
ในสถาบันหรือส านักเดียวกัน  

2.  การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) 
ในจังหวัดปัตตาน ี

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ใน
จังหวัดปัตตานีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สวนรายด้าน คือด้านการไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อยู่ในระดับสูง ดานการเปนผูมีบทบาทในชุมชน ดานการ
เปนผูสื่อสารทางการเมือง ดานการติดตอกับทางราชการอยูในระดับปานกลาง 
และดานการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของพรรคการเมืองอยูในระดับต่ า   

3.  การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของปัญญาชนมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ปัญญาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมทางการเมืองปานกลาง ชาว
ไทยมุสลิมที่มีการศึกษาสูงมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบของการเลือกตั้ง แต่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของปัญญาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
เง่ือนไขหรือปัจจัยในหลายแง่มุม ปัญญาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
อาศัยอยู่ในเขตชนบทเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าปัญญาชนท่ีอยู่ในเขต
เมือง เนื่องจากเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม และการศึกษาของประชากรในพื้นที่
ดังกล่าวท่ียังมีเงื่อนไขทางศาสนาและประชาคมเกษตรเป็นสาเหตุ 
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 2. ทัศนคต ิ
ชื่อเร่ือง ผลการวิจัยหลัก 

4.  ความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนใน 
3 จังหวัดชายแดนใต้ 
(จังหวัดยะลา ปตัตานี
และนราธิวาส) 

- ผลการส ารวจความต้องการของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในด้านต่างๆ 
คือ 1. การเมืองการปกครอง 2.สังคม 3. เศรษฐกิจ 4. การศึกษา 5.ศาสนา 6. 
วัฒนธรรม 7. วิถีชีวิต 8. สิ่งแวดล้อม และ 9. สาธารณสุข พบว่า ความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนแบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 1. ความต้องการการมีส่วนร่วม 
2.ความต้องการการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3. ความต้องการความ
ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน และ 4. ความต้องการให้ยอมรับความเป็นอัตลักษณ์
พิเศษของคนในพ้ืนท่ี - ความต้องการที่แท้จริงข้างต้นน ามาเป็นกรอบในการก าหนด
นโยบาย แผนงานและโครงการเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆดังนี้ 1. ส่งเสริม
การบริหารจัดการโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 2. การยอมรับเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และ 3. สร้างและส่งเสริมความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม 

5.ทัศนคติของประชาชน
ต่อความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

1.  ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าความไม่สงบมีสาเหตุจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ความหวาดระแวง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การโฆษณาชวนเช่ือ ความขัดแย้ง
ทางการเมือง การได้รับยอมรับและยกย่องเชิดชู มาจากผู้ที่ขัดแย้งส่วนตัว และ
เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง 2. ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อสาเหตุของความไม่
สงบที่ไม่แตกต่างกัน 3. ประชาชนมีทัศนคติต่อโรงเรียนถูกเผาและครูถูกฆ่าตาย
เพราะท าลายล้างประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และทุก
ตัวแปรมีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน  4. ประชาชนมีทัศนคติต่อโจรก่อการร้ายจะเรียก
ค่าคุ้มครองเฉพาะคนรวยต่างศาสนิกอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และส่วนใหญ่มีทัศนคติที่
ไม่แตกต่างกัน 5. ประชาชนมีทัศนคติต่อการวางระเบิดสะพาน ทางรถไฟ และ
สถานท่ีราชการ เพราะโต้ตอบรัฐที่ไม่ให้ความเป็นธรรมและดูถูกกดขี่ข่มเหงชาวไทย
มุสลิมอยู่ในระดับเห็นด้วย และส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน 6. ประชาชนมี
ทัศนคติต่อประชาชนไม่สามรถท างานวันศุกร์ได้เพราะจะถูกตัดหูอยู่ในระดับเห็น
ด้วย และส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน 7. ประชาชนมีทัศนคติต่อประชาชน
ต้องอพยพหนีออกนอกพื้นที่เพราะความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน 8. ประชาชนมีทัศนคติต่อ
โรงเรียนต้องปิดบ่อยท าให้นักเรียนเรียนไม่เต็มที่เวลาเรียนไม่พออยู่ในระดับเห็นด้วย 
และส่วนใหญ่มีทัศคติที่ไม่แตกต่างกัน 9. ประชาชนมีทัศคติต่อประชาชนไม่สามารถ
ตัดยางตอนดึกได้เพราะไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับเห็นด้วย และส่วนใหญ่มีทัศคติที่ไม่
แตกต่างกัน 10. ประชาชนมีทัศนคติต่อผู้ที่ให้ค่าคุ้มครองแก่โจรก่อการร้ายเพราะ
สามารถให้ความปลอดภัยมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในระดับเห็นด้วย และส่วน
ใหญ่มีทัศคติที่ไม่แตกต่างกัน  11. ประชาชนมีทัศนคติต่อทหารต ารวจถูกฆ่าตาย
เพราะเป็นผู้ดูถูกข่มเหงรังแกชาวไทยมุสลิมอยู่ในระดับเห็นด้วย และส่วนใหญ่มีทัศ
คติที่ไม่แตกต่างกัน 12. ประชาชนมีทัศนคติต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกฆ่าเพราะ
ต้องการกดดันและท้าทายอ านาจรัฐอยู่ในระดับเห็นด้วย และส่วนใหญ่มีทัศคติที่ไม่
แตกต่างกัน 

6.ทัศนะต่อข่าวสารทาง
การเมืองจากหนังสือพิมพ์
กับการมีส่วนร่วมทางการ

1.  ลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารทางการ
เมืองคือ ระดับ การศึกษาและเขตที่อยู่อาศัย ลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองคือ เพศ อายุ ภาษาที่ใช้สื่อสาร 
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ชื่อเร่ือง ผลการวิจัยหลัก 
เมือง ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
และประชาชนใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

การเป็นสมาชิก อบต. อาชีพ และ รายได้  2. ลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การเป็น
สมาชิก อบต. และ อาชีพ ลักษณะเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองคือ ภาษาที่ใช้สื่อสาร รายได้ และ เขตที่อยู่อาศัย   3. 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์ของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับข่าวสารทางการ
เมืองจากหนังสือพิมพ์สูงขึ้นจะมีแนวโน้มการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงขึ้นด้วย 4. 
ในด้านความสัมพันธ์ของทัศนะต่อข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่างกับการมี
ส่วนร่วมทาง การเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนะเชิงลบต่อข่าวสารทางการเมือง
จากหนังสือพิมพ์จะมีแนวโน้มการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ า ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี
ทัศนะเชิงบวกต่อข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์มีแนวโน้มการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองสูง  

 3. พฤติกรรม 
ชื่อเร่ือง ผลการวิจัยหลัก 

7.  พฤติกรรมในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล 
ศึกษากรณเีทศบาลเมือง
ปัตตาน ี

สรุปสาระส าคัญได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการเกี่ยวกับ
แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและส่วนที่สองเพื่อประโยชน์ใน
การบริหารงานของเทศบาล  ส่วนแรกตัวแบบทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมือง 1.
ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านการนับถือศาสนากับตัวแปรด้านระดับการศึกษา 
พบว่า ตัวแปรภูมิหลังด้านการนับถือศาสนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอิทธิพลอย่างมี
นัยส าคัญต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งทั้งการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เกณฑ์ที่ใช้ในการ
เลือกตั้งรวมทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยอาศัยเกณฑ์ในแง่คุณสมบัติส่วนตัว
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมีแนวโน้มที่จะเลอืกผู้สมัครโดยดูที่
นโยบาย ผลงานมากกว่า รวมทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมีแนวโน้มได้รับข้อมูลข่าวสาร
การเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่เมื่อมาพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้านระดับการศึกษากับตัวแปรภูมิหลังด้านการนับถือศาสนาของผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง กลับพบว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้ไม่มีการศึกษาและมีการศึกษาใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรภูมิหลังด้านการนับถือศาสนากับแบบแผนพฤติกรรมการเลือกตั้งดังกล่าว
ข้างต้น จึงอาจจะเป็นการสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของตัวแปรด้านระดับการศึกษา 
โดยผ่านตัวแปรภูมิหลังด้านการนับถือศาสนาอีกต่อหนึ่งรูปแบบความสัมพันธ์อัน
ซับซ้อนดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนตามตัวแบบข้างล่างนี้ นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้ง
นี้ยังพบว่า การมองปัญหาในเขตเทศบาลของผู้นับถือศาสนาต่างกัน จะมีความ
แตกต่างกันท้ังประเภทและจ านวนของปัญหาคือ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะเห็นว่า
ปัญหาส าคัญในเขตเทศบาลคือ ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดและการ
ด ารงชีวิตในเขตชุมชนเช่น ปัญหาสลัม ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาขยะ รวมถึงปัญหายา
เสพติด ส่วนปัญหาในความเห็นของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิต เช่น ปัญหาน้ าประปา ปัญหาการจราจร และปัญหาความสะอาด สรุป
ได้ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภูมิหลังทางด้านศาสนากับทัศนะคติที่มีต่อ
ปัญหาในท้องถิ่น แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ท าการศึกษาพบว่าตัวแปรทางด้าน
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ชื่อเร่ือง ผลการวิจัยหลัก 
การนับถือศาสนากับรายได้มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนคือ ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ส่วนใหญ่จะมีรายได้สูง ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีรายได้ต่ า ดังนั้นผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นผู้มีรายได้ต่ า จึงมองปัญหาหรือต้องประสบกับ
ปัญหามากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและเป็นปัญหาการด ารงชีวิตและความอยู่รอด
ในเขตชุมชนเมือง เช่น ปัญหาสลัม ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นการยืนยันให้เห็น
อีกครั้งว่าตัวแปรภูมิหลังทางด้านศาสนาอาจจะเป็นตัวแปรแทรกระหว่างสัมพันธ์
ข้างต้น ประเด็นนี้ควรจะมีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อขยายผลให้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. ระดับการศึกษากับการเป็นฐานนโยบาย การศึกษาครั้งน้ี ท าให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีที่สอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า ผู้
มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครโดยอาศัยเกณฑ์การดูที่นโยบายมากกว่าผู้
ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ทั้งที่มีความเช่ือโดยทั่วไปว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตัวแปรทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความส าคัญที่สุดต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมทางการเมืองแต่การศึกษาครั้งนี้กลับให้ข้อสรุปที่ได้มากจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ว่า ถึงแม้ศาสนาจะมีความส าคัญ แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีความส าคัญ
มากกว่าคือระดับการศึกษาและระดับรายได้ซึ่งส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผ่านตัวแปรทางศาสนา ท าให้บุคลมีทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองต่างกัน  
ส่วนที่สอง ข้อสรุปเพื่อการบริหารงานของเทศบาลเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ช้ีให้เห็นถึงปัญหาส าคัญในเขตเทศบาล รวมทั้งทัศนคติของประชาชนต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้กับเทศบาลเมือง
ปัตตานีในการศึกษา การก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการ
ด าเนินงานของเทศบาล ดังนี้ 1.ปัญหาส าคัญในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่า 
ปัญหาน้ าประปา ปัญหายาเสพติด ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาชุมชนแออัดและปัญหา
ทางเดินเท้า เป็นปัญหาส าคัญที่เทศบาลเมอืงปัตตานีควรจะต้องเร่งด าเนินการศึกษา
และหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป  2. ส่วนทัศนคติของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาล พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามต าบลต่างๆเห็นว่าเทศบาลควร
ปรับปรุงด้านการจราจร น้ าประปา ความสะอาด ขยะ ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พื้นที่ต าบลสะบารัง 

 4. รูปแบบและยุทธศาสตร์ 
ชื่อเร่ือง ผลการวิจัยหลัก 

8.  รูปแบบและยุทธศาสตร์
การจัดการสังคมสมบรูณ์แบบ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

1.  รูปแบบของการจัดการสังคมสมบูรณ์แบบ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ 2) ชุมชนมีอุดมการณ์แนวคิด หลักการ 3) การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชน 4) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5) มีการพัฒนาอาชีพ และ 
6) มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์ประกอบเหล่านี้ท าให้ชุมชนเข้มแข็งและ
สามารถที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเป็นสังคมสมบูรณ์แบบ 2. ยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 1) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพคน
และสังคม 2) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม 3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนา และ 4)ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ  
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผลในประเด็นท่ีน่าสนใจดังต่อไปนี้ 
 1. เมื่อพิจารณางานวิจัยส่วนใหญ่ที่พบ จะเห็นได้ว่าเป็นงานวิจัยที่เน้นด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
และทัศนคติที่มีส่วนร่วมทางการเมือง ท้ังนี้ อาจจะเป็นผลมาจากการใช้ค าค้น ได้แก่ “การมีส่วนร่วม” “การเมือง” 
พร้อมกัน จึงท าให้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เลือกผลงานท่ีมีค าดังกล่าวอยู่ด้วยกันเป็นค าส าคัญ ดังนั้น ลักษณะงานที่
ได้จึงเป็นด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ระหว่างค าค้นดังกล่าวนั่นเอง  
 2. เมื่อเปรียบเทียบด้านระเบียบวิธีวิจัย พบว่า ผลงานส่วนใหญ่ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา 
ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะน ามาแก้ไขปัญหาของสังคม 
ทั้งนี้ อาจจะด้วยธรรมชาติของเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านสังคมซึ่งเป็นมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์มากกว่ามนุษยศาสตร์ จึง
ค้นพบผลงานเชงิปริมาณมากกว่างานวิจัยเชิงพรรณนา  
 3. เมื่อพิจารณาในแง่ของประเด็นการวิจัย พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สนใจยังพบได้น้อย จึงเห็นว่า การผลิตผลงานที่เป็นข้ออภิปรายด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมีการส่งเสริมให้เกิดความครอบคลุมมากกว่านี้  
 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ คือ ได้เห็นทิศทางการวิจัยและเนื้อหาที่ถูกมุ่งเน้นในการเช่ือมโยงมิติของสังคมเข้ากับคนใน
พื้นที่ว่าในแง่ของงานอภิปรายเชิงมโนทัศน์ที่อิงพื้นฐานทางสังคมมีจ านวนมากพอสมควร แต่ยังขาดงานวิจัยที่เป็น
การพิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทจริงๆของคนในพื้นที่ต่อสังคม ดังนั้น การศึกษาราย
กรณีจึงเป็นทิศทางการวิจัยที่ควรแก่การส่งเสริมในการออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะมีการอ้างอิงจากบริบทของกรณีศึกษาไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามหลักคิดของ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์  
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พบขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรมีการแยกสังเคราะห์เนื้อหาของการวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับมนุษยศาสตร์ในแต่ละหัวข้อเพื่อ
ประมวลรวมองค์ความรู้ด้านนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  
 2. ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยรายกรณีในประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
มากขึ้น เพื่อแสดงหลักฐานที่หนักแน่นจากบริบทพื้นที่ของสังคมในประเทศต่างๆว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีบทบาทอย่างไรบ้างในสังคมปัจจุบัน  
 3. ควรมีการส่งเสริมให้ท างานวิจัยที่ตอบตามโจทย์ขององค์ประกอบการศึกษาในประเด็นการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ เช่น สร้างเป็นชุดโปรแกรมการวิจัยที่มีหลายโครงการย่อยๆ
เพื่อให้ข้อค้นพบสามารถเช่ือมโยงสนับสนุนกันเองได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
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การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

Development of 12 value promotion activities 
for Undergraduate students Chaiyaphum Rajabhat University 

 
กรรณวษิณ์  ช่วยอุปการ1 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 2) เพื่อพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยการผสานวิธี
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปีท่ี 1-4 ทุกคณะ จ านวน 1,131 คน ได้จาก
การสุ่มตัวอย่างจ าแนกช้ันภูมิตามรายชั้นปี กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) กลุ่มภาคีร่วมพัฒนา 2) กลุ่มผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 3) กลุ่มผู้น านักศึกษา 4) กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร จ านวนรวม 60 คน เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
1) แบบสอบถาม 2) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การประชุมระดมความเห็นแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม 
การสัมภาษณ์กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า  
 1. นักศึกษามีการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการในระดับมาก คือ 1) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง         
ครูบาอาจารย์ 2) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และ
แบ่งปัน ตามล าดับ 
 2. การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ พบว่า กิจกรรมร้านซื่อสัตย์ ไร้คนขาย เป็น
กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ “ความรู้คู่คุณธรรม” และใช้ส่งเสริมความซื่อสัตย์ของนักศึกษาได้  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนากิจกรรม, กจิกรรมส่งเสริมค่านยิม, ค่านิยม 12 ประการ  
 
Abstract 
 The purposes of this research were :  1)  to studied the level of compliance with 12 
values 2)  to developed 12 value-added activities for undergraduate students Chaiyaphum 
Rajabhat University. By used mixed methodologies of quantitative and qualitative research. The 
sample size was regular students of year 1-4, all faculties total 1,131.  Sampling method 
classification by year.  Qualitative target group include 1)  joint development partners groups 2) 
university administrator group 3) student leadership group 4) volunteer student group, total 60.  
The Quantitative research tools were  1)  questionnaire 2)  satisfaction evaluation.  The statistics 
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation.  Qualitative research tools 
include participatory brainstorming, group discussion and group interview. Data were analyzed by 
content analysis. The results were as follows : 
 1.  Students follow 12 values at a high level were 1)  grateful to parents, teacher 2) 
patriotism, religion, king 3) morally, keep the faith, wish well for others, share.  
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 2.  The development of 12 values promotion activities were the honest shop without 
the seller, this activities was linking to the image “Knowledge and Morality” and use to promoting 
the honesty of students. 
 
Keywords: Activity development, Promotion activities, 12 values 
 
บทน า 
 สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงยิ่ง ผู้คนต่างแสวงหาอ านาจและ
ผลประโยชน์ส่วนตนตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่มุ่งความเจริญทางวัตถุนิยมและวัฒนธรรมบริโภคนิ ยม ส่งผลให้
สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตหลายดา้น ทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ปัญหาการก่ออาชญากรรม ปัญหาการค้า
ยาเสพติด การย่อหย่อนในศีลธรรม การขาดระเบียบวินัย มีการเอารัดเอาเปรียบและเบียดเบียนซึ่งกันและกัน สิ่ง
เหล่านี้ล้วนมาจากปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะปัญหาการพัวพันการทุจริตคอรัปช่ันในระดับผู้น า
ประเทศ ส่งผลต่อความเช่ือมั่นถดถอยในตัวแบบปฏิบัติที่ดีและท าให้สังคมเสื่อมทรามลง ความเสื่อมทรามทาง
คุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนี้ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน จากปัญหาดังกล่าว
รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 
 รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น คนดีศรี
สังคม ครูดีศรีแผ่นดิน ลูกกตัญญู หมู่บ้านรักษาศีลห้า ซึ่งเป็นความหวังในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เ กิด
ขึ้นกับสังคมไทย เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย คุณธรรม
เร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการ คือ ค่านิยม 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก่ 1) มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครูบาอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอัน
งดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  9) มีสติ
รู้ตัว รู้คิด รู้ท า ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาและ 12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 รัฐบาลคาดหวังให้ค่านิยม 12 ประการ เป็นบรรทัดฐานของความประพฤติที่ยึดเหนี่ยวสังคมไทยให้
สัมพันธ์ต่อกัน ด้วยความเกื้อกูลและร่วมกันสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ พร้อมกับการพัฒนาเยาวชนยุคใหม่ในอนาคต 
โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการขัดเกลาขั้นสุดท้ายของระบบการศึกษาก่อนออกไปท างานรับใช้และ
พัฒนาสังคม การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนา
ประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ที่ผ่านมาการเรียนการสอนเพียงถือเอา “วิชา” เป็นตัวตั้ง ไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมเท่าที่ควร ก่อให้เกิดปัญหาสุดประมาณ เพราะบัณฑิตท าอะไรไม่เป็น อยู่ร่วมกันไม่เป็น ไม่รู้จักตนเอง และ
ไม่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ ส่งผลให้สังคมขาดจรยิธรรม ย่อมน าไปสู่ความวิปริตแปรปรวนและความรนุแรง (สุภาพ ณ นคร
, 2550 : 10) 
 พันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คือการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกผันต่อท้องถิ่น ในประเด็นคุณธรรมนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ออก
ประกาศข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดไว้ ได้แก่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ กตัญญูรู้คุณ 2) มีจิตสาธารณะ รู้เสียสละ รู้รักสามัคคี 3) สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย 
และประเพณีที่ดีงาม ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2556-2560 โดยภาพรวมมี
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ขอบเขตเนื้อหากิจกรรมทั้งหมด ยังไม่ครอบคลุมค่านิยม 12 ประการ ทั้งในด้านความรู้ รูปแบบ กระบวนการ 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ถือว่าเป็นการวางแผนจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผ่านระบบงานประจ าเพียงฝ่ายเดียว 
โดยที่นักศึกษาและภาคีร่วมพัฒนาไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนแต่อย่างใด โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติทุกข้ันตอน จะช่วยสร้างความตระหนักของนักศึกษาให้ยอมรับและเรียนรู้น าปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตเป็นคุณลักษณะส าคัญยิ่งของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และยังเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน ถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างคุณธรรมจริยธรรมทั้งในด้านความรู้ที่ส าคัญ 
(Cognitive) เห็นคุณค่า (Affective) ปฏิบัติได้ (Psychomotor) ดังนั้นเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณธรรมสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงควรพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยนักศึกษายอมรับและน าไปปฏิบัติได้
อย่างช่ืนชมเหมาะสม กับยุคประเทศไทย 4.0 เสริมสร้างคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในการ
พัฒนาประเทศต่อไป การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 2) เพื่อ
พัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ค่านิยม (Value) เป็นแก่นของวัฒนธรรม เป็นคุณค่า ความถูกต้องที่สังคมยกย่อง ค่านิยมมีความส าคัญ
ต่อความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม สังคมใดที่มีค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้อง สังคมนั้นย่อมจะเจริญก้าวหน้า 
และหากสังคมใดมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสม จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนา น าไปสู่ความเสื่อมของสังคม ดังนั้นค่านิยมจึง
เป็นกระจกสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ และเป็นตัวช้ีวัดความประพฤติของบุคคล มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของ
บุคคล ท าให้สังคมมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  ธรรมชาติของค่านิยมจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคม สามารถอธิบาย
และจัดล าดับความส าคัญได้ โดยการวิเคราะห์ ประมวลเทียบเคียงซึ่งกันและกัน แล้วจัดเก็บเป็นระบบ สามารถดึง
ออกมาเทียบกับสถานการณ์ได้เมื่อต้องการประเมินคุณค่า  
 ค่านิยมมีอิทธิพลต่อบุคคลในการแสดงพฤติกรรม ได้แก่ 1) ช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่าที่ควรกระท า 2) 
ก าหนดท่าทีต่อเหตุการณ์ที่ก าลังเผชิญ 3) สร้างมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ ความดี ความงามที่ยึดถือ 4) เลือก
ความสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคม 5) ก าหนดความคิดและแนวทางปฏิบัติ 6) สร้างหลักศีลธรรม
เชื่อมโยงไปยังเหตุผลในการกระท า ในการวัดค่านิยมนั้น อาจวัดได้จากความสนใจหรือเจตคติ สังเกตได้จาก 1) สิ่งที่
ได้เลือกท าว่ามีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า 2) ทิศทางของความสนใจ 3) ค าพูดขณะสนทนา 4) การเขียน ที่แสดงถึง
เหตุผล หลักการ อุดมการณ์ ความฝันและรสนิยม  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 70-73) น าเสนอยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษาไทย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) สร้างเครือข่ายขยายผล บ้าน วัด โรงเรียน ได้แก่ 
(1) สร้างความตระหนัก (2) สร้างแกนน า (3) สร้างแนวร่วมเครือข่าย 2) สร้างต้นแบบสืบทอด ได้แก่ (1) ส่งเสริม 
สนับสนุนการสืบค้น ถอดรหัสความเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ท้ังในและนอกสถานศึกษา (2) สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความดี (3) สนับสนุนขยายผลการท าความดีให้เป็นพลังของคนท าความดี ท่ีร่วมกัน
ขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  3) สร้างเจตคติ ได้แก่ (1) รณรงค์เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษาไทย (2) ผลิตและเผยแพร่สื่ออุปกรณ์เพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
แพร่หลายต่อเนื่อง (3) อบรมพัฒนาจิตแก่นักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนท่ัวไป 
 การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ให้กับบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาไทย นับเป็นเรื่องท้าทายท่ามกลาง
ความคาดหวังของสังคม บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องมีมาตรฐานด้านความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก การพัฒนาค่านิยมเป็น
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กระบวนการพัฒนาจิตใจ ให้มีจิตส านึกที่ดี อันเป็นพื้นฐานส าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ได้แก่  1) 
จิตส านึกทางด้านศีลธรรม 2) จิตส านึกทางด้านสังคม และ 3) จิตส านึกสาธารณะ  
 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ (2541 : 21-36) อธิบายว่า กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมี 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 2) การก าหนดปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 3) ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 4)  การวางแผนก าหนดวิธีการและขั้นตอนการพัฒนา 5) การด าเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ 6) 
การวิเคราะห์ผลและประเมินผลการด าเนินการ 7) การสรุปผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
 นอกจากน้ันแล้ว สาเหตุของพฤติกรรมค่านิยม ยังสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีต่างๆ ดังนี้  
 ทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม เชื่อว่า โครงสร้างของความคิดพื้นฐานในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของบุคคล
เกิดจาก 1) แรงจูงใจ ได้แก่ การได้รับการยอมรับ การรู้ว่าตนเองมีความสามารถ การเคารพและรู้จักตนเองอย่าง
แท้จริง และเกิดจาก 2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นพื้นฐานของบรรทัดฐานทางจริยธรรม 3) พัฒนาการทางจริยธรรม
เป็นไปตามระดับขั้นพัฒนาการ โดยมีพื้นฐานมาจากการให้เหตุผล การรับรู้ทางสังคม และบทบาททางสังคมของแต่
ละบุคคล ส าหรับการตัดสินคุณธรรมนั้น เป็นผลมาจากประสบการณ์ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  
 ทฤษฎีกลุ่มจิตนิยม เช่ือว่า พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพในการเรียนรู้
ทางด้านจิตใจ ครอบคลุมความสนใจ เจตคติ ค่านิยม ลักษณะนิสัยของบุคคล มีขั้นตอนส าคัญ ได้แก่  1) การรับรู้ 2) 
การตอบสนอง 3) การเห็นคุณค่า 4) การจัดระบบ 5) การพัฒนาเป็นนิสัย  
 ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม เช่ือว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม และจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลที่ได้รับจากการกระท าที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้น  มีขั้นตอนที่ส าคัญ 
คือ 1) บ่งช้ีหรือก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน 2) ใช้แรงเสริมที่เหมาะสมและถูกหลักการ 3) ติดตามสังเกต
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
 ทฤษฎีกลุ่มจิตพฤติกรรมศาสตร์ เช่ือว่า สาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่ เกิดจาก 1) 
สถานการณ์ 2) จิตเดิม 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์กับจิตเดิม 4) จิตตามสถานการณ์ หรือ การปรับตัวเมื่ออยู่
ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
 ทฤษฎีตามแนวคิดสังคมวิทยา เช่ือว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐาน 
จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และการประพฤติปฏิบัติต่างๆจากการเรียนรู้นั้นจะท าให้บุคคลมีพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ ค่านิยม เจตคติ แรงจูงใจท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมของตน  
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เช่ือว่า การเรียนรู้ของมนุษย์มาจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว มีกระบวนการ คือ 1) การเอาใจใส่ 2) การจดจ า 3) การเลียนแบบ 4) แรงจูงใจ 
การเลียนแบบมี 2 ข้ันตอน คือ ขั้นการรับมา และขั้นการกระท า ดังนั้น พฤติกรรมของครอบครัว สถานศึกษา และ
ผู้น าในสังคมประเทศชาติ บุคคลสาธารณะย่อมมีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน 
 จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า นักศึกษาได้รับการปลูกฝังค่านิยมตามกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม มาโดยล าดับตามพัฒนาการแห่งช่วงวัย ผ่านการรับรู้ เอาใจใส่ จดจ า ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบ พัฒนา
เป็นนิสัย และปรับตัวเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมค่านิยมใน
ชีวิตประจ าวัน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ เพื่อสร้างคนดี สร้างสังคมสันติสุข จึงเป็น
โอกาสในการศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ น าสู่การพัฒนากิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ท้า
ทาย ท่ามกลางความคาดหวังของสังคม และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ “ความรู้คู่คุณธรรม” ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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วิธีการวิจัย 
 ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ประชากรเป็นนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปีที่  1 - 4 ทุกคณะ 
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2559 ได้แก่ ปีที่ 1 จ านวน 1,061 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,137 คน ปีท่ี 3 จ านวน 1,092 คน ปีท่ี 4 จ านวน 730 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 4,312 คน  
  1.1 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกช้ันภูมิ ตามรายชั้น
ปี ปีที่ 1 จ านวน 290 คน ปีที่ 2 จ านวน 295 คน ปีท่ี 3 จ านวน 293 คน ปีที่ 4 จ านวน 258 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 
1,131 คน โดยใช้สูตรค านวณ กรณีทราบขนาดประชากรของยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2543 : 4)  
  1.2 กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ จ านวน 60 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ดังนี้  
   1.2.1 กลุ่มภาคีร่วมพัฒนา ได้แก่ 1) วัฒนธรรมอ าเภอเมืองชัยภูมิ 2) สาธารณสุขอ าเภอเมือง
ชัยภูมิ 3) ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 4) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ 5) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 6) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 7) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เขต 30  8) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดชัยภูมิ 9) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจอ าเภอเมืองชัยภูมิ 10) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านพลัง จังหวัดชัยภูมิ 11) ผู้
บัญชาการกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ รวมจ านวน 11 คน 
   1.2.2 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้แก่ 1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
2) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 3) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 4) รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 7) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8) รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 9) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 10) 
เจ้าหน้าท่ีงานกจิการนักศึกษา รวมจ านวน 10 คน 
   1.2.3 กลุ่มผู้น านักศึกษา ได้แก่ 1) นายกองค์การบริหารนักศึกษา 2) นายกสภานักศึกษา 3) 
นายกสโมสร คณะครุศาสตร์ 4) นายกสโมสร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5) นายกสโมสร คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  6) นายกสโมสร คณะรัฐศาสตร์ 7) นายกสโมสร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8) นายกสโมสร คณะ
พยาบาลศาสตร์ 9) นายกสโมสร คณะบริหารธุรกิจ รวมจ านวน 9 คน  
   1.2.4 กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร ได้แก่ นักศึกษาที่สมัครร่วมกิจรรมโครงการ รวมจ านวน 30 
คน 
 2. เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ โดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC ในช่วง 0.76-1.0 
แล้วน าไปทดลองใช้ กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ช้ันปีที่ 3 จ านวน 30 คน 

กระบวนการพัฒนากิจกรรม 
1. ข้ันศึกษาสถานการณ์ ปญัหา 
2. ข้ันการวางแผนออกแบบกิจกรรม 
3. ข้ันสร้างกิจกรรม 
4. ข้ันทดลองปฏิบัติกิจกรรม 
5. ข้ันประเมินผลกิจกรรม  
 

 

การปฏิบัตติาม 
ค่านิยม 12 ประการ 

ความพึงพอใจ 
ต่อกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยม 12 ประการ 

กิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยม 12 ประการ 
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ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 และ 0.92 ตามล าดับส่วนเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การประชุมระดม
ความเห็นแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์กลุ่ม ได้ปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ใช้วิธีการเก็บรวบรวมตามกระบวนการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 
12 ประการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  
 1. ขั้นศึกษาสถานการณ์ ปัญหา ใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ โดยนักศึกษาอาสาสมัครเก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลมาประมวลผลเป็นข้อมูล
พื้นฐาน ได้แก่ 1) สถานภาพทั่วไป 2) การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 3) แนวทางการพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยม 12 ประการ  
 2. ขั้นการวางแผนออกแบบกิจกรรม ใช้วิธีศึกษาโดยจัดประชุมระดมความเห็นแบบมีส่วนร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกกลุ่ม โดยน าเสนอข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมและพฤติกรรมเป้าหมาย น าเสนอร่างกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ รวมทั้งให้ข้อเสนอเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติการ 
 3. ขั้นสร้างกิจกรรม ใช้วิธีศึกษาโดยจัดสนทนากลุ่มกับกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร เพื่อศึกษาการน า
กิจกรรมไปทดลองปฏิบัติ ประกอบด้วย ประเด็น 1) การเลือกกิจกรรม 2) การพิจารณาความเหมาะสม 3) วิธีด าเนิน
กิจกรรม 4) การเตรียมความพร้อมได้แก่ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ทุน สถานที่  การประสานงาน 5) การ
ประชาสัมพันธ์ 6) การประเมินผล และ 7) การสรุปผลกิจกรรม 
 4. ขั้นทดลองปฏิบัติกิจกรรม ใช้วิธีศึกษาโดยทดลองปฏิบัติจริงกับกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครตาม
ก าหนดไว้ในข้ันตอนสร้างกิจกรรม 
 5. ขั้นประเมินผลกิจกรรม ใช้วิธีศึกษาโดยใช้ 1) สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร 2) ประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาท่ัวไปที่ร่วมกิจกรรม 3) รายงานผลการด าเนินกิจรรมต่อคณะ 
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยมไทย 12 ประการ พบว่า นักศึกษา มีระดับการปฏิบัติใน
ภาพรวม ในระดับมาก ( X = 4.21) ด้านที่ปฏิบัติในระดับมาก คือ 1) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
( X = 4.39) 2) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ( X = 4.32) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อ
แผ่และแบ่งปัน ( X = 4.21) ตามล าดับ 
 2. ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ พบว่าดังนี้ 
  2.1 ผลการวางแผนออกแบบกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ พบว่า กลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกันออกแบบและการน าเสนอกิจกรรม จ านวน 12 กิจกรรม ได้แก่ 1) รู้รักแผ่นดินไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2) ร้าน
ซื่อสัตย์ ไร้คนขาย 3) ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของความดี 4) ชีวิตคือการเรียนรู้ เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน 
ยกระดับอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ยิ้มสยาม งามอย่างไทย รักษ์ผ้าไทย นบไหว้อ่อนน้อม 6) สมาทานศีล 5 ปฏิบัติ
ธรรม วันธรรมสวนะ 7) ค่ายอาสาประชาธิปไตย น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ ร่วมแรงร่วมใจจัดการขยะ 8) วินัยจราจร สู่
ชุมชนต้นแบบวินัยจราจร 9) ฝึกสติ รู้คิด รู้ท า ตามรอยเท้าพ่อ 10) สวนผักราชภัฏพอเพียง 11) เสริมสร้างกายใจ
เข้มแข็ง พร้อมรับใช้สังคม 12) ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีหนึ่ง 
  2.2 ผลการสร้างกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ พบว่า กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครคดัเลอืก
กิจกรรมร้านซื่อสัตย์ ไร้คนขาย เป็นกิจกรรมทดลองปฏิบัติน าร่อง เนื่องจากเป็นค่านิยมพื้นฐานท่ีทุกคนควรถือปฏิบัติ 
มีความเหมาะสมกับช่วงเวลา สามารถด าเนินการและสังเกตผลได้ง่าย ใช้ระยะเวลา 1 เดือน และได้จัดเตรียมด าเนิน
กิจกรรมเชิงระบบ  
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  2.3 ผลการทดลองปฏิบัติกิจกรรม ร้านซื่อสัตย์ ไร้คนขาย พบว่า การจ าหน่ายโดยภาพรวม ได้รับ
เงินไม่ครบตามจ านวนสินค้าที่วางจ าหน่ายไว้ประจ าวัน เฉลี่ยวันละ 4.65 บาท อย่างไรก็ดีผลประกอบการยังมีก าไร
จัดสรรเพื่อประโยชน์สาธารณะได้  
  2.4 ผลการประเมินกิจกรรม ร้านซื่อสัตย์ ไร้คนขาย พบว่า นักศึกษาอาสาสมัครพึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรมมาก ประสงค์จะให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง 
รับผิดชอบหน้าที่และแก้ปัญหาเฉพาะได้ ส่วนลูกค้ามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยภาพรวม ในระดับมาก ( X = 
4.51) ข้อที่มคีวามพึงพอใจในระดับมาก สามล าดับแรก คือ 1) ความประทับใจในร้านซื่อสัตย์ ไร้คนขาย ( X = 4.77) 
2) เช่ือมโยงถึงภาพลักษณ์ “ความรู้คู่คุณธรรม” นักศึกษาได้ ( X = 4.68) 3) กิจกรรมนี้ใช้ส่งเสริมความซื่อสัตย์ของ
นักศึกษาได้ ( X = 4.67) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวช่ืนชมและยกย่องกิจกรรมร้านซื่อสัตย์ไร้คนขาย 
พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับนักศึกษาอาสาสมัคร 
 
อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยมไทย 12 ประการ พบว่า นักศึกษา มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก 
คือ 1) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 2) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีศีลธรรม รักษาความ
สัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาเช่ือว่าการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนถือเป็นการตอบ
แทนบุญคุณพ่อแม่ ต้องการปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพ่อแม่และครูอาจารย์ รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
เชื่อมั่นศรัทธาหลักธรรม   ค าสอนในศาสนา มีจิตเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ถือได้ว่าท้ังสามสถาบันเป็นสถาบัน
ทีข่ัดเกลามาอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่วัยเด็ก ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา (2560 : 24-
27) พบว่า ผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีความยึดมั่นและปฏิบัติในด้านท่ี 1 ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
ด้านที่ 3 ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สูงกว่าค่านิยมด้านอื่น และ พิมพ์ผกา แดงสุวรรณ (2558 : 
81-84) พบว่า พฤติกรรมของนักเรียนตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดี
มาก เรียงตามล าดับ คือ ความกตัญญูกตเวที ภูมิใจในความเป็นไทย มีวินัยรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
เมตตากรุณา  
 ในประเด็นนี้ กฤษณา พันธุ์มวานิช (2550 : 25-27) อธิบายว่า ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นความรัก 
ส านึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย หวงแหนมาตุภูมิ รวมทั้งศรัทธาปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อให้การ
ด าเนินชีวิตมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตัวก ากับ ท าให้เกิดความดีงามในสังคม เช่นเดียวกับ ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2553 : 17) อธิบายว่า หลักค าสอนทางศาสนาเป็นเสมือนหลักยึดเหนียวทาง
จิตใจ การที่บุคคลสามารถน าหลักศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ย่อมท าให้ไม่หวั่นไหวไปกับ
การแปรปรวนทางสังคม  
 ผลการศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยมไทย 12 ประการ สอดคล้องกับทฤษฎีจ าแนกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านจิตใจของ บลูมและมาเซีย (Bloom, 1956 ; Masia, 1964 อ้างถึงใน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 
2542 : 17-18 ; ทิศนา แขมมณี, 2546:  44-46) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้ด้านจิตใจจะครอบคลุมความสนใจ เจต
คติ ค่านิยม ลักษณะนิสัยของบุคคล การเกิดเจตคติและการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล มีขั้นตอน คือ 
1) ขั้นการรับรู้ 2) ขั้นการตอบสนอง 3) ขั้นการเห็นคุณค่า 4) ขั้นจัดระบบ 5) ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย การ
เรียนรู้ด้านจิตใจของบุคคลมีเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไป เริ่มจากการให้บุคคลมีโอกาสรับรู้และสนใจในเรื่องที่
จะปลูกฝัง มีโอกาสในการตอบสนองต่อสิ่งที่สนใจ เห็นคุณค่าของสิ่งที่ปฏิบัติ และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่าง
สม่ าเสมอและการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัยในท่ีสุด 
 และสอดคล้องกับทฤษฎีจริยศึกษาของ ซุทเทอร์แลนด์ (Sutherland, 1988 อ้างถึงใน สาคร อุ่นผาง, 
2556 : 47) ทฤษฎีนี้มีความเช่ือพื้นฐานว่า เมื่อบุคคลมีโอกาสได้ใช้เหตุผลแล้ว ย่อมจะน าไปสู่การตัดสินค่าทาง
จริยธรรมร่วมกันได้ แม้ว่าจะให้เสรีภาพแก่บุคคลได้ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีอิสระก็ตาม ควรจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ใช้เหตุผลนี้ และเสนอให้ใช้เทคนิคกลุ่มอภิปราย ภายใต้บรรยากาศของกลุ่มแบบเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ปราศจาก
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การเย้ยหยัน หรือการแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อกัน และครูต้องไม่ก าหนดข้อสรุปของบทเรียนให้แก่ผู้เรียน หรืออาจ
ด าเนินการกลุ่มอภิปรายตามแนวคิดของเทคนิควิธีกระจ่างค่านิยม  
 ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายร่วมกันออกแบบและการ
น าเสนอกิจกรรม จ านวน 12 กิจกรรม ในการสร้างกิจกรรมนั้นกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครได้คัดเลือกกิจกรรมร้าน
ซื่อสัตย์ ไร้คนขาย เป็นกิจกรรมทดลองปฏิบัติน าร่อง โดยกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร ได้ประชุมและร่วมกันอภิปราย
เพื่อจัดเตรียมระบบด าเนินงาน เมื่อทดลองปฏิบัติกิจกรรมจริง พบว่า การจ าหน่ายได้รับเงินไม่ครบตามจ านวน เฉลี่ย
วันละ 4.65 บาท ส่วนการประเมินผลกิจกรรม พบว่า นักศึกษาพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมมาก กิจกรรมนี้
ส่งเสริมภาพลักษณ์ “ความรู้คู่คุณธรรม” และสะท้อนความซื่อสัตย์ของนักศึกษาได้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ให้นักศึกษา
อาสาสมัครมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมเองทุกขั้นตอน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การการวาง
แผนการออกแบบ น าเสนอความคิดเห็น การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น รับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน การ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา การแสดงความรับผิดชอบ รวมถึงการประเมินคุณค่าของส่งเสริม
ความดีต่อสังคม  
 ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ศักดิ์ ระพี (2543 : 26-29) พบว่า ควรให้เยาวชนประเมินและตัดสินใจเลือก
ค่านิยมได้ด้วยตนเอง ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ เพราะได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว ผ่านวิธี
ปฏิบัติของจิตส านึก สะท้อนถึงการประเมินค่า การตัดสินใจ ผลที่เกิดขึ้นต่อตนและสังคมที่มีสติสัมปชัญญะก ากับ 
ค่านิยมที่สมบูรณ์เกิดจากกระบวนกระจ่างค่านิยม 7 ประการ คือ 1) การเลือกอย่างอิสระ 2) การเลือกจากแนว
ทางเลือกต่างๆ 3) การเลือกหลังจากการพิจารณาถึงผลที่จะเกิดจากทางเลอืกแต่ละอย่าง  4) มีความสุขกับสิ่งท่ีเลือก 
5) เต็มใจที่จะยึดมั่นในสิ่งที่เลือกโดยเปิดเผย 6) ท าตามสิ่งที่เลือก และเห็นคุณค่า 7) ท าสิ่งนั้นซ้ า ๆ ยืดถืออย่าง
เหนียวแน่นจนเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตอย่างสม่ าเสมอ และสอดคล้องกับ สมพร  โตนวล (2551 : 27-28) 
พบว่า การกระจ่างค่านิยมนั้น เป็นการให้ผู้เรียนได้พัฒนาค่านิยมด้วยตนเอง โดยจัดเตรียมสถานการณ์ อ านวยความ
สะดวก และบอกวิธีการของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ยั่วยุให้คิดและตัดสินใจ โดยมี หลักการพื้นฐานว่า 1) ไม่
เสนอแนะแนวทางและช้ีน าความคิดเห็น 2) ท าค่านิยมให้กระจ่าง ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนลงมือ
กระท าด้วยตนเองด้วยกิจกรรมกลุ่ม เริ่มจากการคิดหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง พิจารณาข้อมูล น าเสนอความ
คิดเห็นของตนต่อกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สรุปหาทาง
เลือกในการแก้ปัญหาของกลุ่ม น ามติกลุ่มเสนอต่อเพื่อนร่วมช้ัน จากนั้นผู้เรียนจะตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองใหม่อีกครั้ง จะเป็นการเลือกค่านิยมที่ยอมรับได้ สามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 ในประเด็นนี้ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2553 : 13-14) อธิบายว่า แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านค่านิยม 1) ผู้ปฏิบัติงานเสริมสร้างค่านิยมท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2) จัดสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึง
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ให้ความรู้ค่านิยมที่จะปลูกฝัง 4) สร้างความส านึกที่จะปฏิบัติ 5) การฝึกและปฏิบัติตาม
ค่านิยมที่จะปลูกฝัง ให้ได้รับการฝึกฝนกิจกรรมต่างๆ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ให้มีความสัมพันธ์กับ
ปัญหาทั้งส่วนตัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ควรยกย่องคนดีให้เป็นที่ปรากฏและเป็นแบบอย่าง และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ค่านิยมที่พึงประสงค์ นอกจากนั้นแล้ว ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา (2560 : 24-27) อธิบายว่า 
วิธีการที่สถานศึกษาใช้ในการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ การบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน การจัดรายวิชาเฉพาะ การจัดกิจกรรมโครงการ ให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกช้ันเรียน และการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมค่านิยมให้แก่ผู้เรียน  
 เช่นเดียวกับที่ โสภา ศิริอุเทน (2548 : 115-116) อธิบายว่า ควรร่วมมือกันส่งเสริมค่านิยมอย่างจริงจัง 
รัฐควรก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน สนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ผู้ใหญ่ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เสนอ
แนวทางด าเนินการ ดังนี้ 1) เริ่มต้นท่ีสถาบันครอบครัว 2) สอดแทรกในรายวิชา 3) การศึกษานอกสถานท่ี 4) ให้เข้า
ร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 5) จัดอบรมแกนน าคุณธรรม 6) ให้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 7) รณรงค์ให้
ใช้ของไทย 8) รณรงค์ปลูกฝังและส่งเสริมผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้ง วัตสัน ซอทไทล์ และเหลียง (Watson, Sottile and 
Liang (2014 : 124) พบว่า ปัจจุบันนักศึกษาก าลังมีพฤติกรรมไมสุ่จริตทางวิชาการเพิ่มขึ้น ได้แก่ การคัดลอกผลงาน 
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คัดลอกข้อสอบ โดยเสนอผลประโยชน์ทั้งรูปแบบการจ่ายเงินตอบแทน และสิ่งอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการหลอกลวง ขโมย
ความคิด น าไปสู่พฤติกรรมทุจริตในรูปแบบต่างๆ ในสังคม ดังนั้นการท าความเข้าใจพฤติกรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สามารถเสริมสร้างรากฐานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมโดยจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาเกิดการปรับตัวที่เหมาะสม และ
เสริมสร้างจิตส านึกในเรื่องจริยธรรมในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
 ผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา (Bandura, 1977 อ้างถึงใน สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2548 : 28) ทฤษฎีนี้เช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์มาจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ท่ีมีกระบวนการในการสังเกตและเลียนแบบ 4 ประการ คือ 1) กระบวนการ
ความเอาใจใส่ 2) กระบวนการจดจ า 3) กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง 4) กระบวนการแรงจูงใจ และ
สอดคล้องกับทฤษฎีทางพุทธศาสตร์ (ภัทรพร สิริกาญจน, 2536 : 127-129) ทฤษฎีนี้เช่ือว่าพุทธศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาบุคคลด้านต่างๆ ดังนี้ 1) พัฒนาบุคคลด้านจิตส านึกและเจตคติ หลักค าสอนทางศาสนาเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญและเป็นหลักในการกล่อมเกลาบุคคลให้มีความส านึกและเจตคติที่ถูกต้องดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม
ในทางสร้างสรรค์ ให้มนุษย์มีความรัก ความเมตตา ความเสียสละและความสงบเยือกเย็น ตลอดจนพร้อมท่ีจะท าตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 2) พัฒนาบุคคลในการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น พุทธศาสนามีหลักธรรมหลายข้อที่
ส่งเสริมให้บุคคลด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยดี เช่น หลักทิศ 6 และสังคหวัตถุ 4 และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการมี
ส่วนร่วมของ โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff ,1981 : 6) ทฤษฎีนี้เช่ือว่าการมีส่วนร่วมถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญในการพัฒนา เพราะเป็นการส่งเสรมิให้ ให้เกิดความศรัทธาในตัวเอง เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง และความรู้สึก
เป็นเจ้าของ ซึ่งการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ จะน าไปสู่ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพได้ ด้วยการให้ผู้ร่วมพัฒนามี
โอกาสบริหารงานต่าง ๆ ด้วย ตนเองตามหลักประชาธิปไตย กรอบพื้นฐานการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เป็นการตัดสินใจในระยะเริ่มต้น 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ การน ากิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 กิจกรรมไปใช้ควรบูรณาการไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายและการด าเนินการเชิงระบบใน
ระดับคณะ ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรวิจัยและพัฒนาศักยภาพแกนน านักเรียนมัธยมปลาย จังหวัด
ชัยภูมิ โดยใช้กิจกรรมร้านค้าซื่อสัตย์ ไร้คนขาย 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม จ าแนกตามต าแหน่งการปฏิบัติงานและประเภทของโรงเรียน 
(2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดนครพนม (3) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 379 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ระหว่าง 0.27 - 0.78 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95  ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 0.25 - 0.72 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม
ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร และปัจจัย
ด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิง
บวกระดับต่ า ยกเว้นปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาสามารถพยากรณ์คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ลักษณะสภาพแวดล้อมองค์กร (X 2)  ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลองค์กร (X 3)  ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร (X 1)  ปัจจัย
ด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานองค์กร (X 4)  โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 95.83 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SE.est) เท่ากับ 0.06326 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 


Y = 1.426 + 0.211X2 + 0.213X 3+ 0.140 X 1 + 0.088X4 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = 0.211Z2 + 0.213Z 3+ 0.140Z1 + 0.088Z4 
ค าส าคัญ: คุณภาพการศึกษา, สถานศึกษาเอกชน 
 
Abstract  
 The objectives of this research were (1) to study the factors affecting the educational 
quality and the levels of educational quality in private schools in Nakhon Phanom province 
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classified by positions and school sizes, (2) to analyze relationships between the factors affecting 
the educational quality and educational quality in private schools in Nakhon Phanom 
province (3)  to create a predictive equation of the factors affecting the educational quality in 
private schools in Nakhon Phanom province. The sample group consisted of 379 directors and 
teachers who were selected by stratified random sampling. The instruments have been created 
into two types of questionnaires. The first type of questionnaire looks at the factors affecting the 
educational quality in private schools with the discrimination between 0.27 – 0.78, and the 
reliability is 0.95. The second type of questionnaires is the educational quality in private schools 
with the discrimination between 0.25 – 0.72, and the reliability is 0.91. The statistics employed in 
the data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’ s correlation coefficient, 
and stepwise multiple regression analysis.  
 The research findings were as follows: (1) the factors affecting the educational quality 
in private schools in Nakhon Phanom province consisted of environmental characteristics, 
employee characteristics, organizational characteristics, and administrative policies and practices 
characteristics, were at a high level overall.  (2)  the correlation among the factors affecting the 
educational quality in private schools in Nakhon Phanom province, every factor revealed a low 
positive correlation, except the environmental characteristics revealed a medium positive 
correlation. (3) the factors affecting the educational quality could predict the educational quality 
in private schools in Nakhon Phanom province as follows:  the environmental characteristics 
(X2) , employee characteristics (X3) , organizational characteristics (X1) , and administrative policies 
and practices characteristics (X4) could predict at the percentage of 95.83.  The standard error of 
estimate (SE.est) was equal to 0.06326, and the equations were shown as follows: 
 Raw score predict equation 

 


Y = 1.426 + 0.211X2 + 0.213X 3+ 0.140X 1 + 0.088X4 
 Standard score predict equation  
 Z = 0.211Z2 + 0.213Z 3+ 0.140Z1 + 0.088Z4 
 
Keywords: Educational Quality, Private Schools 
 
บทน า   
 การศึกษานับเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า เป็นเครื่องมือในการปลูกฝัง
ค่านิยม เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอันพึงประสงค์แก่เยาวชน เป็นกระบวนการฝึกฝนทักษะอาชีพ 
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติให้สืบต่อไป เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาสังคม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมี
ความสามารถที่จะปรับตัวให้รู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นการศึกษาภาคบังคับท่ีมุ่งให้เด็กซึ่งอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปี
ที่สิบหก มีความรู้ความสามารถในขั้นพื้นฐานให้สามารถคงสภาพการอ่านออกเขียนได้ คิดค านวณได้ เป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุข สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมในการด ารงชีวิตความสามารถ
ในอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ประกอบอาชีพตามควรแก่วัยและด ารงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
(ปราณิศา ฉิมมาแก้ว. 2554: 1) 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค์และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา รวมทั้งการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับติดตาม การ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาทุกแห่ง จึงต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 2-17) 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็น
หน่วยงานที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนได้ตระหนักถึงภารกิจ จึงได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556-2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้
ได้มาตรสากล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาตามศักยภาพ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเพื่อร่วมสร้างสันติ
สุขโดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตอาชีพ โดยก าหนดให้สถานศึกษาเอกชน
จัดท าแผนการจัดการศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นผลส าเร็จและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก าหนดงาน 
โครงงาน กิจกรรมและงบประมาณในการด าเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนของสถานศึกษาเอกชนที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและรองรับการเป็นสถานศึกษาเอกชนท่ีได้มาตรฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนมีความ
มุ่งมั่นร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้มีการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการพัฒนา 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 3) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการจัดการศึกษาเอกชน ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่โรงเรียน
เอกชนท าหน้าที่ด าเนินการในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการศึกษาที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาของรัฐ โดย
มีบทบาทในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยอาศัยปัจจัย
ด้านลักษณะองค์กร สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ลักษณะบุคลากร นโยบายการบริหารและ
การปฏิบัติงานที่ก าหนดชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาและระดับคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดนครพนม จ าแนกตามต าแหน่งการปฏิบัติงานและประเภทของโรงเรียน 
 2. เพื่อหาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม 
 3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษากับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดนครพนม 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนมผู้วิจัยได้
ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Steers (1977: 7-10 
อ้างอิงใน กษมาพร ทองเดื้อ. 2555: 7 - 12) ซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่   



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

51 

  1.1 ปัจจัยลักษณะองค์กร หมายถึง การจัดระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
ตลอดจนทรัพยากรและเทคโนโลยีภายในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
  1.2 ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
  1.3 ปัจจัยลักษณะบุคคล หมายถึง ลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการยอมรับ
และเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานภายในสถานศึกษา 
  1.4 ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
 2. คุณภาพการศึกษา ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2559: 2 
- 20) ดังนี ้
  2.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่
ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2.2 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การ
ด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 
  2.3 มาตรฐานด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความ
ต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละบุคคลสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  2.4 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการ
จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
วิธีการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ผู้บริหารและครูที่ปฏบิัติงานในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม จ านวน 474 คน จ าแนก
เป็นผู้บริหาร จ านวน 31 คน และครู จ านวน 443 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม       
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2535: 38) 
แต่เนื่องจากจ านวนประชากรบางกลุ่มมีจ านวนน้อย จึงปรับเปลี่ยนเกณฑ์เป็นเกณฑ์รอ้ยละ 80 ของจ านวนประชากร 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 379 คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเทียบสัดส่วน จ าแนกเป็นผู้บริหารจ านวน 24 คน 
และครูจ านวน 355 คน  
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2. ตัวแปรที่ใช้วิจัย  
  2.1 ตัวแปรพยากรณ์ ประกอบไปด้วย 
   1) ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม  
   2) ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล  
   3) ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร  
   4) ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบรหิารและการปฏิบัติงาน 
  2.2 ตัวแปรเกณฑ์ คือ คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.1 ลักษณะของเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นครพนม ตามเกณฑ์การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
  3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และสร้างแบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม   
  3.3 การหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ แก้ไข และที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหาร
และครูในสถานศึกษาเอกชน จ านวน 50 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) โดย
วิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item Total Correlation) โดยการหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่าย ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Coefficient of Correlation) และ
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-
Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach โดยแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.27 – 0.78 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และแบบสอบถามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน มี
ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.25 – 0.72 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 แล้วปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามผล
การวเิคราะห์การทดลองใช้ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และน าหนังสือจาก
งานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยแบบสอบถามส่งถึงผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนมที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง  
  4.2 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม โดยเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ที่จะน าไปการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  
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  5.3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษากับคุณภาพการศึกษา    
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
  5.4 วิเคราะห์อ านาจพยากรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา             
กับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบเป็นขั้นตอน 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IC) หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็น
รายข้อ โดยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ ( Item Total Correlation) โดย
การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Coefficient of 
Correlation) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)   
  6.2 สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  6.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Correlation Coefficient) การวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณ  แบบเป็นขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ในความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก                
( X  = 4.28) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ( X = 4.35) และ 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ในความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.20) ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ( X = 4.29) 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดนครพนม กับระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
กันเชิงบวกค่อนข้างต่ า (rxy = 0.653) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มี
ความสัมพันธ์กันทุกด้านปัจจัยด้านลักษณะองค์กร ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติงานในระดับค่อนข้างต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กันในปัจจัยด้าน
ลักษณะสภาพแวดล้อม ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสามารถพยากรณ์คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดนครพนม ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม (X2) ปัจจัยด้านลักษณะ
บุคคล (X 3) ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร (X 1) ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน (X4) โดยตัว
แปรสามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 95.83 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SE.est) เท่ากับ 0.06326 
และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 


Y = 1.426 + 0.211X2 + 0.213X 3+ 0.140X 1 + 0.088X4 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = 0.211Z2 + 0.213Z 3+ 0.140Z1 + 0.088Z4 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ในความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญในด้านการศึกษาอย่างมาก และพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีมาตรฐานท่ีสูงขึ้น การจัดการศึกษา เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือการพัฒนาด้านต่างๆ และภาคเอกชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้ช่วยเสริมในส่วนท่ีภาครัฐด าเนินการไม่ทั่วถึง ช่วยสร้างความหลากหลายใน
ด้านรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา ท าให้เกิดการศึกษาทางเลือกต่างๆ  ที่ภาคเอกชนช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับ
เด็กและเยาวชน ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวทิ โกเสน
ตอ (2556: 24) ได้ศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนตามแนวชายแดน
ไทย-พม่า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตามแนวคิดของ สเตียร์และพอร์สเตอร์ 
Steer & Porter ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิราภรณ์ ช่วยบ ารุง (2556: 83 – 84) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม ในความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รัฐบาล
ได้ก าหนดได้ก าหนดนโยบายทางด้านการศึกษาในการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุขและมีการพัฒนารอบด้าน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2556-2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาตามศักยภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากทุกภาคสว่น ร่วมสร้างสันติสุขโดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต อาชีพ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 56 – 58) จึงส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์ (2555: 89) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู 
ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านผู้ปกครอง ปัจจัยด้านทรัพยากรปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และปัจจัยด้านชุมชน  ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยและระดับมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม 
กับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกค่อนข้างต่ า 
(rxy = 0.653) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีความสัมพันธ์กันทุกด้านปัจจัยด้าน
ลักษณะองค์กร ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานในระดับค่อนข้าง
ต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กันในปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก การศึกษาเอกชนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาตามศักยภาพ มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดย
อาศัยปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยลักษณะองค์กร ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัย
ลักษณะบุคคล และปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวิตา มีเปี่ยม
สมบูรณ์ (2555: 89) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านนักเรียน 
ปัจจัยด้านผู้ปกครอง ปัจจัยด้านทรัพยากรปัจจัยด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก และปัจจัยด้านชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยและระดับมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมากปัจจัยกับมาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิราภรณ์ 
ช่วยบ ารุง (2556: 83 – 84) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านกระบวนการบริหาร ด้าน
กระบวนการประกันคุณภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสามารถพยากรณ์คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดนครพนม ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล 
ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร ปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจาก คุณภาพ
การศึกษามีจุดเน้นท่ีให้ความส าคัญกับคุณภาพในเชิงวิชาการซึ่งเป็นคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการและวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา รวมถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นประเด็นส าคัญ อย่างไรก็ตามคุณภาพของการบริหาร
จัดการหรือกระบวนการในการจัดการศึกษาก็ยังเป็นสิ่งส าคัญที่โรงเรียนต้องค านึงถึงเช่นกัน ดังนั้น การจัดโครงสร้าง
ของสถานศึกษา สายการบังคับบัญชา นโยบายการบริหารของผู้บริหาร การจัดการหลักสูตร  การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ต่อระบบของคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญ รวมทั้ง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการบริหารของโรงเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัตน์ พงษ์มิตร (2556: 99)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย
ด้านครู ปัจจัยด้าน หลักสูตร ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านนักเรียน โดยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก 2) ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยด้าน
ทรัพยากร ปัจจัยด้าน ผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านหลักสูตร มีความสัมพันธ์ 
ทางบวกระดับมาก กับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตร 
ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านครู เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารของโรงเรียน เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R เท่ากับ .882  สามารถร่วม
พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้ร้อยละ 
77.80 
 5. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  5.1 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญและน าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษานี้มาพัฒนาเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา โดยเฉพาะปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น สถานศึกษาจึ งควร
พัฒนาและให้ความส าคัญกับบุคคล โดยปลูกฝังค่านิยมและการยอมรับเป้าหมายคุณค่าของสถานศึกษา มุ่งเน้นให้
บุคลากรทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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  5.2 จากผลการวิจัยคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนการสอนจนสามารถท าให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะตามความคาดหวัง มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะพื้นฐานในด้านต่างๆ จนประสบความส าเร็จในด้านการเรียน การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต  
  5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม และควรศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครพนม 
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การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่ม ตรา มทส.  
The Study of Influences of Marketing Mix Factors Affecting Buy Decision SUT  

Drinking Water.  
 

นายจักร์ โนจากลุ 
ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการบริโภคน้ าดื่มตรา มทส. เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรและนักศึกษาที่ก าลังศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 390 คน สถิติที่น ามา
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ ความถดถอยพหุคูณ  
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18 – 21 ปี สถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่ ากว่า 10 ,000 บาท มีที่พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย มีการ
บริโภคน้ าดื่ม ตรา มทส. 1 – 2 ครั้ง / สัปดาห์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบ่อยมากที่สุดเป็นแบบขวดใสขนาด 600 ซี.ซี 
ปริมาณในการซื้อน้ าดื่ม ครั้งละ 1 ขวด และน าไปบริโภคภายใน มทส. มากที่สุดคือห้องเรียน สถานที่ซื้อน้ าดื่มเพื่อ
น าไปบริโภคภายนอก มทส. มากที่สุดคือร้านอาหาร และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย จากผลจากการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ ปัจจัย
ด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ น้ าดื่มตรา มทส. 
 
Abstract  
 The purposes of this research are to study the opinions of Suranaree University of 
Technology’ s staff and students about SUT drinking water consumption also to study the 
marketing mix factors 7Ps affecting buying decision of SUT drinking water by using the 
questionnaire in order to collect data from the samples which are 390 staff and students.  The 
statistical methods used in data analysis were descriptive statistics which are frequency 
distribution, percentage, mean and standard deviation and inferential statistic which is multiple 
regression analysis. 
 Research findings were as follows: Most respondents are female, age range between 18 
to 21 years old, studying in Bachelor’s degree, having the average income of lower 10,000 baht 
and living in a house/ condominium/  dormitory on campus.  The amount of drinking water 
consumption was 1 to 2 times per a week.  The preference product was a 600 cc transparent 
plastic bottle. The amount of bottle used at a time was 1 bottle. For buying SUT drinking water 
consumption on campus, most of the respondents bought SUT drinking water to drink in a 
classroom. For buying SUT drinking water consumption outside campus, most of the respondents 
bought SUT drinking water to drink in a restaurant. The significance of marketing mix factors 7Ps 
was at a high level in every factor.  From multiple regression analysis can forecast that factors 
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influencing the decision to buy SUT drinking water were distribution factor, physical evidence 
factor, process factor and product factor at significant 0.05 level. 
 
Keywords: Marketing Mix, Decision making, SUT Drinking Water 
 
บทน า  
 น้ าดื่มเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ร่างกายมนุษย์มีการสูญเสียน้ าจากการหายใจ และจาก
การน าไปขับถ่ายปัสสาวะและถ่ายอุจจาระซึ่งในส่วนนี้จะมีการสูญเสียน้ าภายในร่างกายวันละประมาณ 2.5 ลิตร จึง
ท าให้ร่างกายต้องการน้ าวันละ 2.5 ลิตร ประโยชน์ของน้ าดื่ม ได้แก่ เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญภายในเซลล์ เป็น
ส่วนประกอบของเลือด เป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่าง ๆ เป็นตัวท าละลายสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกาย ช่วยใน
การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ ช่วยในการย่อยอาหารและการดูดซึมน าพาสารอาหารไปยังร่างกาย ช่วยใน
การขับถ่ายและก าจัดของเสียออกจากร่างกาย ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในขบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกาย
เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยหล่อลื่นในการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย หากร่างกายขาดน้ าอาจท าให้
เสียชีวิตได้ภายใน 3 วัน (สมศักดิ์ วรคามิน, 2553) 
 การบริโภคน้ าดื่มในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตคนที่อาศัยอยู่ในชนบทมีการใช้น้ าจากแหล่งน้ า
ที่มาจากน้ าฝน แหล่งน้ าบนผิวดิน แหล่งน้ าบาดาล และคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใช้น้ าประปา น ามาใช้ในการอุปโภค
และบริโภค ซึ่งยังไม่มีสิ่งยืนยันได้ว่าน้ าที่น ามาใช้นั้นสะอาดพอที่จะน ามาอุปโภคบริโภคได้ อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทย
ได้มีการพัฒนาขึ้นจึงเกิดโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร แพร่ขยายเข้าไปจากเมืองสู่ชนบท เมื่อ
ตรวจคุณภาพน้ าในจุดที่ผ่านชุมชนเมืองมักจะพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มในปริมาณสูงกว่า
มาตรฐานที่ก าหนด (อัจฉรา จิตตลดากร และวัชระ เสือดี, 2557) ซึ่งเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน 
เกิดมลพิษทางน้ า น้ าที่ประชาชนเคยน ามาใช้อุปโภคและบริโภค ไม่สามารถน ามาใช้ได้ สาเหตุดังกล่าวท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใช้น้ าท่ีมีความปลอดภัยกว่า เช่น น าน้ าประปามาใช้ส าหรับอุปโภค และน้ าที่มีภาชนะบรรจุ
มาใช้ส าหรับบริโภค  ดังนั้น จึงได้เกิดธุรกิจโรงงานน้ าดื่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขอนามัยและสร้าง
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จึงมีรูปแบบในการบรรจุภัณฑ์น้ าดื่มมีความแตกต่างตามความต้องการและความสะดวกใช้
ในการบริโภค  ซึ่งวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการบรรจุภัณฑ์น้ าดื่มก็เพื่อความปลอดภัย ความถูกสุขอนามัยของ
ผู้บริโภคและความสวยงามโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
 ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฟาร์ม มทส.)  ได้ก่อตั้งโรงงานน้ าดื่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดย
ก่อตั้งโรงงานช่ัวคราวที่อาคารประมง ผลิตภัณฑ์น้ าดื่มในระยะต้น เป็นน้ าดื่มบรรจุขวดใส (PET Polyethylene 
Terephthalate) ขนาดบรรจุ 600 ซี.ซี. และน้ าดื่มชนิดบรรจุถังขนาดบรรจุ 20 ลิตร  โรงงานน้ าดื่ม ฟาร์ม  มทส. 
ด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ ผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า น้ าดื่มตรา มทส. ด้วยขบวนการ  
Reverse Osmosis ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลต และได้รับรองมาตรฐานสินค้าจากส านักงานอาหาร
และยา (อย.) น้ าดื่มที่ผลิตออกมาจึงมีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค มีการจ าหน่ายภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้กับ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ตามจุดร้านค้าของฟาร์ม
มหาวิทยาลัย และศูนย์อาหารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยท าการตลาดด้านการจ าหน่ายน้ าดื่มภายใน มทส.   
เป็นหลัก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดตั้งโรงงานมาตรฐานขึ้น อยู่ภายในพื้นที่ ฟาร์ม มทส. มีผลิตภัณฑ์แบ่งตาม
ขนาดบรรจุต่าง ๆ ได้แก่ น้ าดื่มชนิดถ้วยพลาสติกขนาดบรรจุ 220 ซี.ซี. น้ าดื่มชนิดขวดใส ขนาดบรรจุ 350 ซี.ซี. 
และ 600 ซี.ซี. และน้ าดื่มชนิดถังขนาดบรรจุ 18.90 / 20 ลิตร  
 ปัจจุบันน้ าดื่มมีหลากหลายยี่ห้อที่เข้ามาจ าหน่ายภายใน มทส.  อาทิ น้ าดื่มตราเนสท์เล่ น้ าดื่มตรา
คริสตัล  น้ าดื่มตราน้ าทิพย์ โดยผ่านตัวแทนร้านค้าจ าหน่ายที่ขายน้ าดื่มภายใน มทส. น้ าดื่มตรา มทส. ก็ได้ใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเหมือนอย่างกับผลิตภัณฑ์น้ าดื่มยี่ห้ออื่น ๆ เช่นเดียวกัน  แต่ทางฟาร์ม มทส. ยังขาดข้อมูล
ทางตลาดที่จะน ามาใช้ในการจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาด เนื่องจากตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มี
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การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในด้านการตลาด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจทางด้านความปลอดภัยในการ
บริโภค  การปรับปรุงและพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงกับความต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ได้รับทราบข้อคิดเห็นของผู้บริโภคน้ าดื่มตรา มทส. ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นบุคลากร
และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างแท้จริง ทางผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. ของผู้ที่บริโภคน้ าดื่มตรา มทส. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท ากลยุทธ์ทาง
การตลาดให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ของน้ าดื่มตรา มทส. ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคน้ าดื่มตรา มทส.  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 ความหมายและแนวคิดของส่วนประสมการตลาด 7Ps 
 ความหมายและแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps นั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้ เช่น Kotler       
& Keller (2006) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 7Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริษัทน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันในธุรกิจการให้บริการ เพื่อเป็นการตอบสนองความ
พึงพอใจแกก่ลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายซึง่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล 
หลักฐานด้านกายภาพ และกระบวนการ ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2558) ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555)         
และ เสาวภา มีถาวรกุล (2557) ได้อธิบายถึง ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จะน ามา
จัดการกลยุทธ์การตลาดของสินค้าที่ได้วางแผนการตลาดไว้ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่วนประสมทาง
การตลาดจะประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด หรือเรียกว่า 4Ps  แต่ถ้าหาก
เป็นธุรกิจที่ให้บริการจะมีส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้นอีก 3 ประการ คือ 1) บุคคล หรือพนักงาน ท่ีท าหน้าที่
เป็นส่วนหน้าของธุรกิจ ต้องมีการคัดเลือกสรรหา พัฒนาและฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังทัศนคติการ
ให้บริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการมาใช้บริการมากที่สุด 2) กระบวนการให้บริการ เป็นการจัดระบบ
การท างานให้ผู้มาใช้บริการสะดวกและรวดเร็วโดยใช้แนวทางบริการเดเสร็จในจุดเดียว 3) หลักฐานด้านกายภาพ 
เป็นการตกแต่งสถานที่ การวางฝังส านักงาน การเลือกท าเลที่ตั้ง สรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด 7Ps หมายถึง 
เครื่องมือทางการตลาดที่น ามาใช้ในธุรกิจการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้มารับ
บริการ 
 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือการบริการของตราสินค้าใดผู้บริโภคย่อมมีเกณฑ์ในการประเมินในการ
พิจารณาไว้ก่อนอยู่แล้ว แต่ยังต้องพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ตอบสนองความต้องการของตนเองมากที่สุดหรือไม่ 
การตัดสินใจในแต่ละครั้งเป็นการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในขณะที่ก าลัง
ตัดสินใจ จึงท าให้เกิดความหมายของค าว่าการตัดสินใจ ดังนี้ Schiff, Kanuk และ Lazar, 2007 อ้างถึงใน นภวรรณ 
คณานุรักษ์ (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจคือการเลือกทางใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกสองหรือ
มากกว่าสองทางเลือก และทางเลือกจะต้องมีพร้อมให้บุคคลได้ท าการตัดสินใจเลือก ส่วน อัจฉรา โพธิ์ดี และสุวีณา 
ตั่งโพธิสุวรรณ (2557) อธิบายไว้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่หลาย
ทางซึ่งผู้ตัดสินใจได้ประเมินแล้วว่าเหมาะสมที่สุด ณ เวลานั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) และ สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2551)  อธิ บายไว้ว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า ได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสถานการณ์ และปัจจัยทางเทคโนโลยี ถูกกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาดและสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ  ท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าแสดงพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเหล่านี้จึงท าให้เกิด
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การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน จากความหมายและแนวคิดการตัดสินใจที่กล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า 
การตัดสินใจ หมายถึง การกระท าใด ๆ ของบุคคลที่ได้เลือกการกระท าไว้แล้ว และได้พิจารณาแล้วว่าเป็นทางเลือกที่
คาดหวังไว ้
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิ่งเทียน สนณ์ณกิตตน์กุล (2550) ได้ศึกษา เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริโภคน้ าดื่มบรรจุภาชนะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภค และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บรโิภคต่อปัจจัยของส่วนประสมการตลาด 7 Ps พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคของ
ส่วนประสมการตลาด 7 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บรโิภคต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริโภคน้ าดื่มบรรจุภาชนะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พบว่าผู้บริโภคมีเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ใน
การบริโภคน้ าดื่มบรรจุภาชนะ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคน้ าดื่มบรรจุภาชนะแตกต่างกัน และ
พบว่าผู้บริโภคมีอายุ อาชีพ ผู้บริโภคที่จัดประเภทของผู้บริโภคแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริโภคน้ าดื่มบรรจุภาชนะไม่แตกต่างกัน  
 น าพงศ์ ตรงประสิทธ์ (2554) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าดื่มของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4 Ps ที่มีผลต่อตัดสินใจซื้อน้ าดื่ม
ของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับฉลากแสดงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการหา
ซื้อง่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการเพิ่มปริมาณบรรจุแต่ขายในราคาเดิ ม ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวมีความส าคัญในระดับส าคัญยิ่ง ในการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มของผู้บริโภคในเขตอ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
 ภาณุพันธ์ ขวัญวงษ์ (2558) ได้ศึกษา เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลจากการตัดสินใจซื้อน้ า
ดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการในเขตอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง โดยได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps ที่มีต่อ
ระดับความคิดเห็นและอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มบรรจุขวด พบว่า ความคิดเห็นทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4 Ps โดยรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการ 
แก่ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยด้านการจักจ าหน่าย ตามล าดับ 
 รุ่งกานต์ อินเกิด (2555) ได้ศึกษา เรื่อง เจตคติส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้ง ใจซื้อน้ าดื่ม
บรรจุขวดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดมากท่ีสุด ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า น้ าดื่มที่ได้รับเครื่องหมายรับรองจาก
องค์การอาหารและยา (อย.) เนื่องจากผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานอย่างครบถ้วน ด้านราคา 
พบว่าราคาของน้ าดื่มมีความเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านสถานท่ี พบว่าควรหาซื้อได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาอยู่นอก
บ้าน หรืออยู่ระหว่างการเดินทาง ด้านส่งเสริมการขาย พบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นการเน้น สร้างการจดจ า
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจในการซื้อน้ า
ดื่มมาบริโภค 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วได้ข้อสรุปพิจารณาแล้วว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับข้อคิดเห็น และอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มของผู้บริโภค เฉพาะส่วนประสม
ทางการตลาด 4 Ps เท่านั้นซึ่งเป็นการศึกษาของส่วนประสมทางการตลาดเฉพาะสินค้า แต่ทางโรงงานน้ าดื่ม ฟาร์ม 
มทส. น้ันมีทั้งการผลิต การจัดจ าหน่าย และการบริการลูกค้าอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาด 7 Ps ซึ่งเป็นตลาดบริการ และตรงกับการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ที่เป็นตลาดการบริการ เนื่องจากที่ผ่านมา ฟาร์ม มทส. ยังมิได้มีการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ท่ีท าให้ผู้บริโภคได้มีการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. เพิ่มมากยิ่งขึ้น ท าให้ไม่ทราบถึงความต้องการ
อันแท้จริงของผู้ที่บริโภคน้ าดื่ม เป็นเพียงแต่คาดเดาว่าควรจะใช้กลยุทธ์การตลาดด้านใดลงไปเพื่อที่จะกระตุ้น
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ยอดขายให้เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดการเสียเวลา เสียทรัพยากร และเสียงบประมาณที่น าไปใช้ ดังนั้นในการศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่ม ตรา มทส. ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะน าผลการวิจัย
ไปก าหนดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาดได้ถูกต้องและแม่นย ายิ่งขึ้น 
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นเหตุผลที่น าไปสนับสนุนการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ครั้งน้ี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย           
                          ตัวแปรอิสระ                                                         ตัวแปรตาม 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. ของผู้บริโภค 
 
วิธีการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร จ านวน 1,285 คน (ส่วน
การเจ้าหน้าที่, 30 เมษายน 2560) และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
13,551 คน (ศูนย์บริการการศึกษา, 19 พฤษภาคม 2560)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเคยบริโภคน้ า
ดื่มตรา มทส.มาก่อนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา รวมจ านวนประชากรทั้งหมด 14 ,836 คน มาเป็นฐานในการ
ค านวณ และขนาดของกลุ่มตัวอย่างค านวณด้วยสูตร Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 390 คน ได้แบ่งสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างออกเป็นร้อยละ โดยค านวณได้บุคลากร 33 คน และ
นักศึกษา 357 คน การเลือกสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแต่ละครั้งจะสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนว่า
เคยดื่มน้ าตรา มทส. หรือไม่หากเคยจะแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล    
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
โดยค าถามประเภทต่าง ๆ แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ได้จากการปรับปรุงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่ม ตรา มทส.ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) ตอนที่ 3 เป็น
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ น้ าดื่มตรา มทส. ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) 

ความคิดเห็น การบริโภคน้ าด่ืม ตรา มทส. 
ด้านส่วนประสมการตลาด 7Ps 
1. ผลิตภัณฑ ์
2. ราคา 
3. การจัดจ าหน่าย 
4. ส่งเสรมิการขาย 
5. บุคคล 
6. หลักฐานทางกายภาพ 
7. กระบวนการ 
 

การตัดสินใจซื้อน้ าดืม่ตรา มทส. 
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 การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) เป็นการวัด
แบบสอบถามหรือข้อค าถามแต่ละข้อให้สามารถวัดได้ตรงหรือครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ค่าสถิติที่ใช้ใน
การหาคุณภาพคือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence 
: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 4 ท่าน พิจารณาว่าข้อค าถามแต่ละข้อมีเนื้อหาท่ีต้องการวัดหรือไม่ เมื่อมีการพิจารณาจาก
ผู้เช่ียวชาญลงความคิดเห็นในแบบสอบถามแต่ละประเด็นค าถาม ผลการหาค่า IOC ได้ค่าคะแนนอยู่ช่วงระหว่าง 
0.50 – 1.00 ซึ่งค่า IOC ที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50  (นลินี ณ นคร, 2555) แสดงว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงกับ
จุดมุ่งหมายการวิจัยหรือลักษณะที่ก าหนด หลังจากนั้ นได้วิเคราะห์หาค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม จ านวน 30 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยของส่วนประสมการตลาด 7Ps 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านด้านบุคคล ด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 
และจากด้านการตัดสินใจซื้อ ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.968 สูงกว่าเกณฑ์ 0.70 
(กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา , 2558) แสดงว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องภายในและน่าเช่ือถือ
สามารถน าเอาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ จึงถือว่าแบบสอบถามมีความเช่ือถือ 
 3. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่
บรรยายลักษณะของประชากร สถิติที่น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ  ข้อมูลความคิดเห็น การบริโภคน้ าดื่มตรา มทส. ของส่วนประสมการตลาด 7Ps สถิติที่น ามาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  
 
ผลการศึกษา 
 1. สรุปผลข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
235 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30  มีอายุระหว่าง 18 – 21 ปี จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 67.20 มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 83.10 มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนต่ ากว่า 10 ,000 บาท 
จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30 มีที่พักอาศัยอยู่หอพัก/อาคารชุด/บ้านพัก ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 231 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 บริโภคน้ าดื่ม ตรา มทส. 1 – 2 ครั้ง / สัปดาห์ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ของน้ าดื่ม ตรา มทส. ท่ีซื้อบ่อยมากท่ีสุดคือขวดใสขนาด 600 ซี.ซี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.40 ปริมาณในการซื้อน้ าดื่ม ตรา มทส.ซื้อน้ าดื่มขวดใสขนาด 600 ซี.ซี ครั้งละ 1 ขวด จ านวน 201 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.60 สถานที่น าน้ าไปบริโภคภายใน มทส. มากที่สุดคือห้องเรียน จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 
สถานท่ี น าไปบริโภคภายนอก มทส. มากท่ีสุดคือร้านอาหาร จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ  47.70 
 2. สรุปผลข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  พบว่า บุคลากร และ
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
ราคา มีค่าเฉลี่ย 4.09  ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.06 ปัจจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.91 ปัจจัย
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.80 และปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ย 3.54 ตามล าดับ 
 3. สรุปผลข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน้ าด่ืมตรา    
มทส. จากผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise  สรุปผลตาม
ตารางที่ 1 และสมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ดังต่อไปนี้  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของ
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. 
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ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps 

B β t p-value 

ด้านการจัดจ าหน่าย 0.276 0.272 5.697 0.000* 
ด้านหลักฐานทางกายภาพ 0.255 0.251 5.195 0.000* 
ด้านกระบวนการ 0.238 0.206 4.595 0.000* 
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.166 0.197 4.236 0.000* 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       
        R = 0.790                 Adj = 0.619              Std Error of Est. = 0.43774 
        Constant = 0.327       F = 159.324             Sig = 0.000              
 จากตารางที่1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) เพื่อเลือกสรรตัวแปรอิสระ
เข้าสู่สมการพยากรณ์ โดยเรียงล าดับจากค่า Beta สูงสุดไปหาค่าต่ าสุด คือ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้าน
หลักฐานทางกายภาพ  ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณกับตัวแปรตามเท่ากับ 0.790 (R = 0.790) และได้ร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา 
มทส. ได้ร้อยละ 61.90 (Adj = 0.619) โดยได้สมการดังนี้ 
 สมการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
 การตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. = 0.272 (การจัดจ าหน่าย) + 0.251 (หลักฐานทางกายภาพ) +  
0.206 (ด้านกระบวนการ) + 0.197 (ด้านผลิตภัณฑ์) 
 จากสมาการดังกล่าวสามารถแปรผล ได้ว่า ถ้าปัจจัยการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ปัจจัยด้าน
หลักฐานทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คงที่  จะท าให้การตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา 
มทส. เพิ่มขึ้น 0.272 หน่วย ถ้าปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ปัจจัยการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คงที่ จะท าให้การตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. เพิ่มขึ้น 0.251 หน่วย ถ้า
ปัจจัยด้านกระบวนการเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ปัจจัยการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ คงที่ จะท าให้การตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. เพิ่มขึ้น 0.206 หน่วย ถ้าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1 
หน่วย ปัจจัยการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้นหลักฐานทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ คงที่ จะท าให้การตัดสินใจ
ซื้อน้ าดื่มตรา มทส. เพิ่มขึ้น 0.197 หน่วย 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. พบว่า 
ผลของความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. ของบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของตัวแปร
อิสระทั้ง 7 ตัว พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. และสามารถร่วมกันพยากรณ์การตัด
ตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. มี 4 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ แสดงเห็นได้ว่า  
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย แสดงถึง ผู้บริโภคต้องการที่จะหาซื้อน้ าดื่มตรา มทส. ได้ทุกสถานท่ีที่เป็นทั้ง 
โรงอาหาร  ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายกาแฟ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นสินค้าที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูง
โดยเฉพาะน้ าดื่มบรรจุขวด จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการในด้านความสะดวกที่จะซื้อ ความรวดเร็วในการ
จัดส่ง และช่องทางการในการน าเสนอการให้บริการที่เข้าถึงได้ง่ายส าหรบัผู้บรโิภค จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคน้ า
ดื่มตรา มทส. เข้าถึงสินค้าได้มากท่ีสุดจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการจัดจ าหน่ายตลาด
บริการของ ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2558)  ได้อธิบายไว้ว่า การที่ธุรกิจจะได้เปรียบคู่แข่งขันต้องมีการจัดการ
เกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและสะดวกในการซื้อและมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่
ลูกค้าในสถานที่และในเวลาที่ลูกค้าต้องการสม่ าเสมอ การที่จะท าให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ทุกสถานที่นั้นทางเลือกที่



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

64 

จะต้องพิจารณาใช้มีหลายช่องทาง เช่น การขายตรง การขายผ่านตัวแทนขาย หรือการขายผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
 ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ แสดงถึง ผู้บริโภคได้เล็งเห็นความส าคัญของสถานท่ีตั้งของโรงงานว่าได้
มาตรฐานตามที่หน่วยงานของภาครัฐก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะบอกให้ทราบถึงสภาพภายในของโรงงานว่ามีระบบการ
จัดการด้านขบวนการผลิตที่มีสุขอนามัยที่ดี ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคน้ าดื่มว่า สะอาดและ
ปลอดภัยและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องบทบาทของหลักฐานทางกายภาพในการ
บริการของ ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2558) ได้อธิบายไว้ว่า หลักฐานทางกายภาพมีความส าคัญต่อกิจการบริการ
ลูกค้า ในด้านบทบาทการเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับของบริการ เป็นการบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ภายนอกของการบริการ
ลูกค้าสามารถมองเห็นและรับรู้ในทางรูปธรรม  
 ปัจจัยด้านกระบวนการ เพราะการจัดการด้านกระบวนการในการบริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว 
และมีช่องทางการช าระเงินให้เลือกหลายช่องทาง จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการจะท าให้การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น เช่นขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าให้มีระบบบริการแบบจุดเดียว (One Stop Service) มี
พนักงานจัดการด้านรับค าสั่งซื้อ ด้านการจัดส่งสินค้ามีการก าหนดระยะเวลาว่าสินค้าจะถึงผู้บริโภคในช่วงเวลาไหน 
การรับช าระเงินท่ีมีให้เลือกทั้งการจ่ายแบบเงินสดหรือการจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงจุดเดียวจะท าให้ลดขั้นตอน
กระบวนการท างานให้สั้นลงส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้เร็วขึ้น ท าให้เกิดความพึงพอใจในการบริการมากยิ่งขึ้น 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภครับรู้การตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ บรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์ มทส. ซึ่งหมายถึงตราหรือยี่ห้อ
ของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพและบริการของสินค้าที่มีความสม่ าเสมอและแตกต่างจากคู่แข่งขัน ตรา
สินค้ายังเป็นสัญลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร การที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับตราสินค้า น่ันแสดงถึงผู้บริโภคมี
ความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นโรงงานน้ าดื่มต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความส่ าเสมอ หากไม่รักษาระดับ
คุณภาพไว้ได้ อาจท าให้ภาพลักษณ์และช่ือเสียงเสียหาย ดังนั้นโรงงานน้ าดื่มควรปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่
แสดงออกจากทางข้อคิดเห็นท่ีผู้บริโภคได้แสดงออกมาให้รับทราบก็จะท าให้ คุณภาพของสินค้ามีความสม่ าเสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องตราสินค้าของ Schroeder, 2009 อ้างถึงใน ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) ที่อธิบายไว้ว่า 
ตราสินค้าในวัฒนธรรมตราสินค้านั้นจะหมายถึงรหัสทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติตราสินค้า ภาพลักษณ์
ต านาน ศิลปะ หรือพ้ืนท่ีแสดงถึงคุณค่าของสินค้าท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของตราสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อมาวางแผนและจัดกลยุทธ์ของส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. ท่ีได้จากผลการวิจัยครั้งนี้เป็นหลัก ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
สินค้ามีการจ าหน่ายครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อความเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคได้ทุกที่ในเขต
มหาวิทยาลัย และเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกที่สุดโดยการผ่านตัวแทนจ าหน่าย
ร้านค้าผู้ประกอบการที่จ าหน่ายน้ าดื่ม ตามโรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านกาแฟ ภายในมหาวิทยาลัย หรือแม้ว่า
จะเป็นการบริการการขายแบบทางตรง ก็จ าเป็นที่จะต้องอ านวยความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคทั้งในด้านการ
สั่งซื้อ การส่งสินค้าที่รวดเร็ว การช าระเงินที่ไม่ต้องผ่านขบวนการที่ยุ่งย าก โดยให้มีการบริการจุดเดียวให้จบ
เบ็ดเสร็จทุกอย่าง (One Stop Service) และที่ส าคัญคือทางโรงงานน้ าดื่มต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
ขบวนการการผลิตให้สม่ าเสมอ และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ หันมาน าน้ าดื่มตรา มทส. เข้ามา
จ าหน่ายในร้านของตนเองเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย เนื่องจากการจ าหน่ายน้ าดื่มภายในมหาวิทยาลัยนั้น
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จ าหน่ายน้ าดื่มเป็นผู้ก าหนดว่าจะน าน้ ายี่ห้อใดเข้ามาขายในร้านของ
ตนเอง ท าให้เกิดอุปสรรคในด้านการจัดจ าหน่ายน้ าดื่มตรา มทส. ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย ควรสนับสนุ นให้
ผู้ประกอบการ หันมาน าน้ าดื่มตรา มทส. เข้ามาจ าหน่ายในร้านของตนเองให้มากยิ่งขึ้น  เช่น การขอความร่วมมือให้
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ผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือใช้นโยบายในการจัดส่วนลดในการจัดเก็บการเช่าพื้นที่ขายของ
ผู้ประกอบการที่น าน้ าดื่มตรา มทส.เข้ามาขายในร้าน ก็สามารถท่ีจะเพิ่มช่องทางการจัดจ าน่ายน้ าดื่มตรา มทส.ได้  
 2. ทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มตรา มทส. ได้แก่ ปัจจัย
ด้านราคา ด้านการส่งเริมการขาย ด้านบุคคล หากมาพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้บริโภคแล้วระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่าผู้บริโภคยังให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมตลาดดังกล่าวอยู่ ทางโรงงานน้ าดื่มฟาร์ม มทส. 
ควรที่จะน าทั้งสามปัจจัยนี้เข้ามาร่วมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น ไม่ควรลดราคาสินค้าเพื่อต่อสู้ด้านราคากับ
คู่แข่งขันจะกลายเป็นวัฏจักรของสงครามราคา แต่ทางโรงงานน้ าดื่มฟาร์ม มทส. ควรต้องมีการจัดการต้นทุนในการ
ด าเนินการกระบวนการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้สามารถตั้งราคาน้ าดื่มได้อย่างเหมาะสม
ให้กับลูกค้าเพื่อท่ีจะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ และมีการโฆษณาการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดย
ผ่านสื่อต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้จดจ าตราสินค้าซึ่งจะท าให้เพิ่ม
การตัดสินใจซื้อมากขึ้น โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่น มี
ส่วนลดหากซื้อในปริมาณที่ก าหนดไว้ เป็นต้น ส่วนในด้านบุคลากร จ าเป็นต้องมีการคัดเลือกแสวงหาพัฒนาและจูง
ใจพนักงานให้มีจิตส านึกในการให้บริการแก่ลูกค้าเนื่องจากพนักงานท่ีมีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าคือตัวแทนของ
องค์กร หากพนักงานมีอัธยาศัยดีและมีความเต็มใจให้บริการก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้ ท าให้ เกิด
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 
 3. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรมีการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในด้านการ
สร้างคุณค่าทางโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าที่แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการและความรวดเร็วในการส่ง
มอบสินค้า การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าและเร็วกว่า และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้นั้น จะเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดและจะมีผลให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ าอีกครั้ง การตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสภาพที่ 
ดีกว่า เร็วกว่า และมีความสัมพันธ์กับลูกค้า จะต้องเหนือกว่าคู่แข่งขันตลอดเวลา จะท าให้น้ าดื่มตรา มทส.สามารถ
แข่งขันและครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรแยกสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างออกให้ชัดเจน เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรมการซื้อรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่นกลุ่มตัวอย่างที่สถานภาพเป็น
นักศึกษามักที่จะบริโภคน้ าดื่มที่บรรจุขวดมากกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วจะน าไปบริโภคในห้องเรียนจะคิดถึงความ
สะดวกสบายในการพกพา ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพเป็นบุคลากรนั้นมักจะนิยมบริโภคน้ าที่บรรจุถัง มากกว่า
เนื่องจากมีการน าน้ าไปบริโภคในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งท าให้เกิดความแตกต่างทางด้านการแสดงความคิดเห็น
ต่อผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มนี้ 
 2. ควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจของการให้บริการการจ าหน่ายน้ าดื่มตรา มทส. กับผู้ประกอบที่
เป็นลูกค้าเพื่อน าผลการศึกษานั้นมาปรับปรุงพัฒนาในด้านการให้บริการของโรงงานน้ าดื่ม ฟาร์มมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง  
กิ่งเทียน สนณณ์กิตตน์กลุ. (2550). การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริโภคน้ าด่ืม

บรรจุภาชนะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การจดัการทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพฯ:           
บิสซิเนสอาร์แอนดด์ี. 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2558). การตลาดบริการแนวคิดและกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

66 

น าพงศ์ ตรงประสิทธ์. (2554). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อน้ าด่ืมของผู้บริโภคในเขตอ าเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ. การศึกษาค้นคว้าอิสระ บริหารธรุกิจมหาบัณฑติ วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

นลินี ณ นคร. (2555). เคร่ืองมือการวิจัย. ในเอกสารการเรียนรู้การท าวิจัยด้วยตนเอง. หน่วยที่ 6. นนทบุรี: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 

นภวรรณ คณานุรักษ์. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ซีวีอแลการพิมพ์. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2539). การแปลผลเมื่อใช้เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า. วารสารการ

วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2(1), 64-70. 
ภาณุพันธ์ ขวัญวงค์. (2558). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลจากการตัดสินใจซ้ือน้ าด่ืมบรรจขุวดของ

ผู้ประกอบการในเขตอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ ล าปาง. 

รุ่งกานต์ อินเกิด. (2555). เจตคติส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือน้ าด่ืมบรรจุขวดของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560. ข้อมูลนักศกึษาก าลัง
ศึกษา. จาก http://reg4.sut.ac.th/registrar/DataStudent.asp? avs836841881=3. 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. (2555). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ท้อป.  
สิทธ์ิ ธีรสรณ์. (2551). การตลาดจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สมศักดิ์ วรคามิน. สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2560. น้ าด่ืมเพ่ือชีวิต. จาก http://www.thaicam.go.th/ 

index.php?option=com_content&view=article&id =317:2010-08-09-09-58-
56&catid=81:2010-08-06-03-43-56&Itemid=147. 

ส่วนการเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี. สบืค้นเมื่อ 30 เมษายน 2560. สถิติจ านวนพนกังาน.จาก: 
http://web.sut.ac.th/dp/2015/images/K2_static/2560/ april/emp.pdf 

เสาวภา มีถาวรกุล. (2557). การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการธุรกิจ
การเกษตร. หน่วยท่ี 9. นนทบุรี: สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.  

อัจฉรา จิตตลดากร และวัชระ เสอืดี. (2557). การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร. ในประมวลสาระชุดวิชาหลักการ
จัดการทรัพยากรเกษตร. หน่วยที่ 4. นนทบุรี: สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

อัจฉรา โพธ์ิดี และสุวณีา ตั่งโพธิสวุรรณ. (2557). การตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร. ในประมวลสาระชุดวิชาการ
จัดการธุรกจิเกษตร. หน่วยที่ 3. นนทบุรี: สาขาวิชาส่งเสรมิการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

Kotler, P. & Keller, K. L. (2006). Marketing management. (12th ed.). New York: Pearson 
International.  

Schiffman, L. & Kanuk, L. (2007). Consumer Behavior. NJ: pearson Prentice Hall. 
Schroeder, Jonathan. (2009). The Cultural Codes of Branding. Marketing Theory,  
            9(1), 123-26.           

 

http://reg4.sut.ac.th/registrar/DataStudent.asp?%20avs836841881=3
http://www.thaicam.go.th/%20index.php?option=com_content&view
http://www.thaicam.go.th/%20index.php?option=com_content&view
http://web.sut.ac.th/dp/2015/images/


                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

67 

การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model 
The Construction and Efficiency of the Instructional Model  

By Using CIPPAP Model 
 

ศิรินันท์  เหลืองอภิรมย ์
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

 
Sirinun Laungapirom 

Nakhonratchasima Technical College 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชา
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 
3204-2105) 2) หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204 -2105) 3) 
เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ในขั้นตอน
การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) แบบภาคสนาม 4) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่าง
นักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม 5) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
(รหัสวิชา 3204-2003) 6) ศึกษาผลการประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ของรูป
แบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model กลุ่มเป้าหมาย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เป็น นักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ช้ันปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เครื่องมือที่
ใช้ในงานวิจัย คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบ
ประเมินพฤติกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจแบบประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) 
โดยใช้ CIPPAP Model 8 ขั้นตอนกับการใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้และเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองและนักเรียนกลุ่มเก่งได้ท าหน้าที่ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 2) หา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
(รหัสวิชา 3204-2003) เท่ากับ 80.17/80.00 และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-
2105) เท่ากับ 82.75/80.00 3) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อน
กับนักเรียนกลุ่มเก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204 -2105) แบบภาคสนาม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 4) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียน
กลุ่มเก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP 
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Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 6) ศึกษาผลการประเมินรบัรองคุณภาพ ความเป็นไป
ได้ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X  =4.76, SD.=0.43) 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการสอนโดยเพือ่นช่วยสอน รูปแบบการสอนแบบ CIPPAP Model 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1 ) construct the efficiency of the instructional 
model on Data Communication and Networking ( Code 3 2 0 4 -2 0 0 3 )  and Information and 
Management (Code 3204-215) by using CIPPAP Model. 2) find the efficiency of the instructional 
model on Data Communication and networking ( Code 3 2 0 4 -2 0 0 3 )  and Information and 
Management (Code 3204-215) 3)compare the final average score between competitive students 
and non competitive students on Information and Management (Code 3200-2105) by field trial 4) 
compare the final average score between competitive students and non competitive students on 
Data Communication and Networking (Code 3204-2003) by field trial 5)study the satisfaction of 
students towards learning by using CIPPAP Model on Data Communication and Networking (Code 
3204 -2003) and Information and Management (Code 3204 -215) 6) study the result of quality 
assessment, possibility, and usefulness of CIPPAP Model by simple  sampling. The samples were 
taken from the first - year High Vocational Certificate students (Group 7 ) , majoring in Business 
Computer at Nakhonratchasima Technical College.  The instruments used in this research were 
the instructional model by using CIPPAP Model, lesson plans, ability test, behavior assessment, 
satisfaction questionnaire, quality assessment, possibility and usefulness. The data were analyzed 
by using mean, standard deviation and t-test. 
 The findings of the study were as follows.  1 )  The construction of the instructional 
model by using 8 -step process of CIPPAP Model  with action research on  Data Communication 
and networking (Code 3204-2003) and Information and Management (Code 3204-215) showed 
that the students participated in learning and doing activities by themselves and    competitive 
students served as instructors. 2) The efficiency (E1/E2) of the instructional model by using CIPPAP 
Model on Communication and Networking (Code 3204-2003) was 80.17/80.00 and Information 
and Management (Code 3 2 0 4 -2 1 5 ) was 8 2 .7 5 /8 0 .0 0 . 3 ) The final average score between 
competitive students and non competitive students on Information and Management ( Code 
3200 -2105 ) by field trial was no significant difference at 0 .5  level. 4 ) The final average score 
between competitive students and non competitive students on Data Communication and 
Networking (Code 3204 -2003 ) by field trial was no significant difference at 0 .5  level. 5 ) The 
satisfaction of students towards learning by using CIPPAP Model on Data Communication and 
Networking (Code 3204-2003) and Information and Management (Code 3204-215) was the highest 
level. 6) The result of quality assessment, possibility, and usefulness of CIPPAP Model were at the 
highest level ( X  = 4.76, SD. = 0.43) 
 
Keywords: Peer Tutoring CIPPAP Model 
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บทน า 
 การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมี
ทักษะความช านาญในวิชาชีพนั้นๆ อย่างถ่องแท้ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้เปิดสอนวิชาชีพหลายๆ วิชา ให้ผู้ที่สนใจเลือกเรียนตามความถนัด ตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาอาชีพน้ัน เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพ มีทักษะอาชีพ เพื่อเป็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพ มีนิสัยรักการท างาน เต็มใจท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการจัดการ สามารถคิดเป็น 
ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสอนให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาด้านทฤษฎีและหลักการก่อนการฝึกปฏิบัติ เพื่อช่วยให้งานฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เรียนต้อง
เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง ลงมือปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงหากมีจะช่วยให้เกิดทักษะเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเนื้อหาสาระของวิชาต้องเลือกใช้วิธีการสอนและสื่อที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของเนื้อหาวิชาก่อน จะช่วยให้การเรียนการสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 
 การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพนั้นมักพบปัญหาส าคัญในการจัดการเรียนการสอนคือ การ
ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการท างาน เต็มใจท างานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงมีทักษะซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ครูควรออกแบบการเรียนรู้ จัดรูปแบบของการเรียนรู้และควรผลิตเครื่องมือ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่น เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน จะช่วยให้การถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล
จากผู้สอนหรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายหรือขยายเนื้อหาในบทเรียนให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ว่า ครูที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาควรออกแบบการเรียนรู้ เลือกใช้
วิธีการสอนหรือจัดรูปแบบของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะอาชีพ มีนิสัย
รักการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการจัดการ สามารถคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น จาก
ประสบการณ์การสอนของผู้ผู้วิจัยนานถึง 27 ปี ได้ด าเนินการพัฒนาวิธีการสอนหรือจัดรูปแบบการเรียนการสอนมา
โดยตลอด ผู้วิจัยได้พยายามปรับเปลี่ยนให้รูปแบบการเรียนการสอนนั้นให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน
และเกิดผลสัมฤทธ์ิกับตัวผู้เรียนให้มากท่ีสุดในการเริ่มสอนของผู้วิจัยในครั้งเริ่มแรก เริ่มจากการสอนโดยวิธีบรรยาย 
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ใช้วิธีการน าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) กระตุ้นความสนใจหลากหลายวิธีทั้งการเล่าเรื่องที่
น่าสนใจ การใช้ค าถามน าเพื่อจะท าให้ผู้เรียนรู้สึกและคิดตามเพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นตอนการให้เนื้อหาสาระความรู้
รายละเอียดต่าง ๆ แต่การสอนแบบบรรยายก็ยังท าให้ผู้เรียนไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ผู้เรียนจะเกิด
ความสนใจไม่เกิน 30 นาทีหลังจากน้ันสมาธิและความสนใจก็หายไปผู้วิจัยจึงได้พัฒนาวิธีการสอนในระยะต่อมา โดย
ผู้วิจัยได้ปรับมาใช้การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางของ รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี 
อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเรียกว่า CIPPA Model ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เรียนการสอนดีขึ้นผู้เรียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการเข้ารว่มกิจกรรม สนุกสนานกับการได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง แต่ยังประสบปัญหาในเรื่อง 
 1. ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มอ่อนในห้องเรียนยังตามไม่ทันกลุ่มเพื่อนๆ ท าให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่าง
นักเรียนกลุ่มเก่งกับนักเรียนกลุ่มอ่อนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
 2. นักเรียนกลุ่มก่อนไม่เข้าใจเนื้อหาและไม่กล้าซักถามครู 
 3. นักเรียนกลุ่มอ่อนมักหนีปัญหาโดยไม่เข้าเรียน งานส่งไม่ทันตามก าหนดเวลา 
 4. ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มอ่อน  
 5. ผลการประเมินกลุ่มอ่อนจากข้อสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 6. นักเรียนกลุ่มอ่อนก็ยังอ่อนท าคะแนนได้ต่ า นักเรียนกลุ่มเก่งก็ยังท าคะแนนได้สูงดังเดิม 
จากผลการเรียนรายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ภาคเรียนท่ี    2/2559  
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 จะเห็นว่านักเรียนกลุ่มอ่อนและปานกลางมีจ านวนมากกว่านักเรียนกลุ่มเก่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดค้นหา
วิธีการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการเพื่อนสอนเพื่อน (นักเรียนกลุ่ มเก่งจะท า
หน้าที่เป็น Tutor ให้นักเรียนกลุ่มอ่อน) เพิ่มเติมจากรูปแบบการสอน CIPPA Model และเรียกช่ือใหม่ว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ CIPPAP Modelและเพื่อให้รูปแบบการเรียนการสอนใหม่นี้ เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มี
ผลการเรียนที่ดีขึ้น ใกล้เคียงกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ผู้วิจัยจึงได้จัดท างานวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model นี้ข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของวิจัย 
 1. สร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
(รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) 
 2. หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) 
 3. เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่ม
เก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) แบบภาคสนาม  
 4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง 
ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม  
 5. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และในรายวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) 
 6. ศึกษาผลการประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบเรียนการสอน
แบบ CIPPAP Model 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CIPPAP Model ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน 
คือ ข้ันที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้
ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ข้ันท่ี 4 ข้ันแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปและจัด
ระเบียบความรู้ ขั้นท่ี 6 ข้ันการปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน ข้ันท่ี 7 ข้ันการประยุกต์ใช้ความรู้ และขั้นท่ี 8 ข้ัน
เพื่อนช่วยสอนเพื่อน 
 2. IOC (Index of Item - Objective Congruence) หรือ “ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์” เป็นการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามรายข้อ 
 3. Peer Tutoring การสอนโดยเพื่อนช่วยสอน หมายถึง วิธีการสอนที่ให้เพื่อนักเรียนช่วยสอนให้เกิด
การเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม โดยเพื่อนช่วยสอนอาจเป็นนักเรียนช้ันสูงกว่ าหรือนักเรียนขั้น
เดียวกัน อายุเท่ากัน แต่มีความสามารถสูงกว่ามาช่วยสอน 
 4. KR-20 คือ ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบทดสอบที่นิยมใช้เป็นวิธีแบบ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
(Kuder-Richardson) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี้ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีสมรรถนะ ใช้ศักยภาพในการ
สอนได้เต็มที่ ผู้วิจัยจึงคิดค้นรูปแบบการเรียนการสอน CIPPAP Model โดยน าหลักการของโมเดลซิปปา ที่ รศ. ดร. 
ทิศนา แขมมณี มาจัดขั้นตอนการสอนเป็น 8 ข้ันตอน คือ 1. ทบทวนความรู้เดิม 2. แสวงหาความรู้ใหม่ 3. ท าความ
เข้าใจความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 4. ข้ันแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 5. ข้ันสรุปและ
จัดระเบียบความรู้ 6. ขั้นแสดงผลงาน 7. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 8. ขั้นเพื่อนสอนเพื่อน ส าหรับขั้นตอนที่ 8  John 
Hattie ช้ีให้เห็นว่าการที่นักเรียนสอนกันเองหรือ Peer Tutoring เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพสูงและจากการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบ Peer Tutoring (Bowman-Perrott 
et al., 2014; Bowman-Perrott et al.; 2013) พบว่า Peer Tutoring นอกจากจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มทักษะส าคัญอันหนึ่งในการด ารงชีวิตและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จุฑามาศ เอกตะ (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยหัวข้อเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรม การให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนของนักศึกษา ท่ีมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์สูงในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
ปีท่ี 1 พบว่านักศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือจากนักศึกษาท่ีมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สูงมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.64 
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งเป็นเพื่อนช่วยติวเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน ท าให้เข้าใจมากขึ้นมีความพึงพอใจใน
อันดับที่ 1 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 อนุสรา พงศ์จันตา (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีทั่วไปในนักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์โดยวิธีการเรียนการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน ผลการศึกษาพบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการเรียนการสอนแบบการสอนโดยเพื่อนช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 
85.71 มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

72 

 วันวิธู สรณารักษณ์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ความเข้าใจ
ของนักศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการเรียนและหลังการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์
จุลภาค 1 โดยวิธีเพื่อนช่วยสอน พบว่ากลวิธีการเรียนรู้แบบการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน “การสอนโดยการจับคู่ 
(One-to-One Tutoring) ” โดยให้นักศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 มากกว่า 5 คะแนน (ผู้ที่มีความสามารถ
ทางการเรียนรู้สูงกว่า) จับคู่กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ท าหน้าที่ช่วยสอนและเข้าพบปรึกษาอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน 
ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถทางการเรียนต่ า เข้าใจในเนื้อหาและสามารถท าข้อสอบได้ดีขึ 
 
 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ในขั้นตอนการหาประสิทธ์ิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) นักเรียนกลุ่มอ่อนมีผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนไม่แตกต่างกับ
นักเรียนกลุ่มเก่ง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 3. ในขั้นตอนการหาประสิทธิ์ภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) นักเรียนกลุ่มอ่อนมีผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนไม่
แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มเก่ง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP 
Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ขอบเขตของงานวิจัย 
  1.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี 
   1.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP 
Model 
   1.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพทางการเรียนและความพึง
พอใจ 

ประสิทธิภาพรูปแบบการเรยีน 

การสอนแบบ CIPPAP Model 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรยีนการ
สอนแบบCIPPAP Modelในรายวชิาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวชิา 3204-
2105) และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย (รหสัวิชา 3204-2003) 

รูปแบบการเรียนการสอน 

แบบ CIPPA Model 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
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  1.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
  วัตถุประสงค์ที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนและมีประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
    • ขั้นตอนสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) 
   1.2.1 ประชากร คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรอืเป็นนักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ท่ัวประเทศ 
   1.2.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ เป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือเป็น
นักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 5 ท่าน 
    • ขั้นตอนหาคุณภาพแบบทดสอบในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 
3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) 
   1.2.3 ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-
2105) และรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) 
   1.2.4 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัส
วิชา 3204-2105) และรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ซึ่งได้จากการคัดเลือกแบบ
เจาะจง ได้เป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมาชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 7 ปีการศึกษา 2560 
   วัตถุประสงค์ที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนและมีประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  
    • หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) 
   1.2.5 ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-
2105) ในภาคเรียนท่ี พิเศษ (ตุลาคม) /2560ปีการศึกษา 2560 
   1.2.6 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ พิเศษ (ตุลาคม) /2560ปีการศึ กษา 2560 
ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 21 คน 
    • หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) 
   1.2.7 ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204 -
2003) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
   1.2.8 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 2/2560 ปีการศึกษา 2560 ได้จากการ
คัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 18 คน 
   วัตถุประสงค์ที่ 3 เปรียบเทียบผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียน
กลุ่มเก่งกับนักเรียนกลุ่มอ่อน ในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม 
   1.2.9 ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-
2105) ในภาคเรียนท่ี พิเศษ (ตุลาคม) /2560 ปีการศึกษา 2560  
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   1.2.10 กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูงสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ช้ันปีท่ี 1 กลุ่มที่ 7 ภาคเรียนท่ี พิเศษ (ตุลาคม) /2560 ปีการศึกษา 
2560 ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 21 คน 
   วัตถุประสงค์ที่ 4 เปรียบเทียบผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียน
กลุ่มเก่งกับนักเรียนกลุ่มอ่อน ในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม 
   1.2.11 ประชากร คือ นักเรียนระดับ ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัส
วิชา 3204-2003) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
   1.2.12 กลุ่ม เป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ช้ันปีท่ี 1 กลุ่มที่ 7 ภาคเรียนท่ี 2/2560 ปีการศึกษา 2560 ได้จาก
การคัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 18 คน 
   วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) 
และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) 
   1.2.13 ประชากร คือ นักเรียนระดับ ช้ันประกาศนียบัตรวิช าชีพ ช้ันสูง สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัส
วิชา 3204-2105) ในภาคเรียนที่ พิเศษ (ตุลาคม) ปีการศึกษา 2560 และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
(รหัสวิชา 3204-2003) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
   1.2.14 กลุ่มเป้าหมายส าหรับการหาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) ได้โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภาคเรียนที่ พิเศษ (ตุลาคม)/2560 ปีการศึกษา 2560 เป็นจ านวน 21 คนและ
กลุ่มเป้าหมายส าหรับการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ได้โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ช้ันปีท่ี 1 กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน 
   วัตถุประสงค์ที่ 6 เพื่อประเมินผลและรับรองผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูป
แบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model 
   1.2.15 ประชากร คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรอืเป็นนักวิชาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ท่ัวประเทศ 
   1.2.16 กลุ่มเป้าหมาย คือ เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือเป็น
นักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 5 ท่าน  
 2. รูปแบบการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Pre-experimental Design) โดยมีวิธีการ
วิจัย ดังนี้ วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ซึ่งด าเนินการสร้างและหา
ประสิทธิภาพใน 2 รายวิชาคือ รายวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และรายวิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ด าเนินการอยู่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 8 กันยายน 2560 
ประชากร เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือเป็นนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการ
เรียนการสอน ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือเป็นนักวิชาการที่มี
ความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 5 ท่านเครื่องมือที่ใช้ใน
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การศึกษามีดังนี้ แบบประเมินความสอดคล้อง ( IOC : Index of Item-Objective Congruence) แบบประเมิน
ความเหมาะสม เก็บข้อมูลโดยบันทึกผลการประเมินความสอดคล้อง( IOC : Index of Item-Objective 
Congruence)บันทึกผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ที่ได้ข้อมูล
จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติภาคบรรยายได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 วัตถุประสงค์ที่  2 ด าเนินการหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model 
ด าเนินการอยู่ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ด าเนินการ แยกตามรายวิชา
ออกเป็น 2 ห้วงเวลา คือ  
  ห้วงเวลาที่ 1 ตั้งแต่ 18 กันยายน 2560 ถึง 11 ตุลาคม 2560 หรือภาคเรียนที่ พิเศษ/2560 ได้
ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบภาคสนามของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)ประชากรเป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาที่ลงทะเบียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) ในภาคเรียนที่ พิเศษ/2560 กลุ่มเป้าหมาย ได้โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็น
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 1กลุ่มที่ 7สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนท่ี พิเศษ/2560 
มีจ านวน 21 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ คู่มือรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(รหัสวิชา 3204-2105) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 
3204-2105) และแบบประเมินต่าง ๆ เก็บข้อมูลโดยบันทึกผลคะแนนของนักเรียนในการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
และบันทึกผลในแบบประเมินต่าง ๆ  ตามพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจั ยให้ผู้เรียน
ท าแบบทดสอบปลายภาคเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยบันทึกผลคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  
  ห้วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 หรือภาคเรียนที่ 2/2560 ได้
ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบภาคสนามของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ใน
รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ประชากร เป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการสื่ อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) กลุ่มเป้าหมายได้โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีจ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ คู่มือ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และแบบประเมินต่าง ๆ เก็บ
ข้อมูลโดยบันทึกผลคะแนนของนักเรียนในการท าแบบทดสอบหลังเรียน และบันทึกผลในแบบประเมินต่าง ๆ  ตาม
พฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบปลายภาคเรียนเมื่อเสร็จสิ้น
การจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยบันทึกผลคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ใน
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนามของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชา
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) อยู่ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2560 ถึง  วันที่ 11 ตุลาคม2560
ประชากร เป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมาที่ลงทะเบียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) ในภาคเรียนท่ี พิเศษ/
2560 กลุ่มเป้าหมาย ได้โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1กลุ่มที่ 
7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่ พิเศษ/2560มีจ านวน 21 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ คู่มือรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ CIPPAP Model ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP 
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Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนใน
รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และแบบประเมินต่าง ๆ เก็บข้อมูลโดยเก็บรวบรวม
คะแนนสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนและนักเรียนกลุ่มเก่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test 
 วัตถุประสงค์ที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มเก่งกับนักเรียนกลุ่มอ่อน ใน
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนามของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) อยู่ระหว่างวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561
ประชากร เป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ในภาคเรียนท่ี 2/2560 
กลุ่มเป้าหมาย ได้โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560 มีจ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ คือคู่มือรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ CIPPAP Model ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model 
ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชา
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และแบบประเมินต่าง ๆ เก็บข้อมูลโดยรวบรวมคะแนนสอบ
ปลายภาคเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนและนักเรียนกลุ่มเก่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test 
 วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204 -2105) ซึ่ง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ พิเศษ/2560 ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 
3204-2003) ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  2/2560  ประชากร เป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัส
วิชา 3204-2105) กลุ่มเป้าหมาย ได้โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มทดลองที่ 1 คือ 
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 กลุ่มที่ 7สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ท่ีเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)ในภาคเรียนที่ พิเศษ/2560 
จ านวน 21 คนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบ CIPPAP Model2) กลุ่มทดลองที่ 2 คือ 
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา ที่เรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) ในภาคเรียนที่ 2/2560 
จ านวน 18 คนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบ CIPPAP Modelเครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Modelเก็บข้อมูลโดยน าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียนผู้วิจัยเก็บแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติภาคบรรยายได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 วัตถุประสงค์ที่ 6 ด าเนินการวิจัยเพื่อประเมินผลและรับรองผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ซึ่งได้ด าเนินการในห้วงระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันท่ี 1 
มีนาคม 2561ประชากร เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือเป็นนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรและการสอนหรือเป็นนักวิชาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา แบบประเมินผล รับรองผล และสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินการจัดการเรียนการสอน เก็บข้อมูล
โดยผู้วิจัยได้ยื่นแบบประเมินด้วยตนเองพร้อมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบทุกท่าน บันทึกผลจากแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติภาคบรรยาย ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
  1) แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
(รหัสวิชา 3204-2003) และรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204 -2105) ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 7 และ ปวส.2 กลุ่ม 7 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
  2) แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC : Index of Item-
Objective Congruence) และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ CIPPAP Model 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
  3) แบบทดสอบวัดผลส าฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204 -
2003) และวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก วิชาละ 
100 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และแบบประเมินต่างๆ เก็บข้อมูลโดยบันทึกผลคะแนนในการท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนและบันทึกผลในแบบประเมินต่างๆ ตามพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างจัดการเรียน
การสอนและแบบทดสอบปลายภาคโดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  
  4) แบบทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model จากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบสอบถามปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 
CIPPAP Model เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  4.1 การเก็บข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 
   4.1.1 ผู้จัดท าน าหนังสือเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้วยตัวเอง 
   4.1.2 ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA Model 
   4.1.3 เขียนแบบร่างรูปแบบการเรียนการสอน CIPPAP Model 
   4.1.4 น าแบบร่างไปน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
   4.1.5 น าแบบร่างมาปรับปรุงตามค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญ 
   4.1.6 สร้างต้นฉบับรูปแบบ CIPPAP Model  
   4.1.7 น าต้นฉบับรูปแบบไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ครั้งที่ 2 
   4.1.8 ปรับปรุงตามค าแนะน าแล้วท าการจัดการเรียนการสอน 
   4.1.9 น ารูปแบบ CIPPAP Model ไปให้ผู้เชี่ยวชาญรับรองผลการใช้งาน 
   4.1.10 น าแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบประเมิน
ความสอดคล้อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
  4.2 การเก็บข้อมูลของนักเรียน  
   4.2.1 ก่อนการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยท าการปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อ
สร้างข้อตกลงและท าความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ CIPPAP Model  
   4.2.2 ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ CIPPAP Model ทั้ง 2 วิชา 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1 กลุ่ม 7 ภาคเรียนพิเศษ/2560 จ านวน 72 ช่ัวโมง 18 วัน และ ปวส.2 กลุ่ม 7 ภาค
เรียนที่ 2/2560 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 72 ช่ัวโมง 18 สัปดาห์  
   4.2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกบท จ านวนทั้งสิ้น 10 บท บทละ 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 10 นาที หลังเรียนโดย
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกบท จ านวนทั้งสิ้น 10 บท บทละ 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 10 นาที  
   4.2.4 แบบประเมินอื่นๆ ที่ประเมินโดยครูผู้สอน ทุกครั้งที่เข้าสอน เช่น แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม แบบประเมิน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินที่นักเรียนเป็นผู้ประเมินคือ แบบประเมินแบบเพื่อนสอนเพื่อน (ส าหรับผู้ท า
หน้าที่สอน) แล้วประเมินแบบเพื่อนสอนเพื่อน (ส าหรับผู้เข้าเรียน) ตารางเก็บคะแนนในภาคเรียนที่ 2/2560 
(รูปแบบ CIPPAP Model)  
   4.2.5 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ผู้วิจัย ท าการจัดการเรียนรู้ครบ 10 แผน
แล้ว ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ  
  4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.3.1 วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
   4.3.2 หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model (E1/E2) ในรายวิชา
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 
3204-2105) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
   4.3.3 วิเคราะห์หาค่า t-test ของผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนกลุ่มเก่งและ
กลุ่มอ่อน ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (รหัสวิชา 3204-2105)  
   4.3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPAP Model วิเคราะห์
ข้อมูลการเรียนการสอนครบ 10 แผน ขณะท ากิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ 
   4.3.5 วิเคราะห์ผลการประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ของ
รูปแบบการเรียนการสอน CIPPAP Model จากผู้เช่ียวชาญที่ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึน น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ 
 
ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model พบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X ) = 5.00, S.D. = 
0.00)  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) เมื่อคิดจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และ
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.75/80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากรูปแบบการสอน CIPPAP Model ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โมเดลซิปปาเป็นต้นแบบ มีการพัฒนาขั้นตอนที่ 8 ต่อยอด มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังเพิ่มกระบวนการเพื่อนช่วยสอน (Peer 
Tutoring) ซึ่งท าให้เกิดการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนท าให้เกิดการลดช่องว่างปัญหาไม่กล้าถามครูผู้สอน ดัง ทิศ
นา แขมมณี (2552) กล่าวว่าโมเดลซิปปา เป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และฝึกฝนทักษะกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิธู สรณา
รักษณ์ (2554) ได้ท าการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาโดยเพื่อนช่วย
สอน “การสอนโดยการจับคู่ One-to-One Tutoring” โดยให้นักศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 มากกว่า 5 
คะแนน (ผู้ที่มีความสามารถทางการเรียนรู้สูงกว่า) จับคู่กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ท าหน้าที่ช่วยสอนและเข้าพบ
ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถทางการเรียนต่ า เข้าใจในเนื้อหาและ
สามารถท าข้อสอบได้ดีขึ้น 
 2. ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.75/80.00 จึงสามารถสรุปได้
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ว่า การศึกษาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ดัง ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ได้กล่าวว่า
ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ให้ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึง
พอใจโดยก าหนดให้ผลเฉลี่ยของคะแนนการท างานและการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของผล
การประเมินหลังเรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เช่น 80/80 
หมายความว่าเมื่อเรียนจากสื่อหรือชุดการสอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถท าแบบฝึกปฏิบัติ หรืองานได้ผลเฉลี่ย 80% 
และประเมินหลังเรียนและงานสุดท้ายได้ผลเฉลี่ย 80% 
 3. ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการ
สื่อสารและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.17/80.00 จึงสามารถสรุปได้ว่า 
การศึกษาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารและเครือข่าย 
(รหัสวิชา 3204-2003) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 4. ผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียน ซึ่งนักเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) พบว่า ผลคะแนน
เฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนไม่แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มเก่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5. ผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียน ซึ่งนักเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ย
ปลายภาคเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนไม่แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มเก่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP 
Model พบว่า การจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.04, S.D. = 0.18) และการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP 
Model ในรายวิชาการสื่อสารและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.98, S.D. = 0.17) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา พรหมภักดี (2552) ที่ได้
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ใน
ระดับมาก และระเบียบ สมหวัง (2551) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ในระดับมากท่ีสุด 
 7. ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้ประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ของรูป
แบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.76, S.D.=0.43) แสดงว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รปูแบบ CIPPAP Model ท าให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง ท าให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม นักเรียนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ นักเรียนมีความภูมิใจใน
บทบาทการท าหน้าที่สอนสอดคล้องกับ John Hattie ช้ีให้เห็นว่าการที่นักเรียนสอนกันเองหรือ Peer Tutoring 
เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงและจากการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการเรียนการสอน
แบบ Peer Tutoring (Bowman-Perrott et al., 2014; Bowman-Perrott et al.; 2013) พบว่า Peer Tutoring 
นอกจากจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มทักษะส าคัญอันหนึ่งในการด ารงชีวิตและการเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
  1.1 การแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ต้องวางแผนการเข้าขอค าช้ีแนะในแต่ละช่วงเวลาให้
เหมาะสมกับกระบวนการจัดท าวิจัย 
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  1.2 การจัดการเรียนรู้รูปแบบ CIPPAP Model ในแต่ละขั้นตอนล้วนมีความส าคัญ ดังนั้นผู้สอน
ต้องเตรียมรับสถานการณ์และปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model 8 ขั้นตอน มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่
ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 8 เพื่อนสอนเพื่อน ครูต้องช้ีแนะวิธีการถ่ายทอดและเทคนิคการสอนต่าง ๆ 
ให้เพื่อนผู้ท าหน้าท่ีสอนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  
  1.4 เพื่อให้การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model มีประสิทธิภาพสูงสุด ครูผู้สอน
ควรท าความเข้าใจ คู่มือรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ CIPPAP Model วิธีการใช้เอกสารประกอบการสอนที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
  1.5 ความพร้อมของห้องเรียนจะมีผลต่อความสนใจของนักเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนควรจะจัดเตรียม
ห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนให้พร้อมก่อนท าการเรียนการสอน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรยีนการสอน CIPPAP Model เกี่ยวกับตัวแปรตามอื่น 
ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปญัหาของนักเรียนท่ีท าหน้าทีส่อน  
  2.2 ควรมีการวิจยัเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการของรูปแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาอื่น 
ๆ  
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม”          
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม 10 
ด้านได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านความ          
ส าเร็จในการท างาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม งานและผู้บังคับบัญชา ด้าน
นโยบาย/แผนและการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสถานที่การท างาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานท่ีท างาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยนครพนม และ 3) เพื่อ
เสนอแนวทางพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป พร้อมทั้งสามารถท าให้เกิดความพึงพอใจ
สูงขึ้น 
 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมีมาตราวัดแบบ Likert แบ่งจ านวนได้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ = 0.97 กลุ่มประชากรของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวนรวมทั้งสิ้น 298 คน ซึ่งได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามคืนคดิเป็นรอ้ย
ละ 100.00 มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยนครพนม 1 - 2 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยนครพนม จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา มากท่ีสุด ส่วนเพศหญิงมีความพึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับถือมากท่ีสุด จ าแนกตามอายุ พบว่า
กลุ่มอายุต่ ากว่า 25 ปี มีความพึงพอใจด้านความส าเร็จในการท างานมากที่สุด ส่วนกลุ่มอายุ 25 - 35 ปี มีความพึง
พอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด และกลุ่มอายุ 36 - 46 ปี มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชามากที่สุด และกลุ่มอายุมากกว่า 46 ปี มีความพึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด 
จ าแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มระดับการศึกษาปวช. และกลุ่มระดับการศึกษาปวส. มีความพึงพอใจในด้าน
ความส าเร็จในการท างานมากท่ีสุด กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด 
กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาโท มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากที่สุด 
จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า กลุ่มน้อยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชามากที่สุด กลุ่ม 1 - 2 ปี และกลุ่ม 3 - 4 ปี มีความพึงพอใจด้านการให้การยอมรับนับถือมากท่ีสุด และ
กลุ่มมากกว่า 4 ปี มีความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบมากที่สุด 
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 3. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรสายสนับสนุนเกิดความพึงพอใจสูงขึ้น คือ ควรเพิ่ม
สวัสดิการให้มากขึ้น ควรปรับปรุงสถานที่จอดรถให้มีร่มเงาและหลังคา ควรปรับปรุงเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ส านักงานอธิการบดีกับคณะ/วิทยาลัย ควรมีการจัดสัมมนา/การท่องเที่ยวนอกสถานที่ให้กับบุคลากร ควรเพิ่ม
อุปกรณ์ในการท างาน เช่น ไมโครโฟน โปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ และควรมีการปรับปรุงในเรื่องสุขอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   บุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
Abstract  
 Research "Job Satisfaction of Support Staffs at Nakhon Phanom University" is  purpose 
1 )  study the job satisfaction of the support staffs at Nakhon Phanom University  in 10 factors  
which are job duties job responsibility , career  growth, job success, respect  from other, 
relationships with colleagues and supervisors. Policy / Planning and Management Compensation 
and benefits, job  security and  work environment  2 ) To compare the job satisfaction in work  
personal  of  Nakhon Phanom University in  overall and each  factor  classify  by sex, age, 
education, work place line  of  Nakhon Phanom University.   And 3 )  To propose guideline  to 
develop  the support personnel of Nakhon Phanom University.  And lead to increase  job 
satisfaction. 
 The questionnaire with Likert scale is the tool of  this study , the scale classify  in into 
5  levels. Which  are most , much , moderate , less and least with the confidential   at 0.97 of  
research.  The population  of personal  work in Nakhon Phanom  university  consists of 298 
Peoples divided into  lecturer and support field.  The questionnaire were collected and returned 
for 100 .00% . The  statistical  techniques which are  were frequency, percent  age, mean and  
standard deviation  were used for data analysis 
 The research result showed  that 
 1. Most  of the persons are female, age between  25-35 years old, graduate bachelor 
degree, of work  with  Nakhon Phanom University, work  as personal support, with experience of 
work with Nakhon Phanom University  1 - 2 years have much satisfied in overall . 
 2. The results of analysis  to compare the  job satisfaction in  work  of personal  of 
Nakhon Phanom University classify by sex found that male persons have most satisfied in 
relationship with colleagues and supervisors but female persons have most satisfied in respected 
from other.  If classify  by age found  that  persons with  age  under 25 years old have most  
satisfied in relationship with colleague  responsibility.  
 3. The guideline for developing  Nakhon Phanom University  to get  higher satisfaction  
of personal support  staff, Nakhon Phanom University  to  increase  welfare. Improve  car park 
with shade and roof. To Improve  internal communication between the Office of the President 
and the faculty /  college.  Nakhon Phanom University should provide  personal in Nakhon 
Phanom University should provide adequate classroom equipment such as microphones, 
projectors, computers, and should improve in hygienic and overall  environment  in University. 
 
Keywords:  Job Satisfaction   Support Staffs   Nakhon Phanom University 
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บทน า 
 มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ท่ีเกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75 ก 
เมื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น  “มหาวิทยาลัยนครพนม” 
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม , 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, 
วิทยาลัยการอาชีพ  ธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มาจัดตั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยด าเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่น ามา
หลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภาระกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่ ที่มีปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และ
วิสัยทัศน์ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยนครพนม .11 2560)  
 ปรัชญา    :  "พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม" 
  เอกลักษณ์   :  "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" 
  อัตลักษณ ์ :  พัฒนาตน ตื่นรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี
  วิสัยทัศน์  :  มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาสังคมแหง่        
       อนุภูมิภาคลุม่น้ าโขงตอนกลาง  
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี  2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ บุคลากรสายวิชาการ (สายผู้สอน) มีหน้าที่หลัก 4 
ประการคือ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑติ การวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่ การบริการวิชาการแกส่ังคม  และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และบุคลากรสายสนับสนุน มีหนา้ที่ปฏิบตัิงานอ านวยการ การให้บริการต่าง ๆ และการ
ประสานงานในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมให้บรรลเุป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
 บุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยนครพนมจึงเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สอดคล้องกับงานในหน้าที่หลัก และส่งผลให้
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล โดยบุคลากรสายสนับสนุนมีต าแหน่ง
งานท่ีแตกต่าง กันออกไป ซึ่งต าแหน่งงานบริหารทั่วไป ถือเป็นต าแหน่งงานหนึ่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
มีความส าคัญต่อหน่วยงาน ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมจัดการงานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องเป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้วยความช านาญและถูกต้อง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และมี
การพัฒนาตนเองและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จได้ด้วยดี 
 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มงานบริหารทั่วไปในมหาวิทยาลัยนครพนมถือเป็นเรื่องส าคัญ และ
จ าเป็นอย่างยิ่งในด้านการพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี ด้านการบริการ และพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
นครพนม ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยิ่งในสภาวะปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทุกแห่งต่างต้องปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญทางเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยนครพนมมีจ านวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  และ
พนักงานตามสัญญา อยู่ในปัจจุบันจ านวน  1,191 คน โดยจ าแนกเป็นผู้บริหาร 7 คน สายวิชาการจ านวน 616 คน 
สายสนับสนุนจ านวน  570  คน (ฐานข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนครพนม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560) โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมทุกคนต่างมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการน าพามหาวิทยาลัยให้
ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และมหาวิทยาลัยได้จัดเตรยีมและให้ความช่วยเหลอืพร้อมทั้งการสนับสนุนบุคลากรใน
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ด้านต่าง ๆ ท้ังสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพกองทุนส า หรับบุคลากร และโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และสวัสดิการแก่บุคลกร ตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัย
นครพนม จัดท าขึ้นมาโดยมีส่วนร่วมของประชาคมทั้งมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
นครพนมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  9/2560 วันที่  19 สิงหาคม พ.ศ. 2560  และ
คณะกรรมการกลั่นกรองแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ด้านการเงิน 5 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็น
เข็มทิศน าทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาสังคมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง และ
การเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มีการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและ
ผลักดันมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย 4.0 บัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม มีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา รู้จักพัฒนาตนเอง มีมนุษย
สัมพันธ์  มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และทักษะภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งทักษะภาษาไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้งานได้ดี มี
ความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือวรรณกรรม และมีระบบการเรียนการสอน และกระบวนการ
สร้างบัณฑิต ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพระดับสากล ผู้สอนมีความเช่ียวชาญในศาสตร์ มีศักยภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ นักศึกษามีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีกล ยุทธ์ที่ 7 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ท่ีเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน สร้าง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ สร้างมหาวิทยาลัยให้มีความ
แข็งแรง มั่นคง บุคลากรมีความสุข โดยมีกลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุก
ระดับ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีระดับความสุข ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยเพิ่ม
มากขึ้นบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะความก้าวหน้าในวิชาชีพและภาษาอังกฤษเพิ่ม
มากขึ้น ผู้บริหารได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้น (กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นครพนม, 2560) 
 มหาวิทยาลัยนครพนมต้องมีบุคลากรที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การท างานให้ เกิดความมี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรมีความพึงพอใจ เนื่องจากความต้องการของแต่ละบุคคล
เป็นความต้องการที่แตกต่างกันและไม่มีที่สิ้นสุด จึงท าให้บุคคลมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน จากความส าคัญและ
ความจ าเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว จึงสนใจศึกษา ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการ
บริหารงานและท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ บุคลากรมีความพึงพอใจในด้าน 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการความส าเร็จของงาน การได้การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน นโยบาย/แผน และการบริหารความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
สภาพการท างาน และความมั่นคงในงาน โดยผลการวิจัยที่ได้จากความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น สามารถ
น าไปเป็นแนวทางให้ผู้บริหารทางการศึกษามาใช้ในการวางแผนและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ตลอดจน
เสริมสร้างปัจจัยต่าง ๆ ท่ียังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
ต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ      ที่เกิดขึ้นให้การด าเนินงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ 
และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร อีกท้ังสามารถน าผลการวิจัยในครั้งน้ีมาเป็นแนวทางในการยกระดับความ
พึงพอใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงขึ้น อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความรักผูกพันต่อองค์กร
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นต่อไป 
 
 
 
 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

86 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลยันครพนม 
 2. เพื่อเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวทิยาลัยนครพนม จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล 
 3. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เกดิความพึงพอใจสูงขึ้น 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น มักเกี่ยวข้องกับความต้องการและการจูงใจของบุคคล 
ซึ่งการที่ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการท างานมากหรือน้อย เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจในการท างานที่มี
อยู่ในหน่วยงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล ดังนั้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการและจูงใจ จึงมีความจ าเป็น เพื่อให้มีความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การสร้างความพึง
พอใจให้เกิดขึ้นและเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยทฤษฎีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมีนักวิชาการได้ท าการศึกษาค้นคว้าและตั้งทฤษฎีไว้มากมาย ในท่ีนี้จะกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Theory)  Herzberg Mausner & Snyderman (1959: 110 
- 111) ตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพอใจในงานจะถูกแยก และท าให้แตกต่างไปจากปัจจัยที่น าไปสู่
ความไม่พอใจในงาน ทั้งนี้เฮอร์ซเบิร์กและคณะได้ร่วมกันท าวิจัยโดยวิธีสัมภาษณ์วิศวกรและสมุห์บัญชี จ านวน 200 
คน จากบริษัทต่าง ๆ 9 แห่งในเมืองพิทสเบิร์ก มลรัฐเพนซิลวาเนียเพื่อหาค าตอบว่าประสบการณ์จากการท างาน
แบบใดที่ท า ให้บุคคลเหล่านั้นเกิดทัศนคติความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีและความรู้สึกท่ีมีต่อประสบการณ์แต่ละแบบนั้นไป
ในทางบวกหรือลบ เมื่อได้ค าตอบแล้วเฮอร์ซเบิร์กและคณะได้น ามาวิเคราะห์และจัดเรียงล าดับโดยแบ่งเป็นสอง
ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัยซึ่งปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ทัศนคติในทางบวก 
เพราะท า ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง ในขณะที่ปัจจัยค้ าจุนเป็น
ปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อม หรือเป็นส่วนประกอบ
ของงาน ปัจจัยนี้อาจน า ไปสู่ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ 
 2. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์  Abraham H. Maslow (1954) ได้เขียนทฤษฎีจูงใจ 
(Motivator Theory) หรือทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human Motivation) 
โดยมีสมมติฐานไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการนี้จะมีตลอดเวลา และมีอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นจะมาแทนที่ ความต้องการใดที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป ส่วนความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะยั งเป็นสิ่งจูงใจอยู่ 
กระบวนความต้องการของมนุษย์จะมีล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูง ตามล าดับความส าคัญในสิ่งที่ต้องการของมนุษย์ 
(Hierarchy of Needs) Maslow ได้แบ่งล าดับขั้นของความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ข้ันตอน คือ 1. ความต้องการ
ทางกายภาพ (Physiological Needs) 2. ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security 
Needs)  3.ความต้องการการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs) 4. ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง 
(Esteem Needs) 5. ความต้องการความส าเร็จสูงสุด (Self-actualization Needs) 
 
 
 
 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

87 

 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้ศึกษาจึงก าหนดกรอบแนวคดิ ดังนี้ 
                ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แสงทอง  ไชยสาร (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วน    ต าบลในเขต
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จ านวน 124 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมั่นคง ด้านสภาพการท างาน ด้านความส าเร็จและด้านการยอมรับ ด้านลักษณะ
งาน ด้านความเจริญก้าวหน้าและเจริญเติบโตและด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการบริหาร 
ด้านค่าจ้างเงินเดือน 
  สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี (2555) ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) : กรณีพนักงานบริษัท การบินไทยฯ ส านักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. พนักงานบริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในการท างาน พนักงานมีความพึง
พอใจระดับปานกลาง ยกเว้น การประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน การได้รับการยกย่องนับถือ พนักงานมีความ
พึงพอใจ ใน การท างานอยู่ในระดับมาก 2. พนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานที่ส านักงาน
ใหญ่ ความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นโยบายและ 
การบริหารของบริษัท การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคงใน
งาน สถานภาพในการทางาน มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ยกเว้น สภาพแวดล้อมในการท างาน มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 3. พนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ จะมีระดับความพึง
พอใจการท างานที่แตกต่างกัน ในส่วนของปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านการประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ด้านการ
ได้รับความยกย่องนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในการท างาน ในส่วนของ
ปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษัท ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ด้านสภาพ แวดล้อมในการท างาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในงาน และด้าน

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานท่ีท างาน  
5. สายการปฏิบัติงาน  
6. ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนบัสนุนมหาวิทยาลยันครพนม 

1. ลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ  
2. ด้านความรับผิดชอบ  
3. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  
4. ด้านความส าเร็จในการท างาน  
5. ด้านการได้การยอมรับนับถือ  
6. ด้านความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน        
   และผู้บังคับบัญชา 
7. ด้านนโยบาย/แผนและการบรหิารงาน  
8. ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
9. ความมั่นคงในงาน  
10. ด้านสถานท่ีการท างาน 
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สถานภาพในการท างาน และในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้น มี ระดับความพึง
พอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน 
 จ่าอากาศเอกสุริยะ ประเสริฐศรี (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารช้ันประทวน สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการทหารชั้นประทวน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับได้ดังนี้ ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านความ
มั่นคงในงาน รองลงมา ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความส าเร็จในงาน 
รองลงมา ได้แก่ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านความก้าวหน้าใน 
ต าแหน่งงาน และด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบญัชา ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบตัิ ด้านสภาพ
การท างาน ด้านการไดร้ับการยอมรับนับถือ และดา้นนโยบาย/แผนงานและการบริหารงาน ตามล าดับ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความพงึพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 
วิธีการวิจัย  
 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยนครพนม (สายช่วยวิชาการ สายการจัดการ และธุรการ)  
จังหวัดนครพนม อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้นจ านวน  298  คน (ฐานข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560) โดยผู้วิจัยศึกษาประชากรทั้งหมด 
 2. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม ประกอบด้วยการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม 
10 ด้านได้แก่ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านความส าเร็จใน
การท างาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบาย/แผน
และการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสถานที่การท างาน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ผู้วิจัยได้ท าการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถามใหผู้้ตอบแบบสอบถามได้มีความเข้าใจ
ตรงกันในเนื้อหาท้ังหมด  
  3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัย
นครพนมจังหวัดนครพนม และก าหนดวันเก็บแบบสอบถามหลังจากท่ีแจกแบบสอบถาม ภายใน 2 สัปดาห์  
  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งจ านวนของแบบสอบถามและ
ข้อมูลในการกรอกแบบสอบถามของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 4. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  ได้แก่   
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  4 ระดับ (Rating scale) ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistic) ได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม 
พบว่ามีความพึงพอใจด้านความส าเร็จในการท างานมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มอายุ 25 - 35 ปี มีความพึงพอใจในด้านความ
รับผิดชอบมากท่ีสุด และกลุ่มอายุ 36 - 46 ปี มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
มากที่สุด และกลุ่มอายุมากกว่า 46 ปี มีความพึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด จ าแนกตามระดับ
การศึกษา กลุ่มระดับการศึกษาปวช. และกลุ่มระดับการศึกษาปวส. มีความพึงพอใจในด้านความส าเร็จในการ
ท างานมากที่สุด กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด กลุ่มระดับ
การศึกษาปริญญาโท มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากที่สุด จ าแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่า กลุ่มน้อยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามาก
ที่สุด กลุ่ม 1 - 2 ปี และกลุ่ม 3 - 4 ปี มีความพึงพอใจด้านการให้การยอมรับนับถือมากท่ีสุด และกลุ่มมากกว่า 4 ปี 
มีความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบมากที่สุด 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาในแตล่ะดา้นพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปราย
ผลการวิจัยเป็นรายด้าน ดังน้ี    
 1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรได้รับ มอบหมายงานท่ีปฏิบัติตรงตามความรู้ความสามารถ 
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Harrel (1964 อ้างถึงในมัจฉรี  โอสถานนท์, 2539:  40-41) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ว่า ความน่าสนใจของงาน ความท้าทายของงาน ความแปลกของงาน โอกาสที่จะ
ได้เรียนรู้และศึกษางาน โอกาสที่จะท าให้งานนั้นส าเร็จการรับรู้หน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการท างานและวิธีการ
ท างาน การที่ผู้ท างานมีความรู้สึกต่องานท่ีท าอยู่ว่า เป็นงานท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ท้าทาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความต้องการที่จะปฏิบัติงานน้ัน ๆ และเกิดความผูกพันต่องาน 
 2. ด้านความรับผิดชอบ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีไหวพริบ และมีความรู้และ
ทักษะในการท างานที่ดี  รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและสมบูรณ์  อีกทั้งการที่
ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสแก่ผู้ท างานได้รับผิดชอบงานของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมีการควบคุมเข้มงวดจนเกินไป 
บุคลากรจึงเกิดความพึงพอใจในงานท่ีท าซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg, Mausner & Snyderman (1959: 
113-119) กล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลมีความตั้งใจปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน              
 3. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากร ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และยุติธรรม มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าชัดเจน ซึ่งส่งผลให้บุคลากร เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังท่ี   เฮอร์ซเบิร์ก (1959) ที่กล่าว
ว่า ความก้าวหน้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างาน เช่นเดียวกับ เฟรนช์ (1964) ท่ีกล่าวว่า 
โอกาสก้าวหน้าในการท างาน การมีโอกาสเลื่อนไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยที่จะสนองความต้องการของคนงาน
และลูกจ้างที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
 4. ด้านความส าเร็จของงาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความส าเร็จของงานอยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรสามารถปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายและที่ก าหนดไว้ใน
เวลาที่มีความเหมาะสม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับงานได้เป็นอย่างดี ท าให้ประสบผลส าเร็จในการ
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ปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานและประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg, Mausner, & Snyderman (1959: 113-119) ได้กล่าวว่า ความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคคลท างานตามความสามารถแห่งสติปัญญาได้อย่างอิสระ จนได้รับความส าเร็จ
เป็นอย่างดี เกิดความรู้สึกภูมิใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จแห่งงานนั้น  
 5. ด้านการได้การยอมรับนับถือ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการได้การยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรสามารถ แสดงความคิดเห็นและได้รับการ
ยอมรับในความรู้ความสามารถจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ
ของ Maslow (1970: 22-24) ในขั้นที่ 3 ท่ีว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องการเข้าร่วมและ
ได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร และได้รับความรักจากเพื่อนร่วมงาน    
 6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก เพราะได้
รับค าแนะค าปรึกษาเมื่อมีปัญหาจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา ทัศ
นบรรจงและดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัท แม่กลองเวชกิจ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์อันดีใน
หน่วยงานในระดับมาก ส่วนด้านความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งงาน,ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานในระดับปานกลาง 
 7. ด้านนโยบาย แผน และการบริหาร พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านนโยบาย แผน และการบริหาร อยู่ในระดับมาก เพราะมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีนโยบาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงานอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และมีการ ช้ีแจงให้กับบุคลากรจึงท าให้
บุคลากรร่วมกันท างานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย น ามาปฏิบัติงานได้จริง เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนปัจจัยหลาย ๆ อย่างในการท าให้แผนและนโยบายที่ก าหนดไว้ได้บรร ลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัณณ์นภัส  กุลภัสสรณ์โภคิน (2554) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า  บุคลากรมีความพึง
พอใจในด้านการ ปกครองบังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะบุคลากรพึงพอใจที่ผู้บังคับบัญชาคอยให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือแก้ไข ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน ผู้บังคับบัญชา
ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในงานต่าง ๆ มีเหตุผล มีการมอบหมายกระจายงานได้เป็นอย่างดีและ
มีความยุติธรรม 
 8. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรมีเงินเดือนท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับการ
เลี้ยงชีพ มีระบบสวัสดิการที่ดี มีสิทธิวันหยุดประจ าปี ลากิจ ลาป่วย และลาพักผ่อนที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2555) ที่ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2555  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก  
 9. ด้านความมั่นคงในงาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันที่ได้ท างานใน
มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงเป็นที่น่าเช่ือถือของผู้ปกครองและคนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร  
รุ่งเรือง (2555) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมแปรรูปโครงสร้างเหล็ก ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานด้านความมั่นคงใน
การท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วยความ
บริสุทธ์ิใจและซื่อสัตย์  
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 10. ด้านสถานที่การท างาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านสถานที่ท างาน อยู่ในระดับมาก เพราะมหาวิทยาลัยนครพนมมีสถานที่ท างานที่สะอาด มีระเบียบ จัดเป็น
สัดส่วน มีอุปกรณ์ เครื่องมือ แสงสว่าง และอากาศถ่ายเท ท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธานิธ์ิ  นุกูลอึ้ง
อารี (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) : กรณีพนักงาน
บริษัท การบินไทยฯ ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสมกับการท างาน มีอุปกรณ์เครื่องมือ
ในการท างานท่ีทันสมัย สะดวก สบาย ส่งผลให้พนักงานในองค์กรมีความรู้สึกท่ีดี ต่อองค์กร และเกิดความพึงพอใจ
ในการท างาน ในด้านสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏบิัติ  
 1. ด้านสวัสดิการควรจัดสวัสดิการให้มีมากขึ้น เช่น รถรับ -ส่งพนักงาน (ในปัจจุบันมีเฉพาะรับ-ส่ง
พนักงานสังกัดส านักงานอธิการบดี) โรงอาหารประจ าส านักงานหรือคณะ/วิทยาลัย ส าหรับบุคลากร อบรม/สัมมนา
นอกสถานท่ี ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงบิดา-มารดา บุตร และประกันสุขภาพ ฯลฯ  
 2. ด้านสถานที่ควรปรับปรุง เช่น ความสะอาดของโรงอาหารและห้องน้ า ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้ น เพื่อ
เป็นร่มเงา ฯลฯ  
 3. ด้านการสื่อสารควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรรับทราบข่าวสารได้ทันต่อการปฏิบัติงาน และในการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาควรใช้
การสื่อสารที่เป็นลายลกัษณ์อักษรให้มากขึ้นกว่าการใช้การสั่งทางวาจา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการสั่งการจะท าให้
การปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา และเกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างตรงตามเป้าหมาย   
 4. ด้านอุปกรณ์ควรเพิ่มอุปกรณ์ส านักงานให้เพียงพอกับความต้องการ 
 
เอกสารอ้างอิง  
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม. (2560). “แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.  
 2560-2564) มหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)”. 
กัณณ์นภัส  กุลภัสสรณ์โภคิน. (2554). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานที่ดนิ 
 จังหวัดเชียงราย. การศึกษาอิสระบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
ฐานข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยนครพนม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560. (2560). เข้าถึงได้     
 จาก  http://www.npu.ac.th/personnel/index.php.   
ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี. (2555). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์  
 ประจ าปีการศึกษา 2555. รายงานการวิจัยวิทยาลัยราชพฤกษ์. นนทบุรี : วิทยาลัยราชพฤกษ์. 
มหาวิทยาลยันครพนม. (2560). “รู้จักมนพ.” เข้าถึงไดจ้าก http://www.npu.ac.th/?page=mn&mn_ 

id=1478250724&page_name=history. 
มัจฉรี  โอสถานนท. (2539). “การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียนส าหรับเด็ก

ที่มีความบกพรองทางสติปญญา”. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ). บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

รุจิรา  ทัศนบรรจง และณัฐพันธ์  บัววราภรณ์. (2556, เมษายน-มิถนุายน). “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษทั แม่กลองเวชกิจ จ ากัด”. วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 

P.164-178. 
สุธานิธ์ิ  นุกูลอึ้งอารี. (2555). การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด  
 (มหาชน)  : กรณีพนักงานบริษัท การบินไทยฯ  ส านักงานใหญ่. บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ. การจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์. บณัฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

92 

สุริยะ  ประเสริฐศรี. (2556). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรม
สวัสดิการทหารอากาศ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก. 

แสงทอง  ไชยสาร. (2554). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม. การศึกษาค้นคว้าอิสระ. มหาสารคาม: รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.  

อุทุมพร  รุ่งเรือง. (2555). ความพึงพอใจในท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมแปรรูปโครงสร้างเหล็ก. ปริญญานิพนธ์บรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ. 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 

 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

93 

อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี และ
ความสามารถทางการบริหารงานที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จ านวน 304 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ดี ความสามารถทางการบริหารงาน และคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดั บมาก  และ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี 
และ (2) ความสามารถทางการบริหารงาน มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี 
 
ค าส าคัญ: หลักฐานการสอบบัญชีท่ีดี, ความสามารถทางการบริหารงาน, คุณภาพการสอบบัญชี 
 
Abstract  
 This study aims to examine influence of good audit evidences and management skills 
on the audit quality of certified public accountants in Thailand.  The methodology is a 
quantitative research using descriptive statistics and multi regression analysis as instruments in 
collecting data from 304 certified public accountants in Thailand. Statistics used in data analysis 
include frequency, percentage, mean, standard deviation, and hypothesis test. 
 Study results show that the certified public accountant agreed with having good audit 
evidences, management skills and audit quality as a whole and in each aspect at a high level; 
and study results show that ( 1 )  good audit evidences affects the audit quality; and ( 2 ) 
management skills affects the audit quality. 
 
Keywords:  Good Audit Evidences, Management Skills, The Audit Quality 
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บทน า  
 ในปัจจุบันนั้นสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการท า
ธุรกรรมทางการค้าที่มากขึ้นและซับซ้อนมากข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตที่ท าให้การตรวจสอบต้องเปลี่ยนไปเน้นที่การพิจารณาฐานความเสี่ยงแทน และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจึงควรน ากระบวนการสอบบัญชีเข้ามาช่วย
ก าหนดวิธีในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานท่ีดี (สมพงษ์ พรอุปถัมถ,์ 2545) 
 กระบวนการสอบบัญชีที่ดี เปรียบเสมอเป็นการรวบรวมและประเมินหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบและจัดท ารายงานการสอบบัญชีได้ โดยผู้สอบบัญชี
ต้องมีการวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินที่ตรวจสอบนั้นได้แสดงข้อมูลที่
เหมาะสมและเพียงพอ (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2554)  
 ความสามารถทางการบริหาร จึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการบริหารงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ที่จะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด และแสดงถึงความสามารถของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงาน
ภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ (ปาริชาติ สมภาร, 2555)  
 คุณภาพการสอบบัญชี เป็นการแสดงความเห็นไว้ในงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ปราศจาก
ข้อผิดพลาดใด ๆ โดยน ารายงานการสอบบัญชีมาใช้เป็นตัวบ่งช้ีในการวัดคุณภาพของงานการสอบบัญชี และ
คุณภาพการสอบบัญชียังสามารถวัดได้จากความเป็นอิสระในการตรวจสอบ หรือไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ ซึ่งอาจท าให้เกิดเป็นข้อผิดพลาดในรายงานการเงินน้ันได้ (สมพงษ์ พรอุปถัมถ์, 2551) 
 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต จึงจะมีหนา้ที่ตรวจในการสอบบัญชีและแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบ
บัญชี โดยก่อนจะปฏิบัติงานได้นั้นต้องได้รับอนญุาตจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนถึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบญัชีจะเป็นการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีต้องด าเนินการปฏิบัติงานดว้ยความรู้
ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ทางวิชาชีพ อันสะท้อนถึงคุณภาพการสอบบัญชตี่อไป (นิพันธ์ เหน็โชคชัยชนะ 
และศลิปะพร ศรีจั่นเพชร, 2554) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย อิทธิพลของคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี และ
ความสามารถทางการบริหารงานที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งท าการ
เก็บข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการท างานให้กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยสืบไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี และความสามารถทางการ
บริหารงานท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับผูส้อบบัญชรีับอนุญาตในประเทศไทย 
 กรมสรรพากร (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน 
พร้อมท้ังได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   
 สภาวิชาชีพบัญชี (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง ผู้ที่มีความประสงค์ขอ
ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่ง
ประมวลรัษฎากร และใบอนุญาตนั้นยังไม่ขาดอายุไม่ถูกพักหรือไม่ถูกถอนโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถ
ตรวจสอบรวมถึงรับรองงบการเงินของกิจการได้ทุกกิจการ 
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 จากความหมายของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียน และได้รับ
ใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฎากร และ
ใบอนุญาตนั้นยังไม่ขาดอายุ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถรับรองงบการเงินของกิจการได้ทุกกิจการ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีท่ีดี 
 จันทนา สาขากร (2551)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลักฐานการสอบบัญชี หมายถึง ข้อเท็จจริง ๆ ที่
ผู้ตรวจสอบได้รวบรวมขึ้นจากการปฏิบัติงานเพื่อพิสูจน์ หรือยืนยันข้อมูลต่ าง ๆ จนสามารถน ามาสรุปผลการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบได้ 
 นนทพล น่ิมสมบุญ (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลักฐานการสอบบัญชี หมายถึง ข้อมูลซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้รับ รวมถึงน ามาใช้สรุปเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน และยังได้จ าแนกแหล่งที่มาของหลักฐานการสอบบัญชีไว้
ว่า หลักฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยเอกสารเบื้องต้นรวมถึงบันทึกทางการบัญชีที่ใช้ในการจัดท างบการเงิน และ
ข้อมูลประกอบจากแหล่งภายนอก 
 คุณลักษณะของหลักฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีควรหาข้อมูลหรือหลักฐานที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
(จันทนา สาขากร, 2551) 
 - ความเพียงพอ (Sufficiency) หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมได้และจ านวนเพียงพอที่จะท าให้ผู้ตรวจ
สอบทุกคนสรุปความเห็นได้อย่างเดียวกัน ส าหรับการพิจารณาว่าจ านวนเพียงพอหรือไม่ ต้องพิจารณาว่าหลักฐาน
นั้นเป็นหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อม  
 - ความเช่ือถือได้ (Reliability) หมายถึง ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เช่ือถือได้ โดยใช้เทคนิควิธีการ
ตรวจสอบท่ีดีที่สุด  
 - ความเกี่ยวพันกัน (Relevance) หมายถึง ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีความเกี่ยวพัน ช่วยยืนยัน
สนับสนุนสิ่งท่ีตรวจพบ หรือสนับสนุนข้อเสนอแนะในการตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
หลักฐานทีม่ีความเกี่ยวพันได้มาจากวิธีการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
 - ความมีประโยชน์ (Usefulness) หมายถึง หลักฐานที่ช่วยในการควบคุมและตัดสินใจของผู้บริหาร 
ให้กิจการประสบความส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถทางการบริหารงาน 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารงานว่า หมายถึง 
กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ได้ร่วมมือกันท าและด าเนินงาน ให้งานนั้น ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 
 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2547) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสามารถ (Competency) คือ บุคลิกลักษณะที่
ซ่อนอยู่ภายใต้ปัจเจกบุคคล ซึ่งจะสามารถผลักดันให้บุคคลนั้น ๆ สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือปฏิบัติได้ตาม
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดในงานท่ีรับผิดชอบ และมีผลท าให้บุคคลนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของตนได้ดีมากขึ้น 
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถทางการบริหารงาน (Management Competency) 
หมายถึง การที่บุคคลนั้นๆ มีทักษะในการบริหารงาน โดยใช้หลักการและแนวคิดมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการ
ต่างๆ  
 องค์ประกอบของความสามารถทางการบริหารงาน ประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  
 1) ด้านการวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์วิธีบริหาร อ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ การควบคุมและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและกระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์ และ
วิธีการว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นหากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์ การวางแผนเป็นกระบวนการใน
การเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการกระท าข้ึนล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่ก าหนดไว้             
 2) ด้านการด าเนินงาน (Operating) หมายถึง การแปลงแผนงานสู่การบริหาร ความสามารถที่จะ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3) ด้านการติดตามประเมินผล (Following) หมายถึง การวัดมูลค่าความส าเร็จของการตรวจสอบ
บัญชีว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดเพื่อเป็นแนวทางสรุปผลการตรวจสอบบัญชีต่อไป 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี 
 ชนัญฎา สินช่ืน (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพของการสอบบัญชี หมายถึง คุณภาพการรายงาน
ผลการด าเนินงานท่ีแสดงไว้ในรายงานทางการเงินในลักษณะของการเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน
หรืออีกนัยหนึ่งคือข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินจะต้องเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน 
 มณฑิรา กิจสัมพันธ์วงศ์ (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง การที่ผู้สอบ
บัญชีสามารถลดความคลุมเครือของงบการเงินท่ีตนจัดท า ส่งผลให้กิจการสามารถลดความเสี่ยงท่ีสามารถป้องกันได้
ให้อยู่ในระดับท่ีต่ าสุด และผู้สอบบัญชีจะต้องรายงานความผิดพลาดที่มีนัยส าคัญที่ได้รบัรู้มา โดยที่ความผิดพลาดที่มี
นัยส าคัญอาจไม่สามารถถูกค้นพบได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง การรายงานผลการด าเนินงานท่ีแสดง
ไว้ในรายงานทางการเงินในลักษณะของการเป็นข้อมูลที่มีคณุค่าต่อผู้ใช้รายงานทางการเงินโดยปราศจากข้อผิดพลาด
ที่จะเกิดจากความเสี่ยงในการสอบบัญชี สามารถน ามาใช้เป็นตัวบ่งช้ีในการวัดคุณภาพของงานสอบบัญชีได้ สามารถ
วัดได้จากรายงานการสอบบัญชีท่ีมีลักษณะเชิงคุณภาพที่ดี โดยการประยุกต์จากมาตรฐานการตรวจสอบ รหัส 2420 
(เบญญาภา สิงห์ทองชัย, 2556) ซึ่งประกอบด้วยกัน 7 ด้าน ได้แก่ 
 1) ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือบิดเบือนไปตามความจริงที่เกี่ยวข้อง 
ความถูกต้องของข้อความในทุกประโยคและตัวเลข ผู้ตรวจสอบได้รวบรวมประเมินและสรุปน าเสนออย่างระมัดระวัง
และแม่นย าแล้ว 
 2) ความเที่ยงธรรม (Objectiveness) หมายถึง การสื่อสารที่ถูกต้องตามควร (Fair) ไม่ล าเอียงทั้งจาก
ทัศนคติและผลการประเมินที่เป็นกลาง โดยพิจารณาจากความจริงและสถานการณ์รอบด้านแล้ว เนื่องมาจากการ
สังเกตการณ์ ซึ่งสามารถสรุปและมีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบที่ต้องได้มาจากการกระท าที่ปราศจากอคติ ไม่
ล าเอียง และไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน หรือไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใด ๆ ของผู้อื่น 
 3) ความชัดเจน (Clearness) หมายถึง ความสามารถในการสื่อความหมายให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจได้ 
และแสดงถึงล าดับความเป็นเหตุและผลถึงความชัดเจนอาจเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางวิชาการที่ไม่จ าเป็น 
แต่ถ้าหากจ าเป็นต้องใช้ศัพท์เทคนิคบางค า จ าต้องมีค าอธิบายหรือนิยามศัพท์ที่ใช้ด้วย 
 4) ความกะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การสื่อสารตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม และตัดทอน
ข้อความและค าฟุ่มเฟือยที่ไม่จ าเป็นออกไป โดยผู้ตรวจสอบยังต้องรักษาความต่อเนื่องของแนวความคิดที่รายงานไว้ 
ตลอดจนความถูกต้องของการใช้ภาษาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 
 5) ความสร้างสรรค์ (Creation) หมายถึง การสื่อสารที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
องค์การได้มีการปรับปรุงในสิ่งที่จ าเป็น โดยเนื้อหาควรเป็นประโยชน์ให้บรรยากาศเชิงบวกและมีความหมายต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 6) ความสมบูรณ์ (Completion) หมายถึง การเสนอรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หมายถึงการไม่ขาด
สารสนเทศที่ส าคัญต่อผู้อ่านที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งควรประกอบด้วยสารสนเทศที่ครบถ้วนและข้อสังเกตที่สนับสนุนถึง
ข้อสรุปและข้อแนะน าที่ดีอย่างเพียงพอ 
 7) ความทันกาล (Timeliness) หมายถึง การเสนอรายงานต้องกระท าภายในเวลาระยะเวลาที่มีความ
พอดี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแก้ไข การเสนอผลการตรวจสอบบัญชีนั้นไม่ควรกระท าให้ล่าช้า และควรท าใน
ระดับที่ “ด่วน” เพื่อเพ่ิมให้การแก้ไขมีประสิทธิผลมากขึ้น  
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ียวชาญการสอบบัญชีกับ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน
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ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี
โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านประสบการณว์ิชาชีพการสอบบัญชี ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชี และด้านการเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น และ (2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านความถูกต้อง ด้านความ
เที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความสมบูรณ์ ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า (1) ความเช่ียวชาญการสอบบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความถูกตอ้ง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาล (2) ความเช่ียวชาญการสอบบัญชี ด้านประสบการณ3วิชาชีพการสอบ
บัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความ
กะทัดรัด ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความทันกาล (3) ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
การสอบบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี โดยรวม ด้านความถูกต้อง ด้านความ
เที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด และด้านความคิดสร้างสรรค์ และ (4) ความเช่ียวชาญการสอบ
บัญชีด้านการเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความชัดเจน 
และด้านความทันกาล 
 ปาริชาติ สมภาร (2555) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความสามารถทางการบริหารงานที่มีต่อคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 
กลุ่มประชากร จ านวน 188 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการบริหารงาน ด้านการวางแผน ด้านการดา
เนินงาน และด้านการติดตามประเมินผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้าน
ความถูกต้อง  ด้านความเที่ยงธรรม  ด้านความชัดเจน  ด้านความกะทัดรัด  ด้านความสร้างสรรค์  และด้านความ
ทันกาล 
 ทิพวรรณ์ ศิริมาตร (2555) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของลักษณะหลักฐานการบัญชีที่ดีที่มีต่อคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 
กลุ่มประชากร จ านวน 131 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี ด้านความเชื่อถือได้ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความถูกต้อง และด้านความเที่ยงธรรม 
(2) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดีด้านความเกี่ยวพัน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการ
สอบบัญชีโดยรวมด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาล และ (3) 
คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี ด้านความมีประโยชน์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการ
สอบบัญชีโดยรวม ด้านความสร้างสรรค์ 
 Ohta (2009) ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบบทบาทของหลักฐานการสอบบัญชีในการตรวจสอบเชิงกล
ยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า เป็นวิธีการตรวจสอบความเสี่ยง (ความน่าจะเป็นของการยอมรับข้อเท็จจริง) และ
ส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการตรวจสอบในรูปแบบของการสุ่มตัวอย่างการ
ยอมรับความเสี่ยง ส าหรับการตรวจสอบการกระท าการทุจริตและการประเมิ นความเสี่ยงเสมอเพิ่มขึ้นเมื่อได้
หลักฐานการตรวจสอบเป็นคุณลักษณะที่ดี และผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถเพียงพอส าหรับการหลีกเลี่ยงการ
ปฏิเสธข้อเท็จจริงและความเสี่ยงได้นั้น นอกจากนี้การตรวจสอบจะต้องเพิ่มหลักฐานการตรวจสอบ เพื่อวิเคราะห์
บ่งช้ีว่าผู้สอบบัญชีใช้ข้อมูลและหลักฐานการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแสดงงบการเงินท่ีผิดพลาด
ได้ตรวจสอบรายละเอียดของหลักฐานท่ีปล่อยให้การบังคับใช้กับความหมายส าหรับมาตรฐานและใช้ส าหรับการวิจัย
ในอนาคต 
 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี และความสามารถทางการบริหารงาน
ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย โดยก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
ดังนี้  
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 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
 1. คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี ได้แก่ 1) ด้านความเพียงพอ 2) ด้านความเชื่อถือได้ 3) ด้าน
ความเกี่ยวพัน  และ 4) ด้านความมีประโยชน์ 
 2. ความสามารถทางการบริหารงาน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการด าเนินงาน และ 3) ด้าน
การติดตามประเมินผล 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพการสอบบัญชี ได้แก่ 1) ด้านความถูกต้อง 2) ด้านความเที่ยงธรรม 3) ด้าน
ความชัดเจน 4) ด้านความกะทัดรัด 5) ด้านความสร้างสรรค์ 6) ด้านความสมบูรณ์ และ 7) ด้านความทันกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี 
 สมมติฐานที่ 2 ความสามารถทางการบริหารงาน มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2560 จ านวน 1,272 คน (สภาวิชาชีพบัญชี, 2560) 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จ านวน 304 คน โดยการก าหนด
ขนาดตัวอย่างจากสตูรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 เคร่ืองมือวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และ
ข้อมูลทั่วไป โดยลักษณะข้อค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบค าตอบเดียว ส่วนท่ี 2 การสอบถามข้อมูลด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี โดยลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ส่วนที่ 3 การสอบถามข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางการบริหารงาน และส่วนที่ 

ความสามารถทางการบริหารงาน 
1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการด าเนินงาน 
3. ด้านการติดตามประเมินผล 

 

คุณภาพการสอบบัญช ี
1. ด้านความถูกต้อง 
2. ด้านความเที่ยงธรรม 
3. ด้านความชัดเจน 
4. ด้านความกะทัดรัด 
5. ด้านความสร้างสรรค ์
6. ด้านความสมบูรณ ์
7. ด้านความทันกาล 

คุณลักษณะหลกัฐานการสอบบญัชีที่ดี 
1. ด้านความเพียงพอ 
2. ด้านความเชื่อถือได ้
3. ด้านความเกี่ยวพัน 
4. ด้านความมีประโยชน ์

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 
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4 การสอบถามข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี โดยลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมู ลดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 
2535) 
  คะแนนเฉลีย่         แปลความหมาย 
  1.00 – 1.50   มีความเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 – 2.50   มีความเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 – 3.50   มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  3.51 – 4.50   มีความเห็นอยู่ในระดับมาก 
  4.51 – 5.00   มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ 
 การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวิจัย โดยท าการทดสอบเครื่องมือ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การ
ตรวจสอบความตรง (Validity) ประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 ท่าน ผลคะแนนท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญพบว่าทุกข้อค าถามผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
และ ส่วนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ท าการทดสอบความเช่ือมั่น โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแต่ละตัวแปรได้ค่าตามมาตรฐานที่
ก าหนดคือ สัมประสิทธิ์แอลฟ่าฯ มีค่ามากกว่า 0.7 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมีค่ามากกว่า 0.3 (Hair, et al. 
2006) ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าฯ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.726 ถึง 0.982 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.337 ถึง 0.967 ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงไม่ได้ท าการตัดข้อค าถามใด ๆ ออกจากการวัดตัว
แปร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ภายหลังข้อค าถามผ่านการทดสอบเครื่องมือแล้ว ได้ด าเนินการแจกแบบสอบถาม จากนั้นเก็บรวบรวม
ภายหลังการตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น และได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาที่มีความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
สมบูรณ์ทั้งสิ้น 304 ฉบับ  
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และวิเคราะห์      
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) มีชนิดของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์
แต่ละข้อแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่า
จ านวน และ ค่าร้อยละ 2) การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปร ซึ่งประกอบไปด้วย  คุณลักษณะหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ดี ความสามารถทางการบริหารงาน และคุณภาพการสอบบัญชี สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี และความสามารถทางการบริหารงาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ การทดสอบค่าความทนทาน (Tolerance) และค่า VIF (Variance inflation 
factors)  และ 4) การทดสอบสมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
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ผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมลูทั่วไป  
ตารางที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม (n = 304) 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 

1. เพศหญิง 170 55.92 
2. อายุ 35 – 45 ปี 107 35.20 
3. สถานภาพการสมรส โสด 159 52.30 
4. ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี 182 59.87 
5. ประสบการณ์ในการท างานด้านสอบบัญชี 5 – 10 ปี 132 43.42 
6. ระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 50,000 – 80,000 บาท 189 62.17 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 304 คน 
ส่วนใหญ่เป็น  (1) เพศหญิง จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 55.92 (2) อายุ 35 – 45 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.20  (3) สถานภาพโสด จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 (4) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
182 คน คิดเป็นร้อยละ 59.87 (5) ประสบการณ์ในการท างานด้านสอบบัญชี 5 – 10 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.42 และ (6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 80,000 บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 62.17 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี ความสามารถทางการ
บริหารงาน และคุณภาพการสอบบัญชี  
 
ตารางที่ 2 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีดี จ าแนกรายด้านของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 

คุณลักษณะหลกัฐานการสอบบญัชีที่ดี X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ด้านความเพียงพอ 3.79 .44 มาก 
2. ด้านความเชื่อถือได ้ 3.85 .44 มาก 
3. ด้านความเกี่ยวพัน 3.87 .42 มาก 
4. ด้านความมีประโยชน ์ 3.87 .48 มาก 

โดยรวม 3.84 .36 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ดี อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.79 – 3.87 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือด้านความเกี่ยวพัน และด้านความมีประโยชน์ ( X = 3.87) รองลงมาคือด้านความ
เชื่อถือได้ ( X = 3.85)  
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ตารางที่ 3 การแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางการ
บริหาร จ าแนกรายด้านของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 

ความสามารถทางการบริหาร X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ด้านการวางแผน 3.89 .45 มาก 
2. ด้านการด าเนินงาน 3.88 .49 มาก 
3. ด้านการติดตามประเมินผล 4.22 .44 มาก 

โดยรวม 4.00 .27 มาก 
 จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อความสามารถทางการบริหาร อยู่
ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.88 – 4.22 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยที่มากท่ีสุดคือด้านการติดตามประเมินผล ( X = 4.22) รองลงมาคือด้านการวางแผน (X = 3.89)  
 
ตารางที่ 4 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี 
จ าแนกรายด้านของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 

คุณภาพการสอบบัญช ี X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ด้านความถูกต้อง 3.92 .59 มาก 
2. ด้านความเที่ยงธรรม 3.90 .59 มาก 
3. ด้านความชัดเจน 4.02 .61 มาก 
4. ด้านความกะทัดรัด 3.94 .54 มาก 
5. ด้านความสร้างสรรค ์ 3.87 .59 มาก 
6. ด้านความสมบูรณ ์ 3.90 .58 มาก 
7. ด้านความทันกาล 3.82 .60 มาก 

โดยรวม 3.91 .49 มาก 
 จากตารางที่ 4 พบวา่กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อคุณภาพการสอบบัญชี อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.82 – 4.02 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ย
ที่มากท่ีสุดคือด้านความชัดเจน ( X = 4.02) รองลงมาคือด้านความกะทัดรัด ( X = 3.94)  



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

102 

 ส่วนที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซ่ึงประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ 
คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี และความสามารถทางการบริหารงาน 
 
ตารางที่  5  การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุเมื่อคุณภาพการสอบบัญชีเป็นตัวแปร
ตาม 

ตัวแปร/ตัวชี้วัด tolerance VIF 
1.  คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี   

-  ด้านความเพียงพอ 0.381 2.627 
-  ด้านความเช่ือถือได ้ 0.656 1.525 
-  ด้านความเกีย่วพัน 0.468 2.135 
-  ด้านความมีประโยชน์ 0.441 2.269 

2.  ความสามารถทางการบริหารงาน   
-  ด้านการวางแผน 0.990 1.010 
-  ด้านการด าเนินงาน 0.975 1.026 
-  ด้านการตดิตามประเมินผล 0.995 1.005 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปร ท่ีประกอบด้วย คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี 
และความสามารถทางการบริหารงาน มีค่า Tolerance ต่ าสุดเท่ากับ 0.381 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ต้องมากกว่า 
0.1 และค่า VIF มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2.627 ซึ่งน้อยกว่า 10 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปร ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน และมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบ
บัญช ี

คุณลักษณะหลกัฐานการสอบบญัชีที่ดี b SEb 
Standardized 
Coefficients 

t- 
value 

Sig 

ด้านความเพียงพอ -.012 .099 -.011 -.122 .903 
ด้านความเชื่อถือได้  .069 .076  .063  .906 .366 
ด้านความเกี่ยวพัน  .313 .094  .273  3.324 .001* 
ด้านความมีประโยชน์ -.183 .086 -.181 -2.132 .034* 

หมายเหตุ ค่าคงท่ี = 3.187, SEest = .476 n = 304, R2 = .051, F= 4.042, Sig = .003 
   * มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.051 หมายถึง ตัวแปรต้นท้ังหมดสามารถอธิบาย
การใช้งานได้ 5.10% 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีท่ีดี มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ สมมติฐานท่ี 1 ได้รับการสนับสนุน 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความสามารถทางการบริหารงาน มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี 

ความสามารถทางการบริหารงาน b SEb 
Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

ด้านการวางแผน .093 .062 .085 1.497 .135 
ด้านการด าเนินงาน .113 .056 .114 2.009 .045* 
ด้านการติดตามประเมินผล .150 .062 .136 2.409 .017* 

หมายเหตุ ค่าคงท่ี = 2.477, SEest = .410 n = 304, R2 = .040, F= 4.194, Sig = .006 
   * มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์พบว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.040 หมายถึง ตัวแปรต้นท้ังหมดสามารถอธิบาย
การใช้งานได้ 4.00% 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความสามารถทางการบรหิารงาน มีอทิธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี  มี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ สมมติฐานท่ี 2 ได้รับการสนบัสนุน  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีท่ีดี มีอิทธิพลต่อคณุภาพการสอบบญัชี  
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่ายิ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมี
คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดีสามารถเพิ่มคุณภาพการสอบบัญชี ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ (ทิพวรรณ์ ศิริมาตร. 2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของลักษณะหลักฐานการบัญชีที่ดี
ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในประเทศไทย กลุ่มประชากร จ านวน 131 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี ด้าน
ความเช่ือถือได้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความถูกต้อง และด้าน
ความเที่ยงธรรม (2) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีท่ีดีด้านความเกี่ยวพัน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวมด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาล 
และ (3) คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดี ด้านความมีประโยชน์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความสร้างสรรค์  
 ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมุ่งเน้นในกระบวนการรวบรวมหลักฐานท่ีมีคุณลักษณะของหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ดี เพื่อสนับสนุน และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับงบการเงิน รวมทั้งสร้างทักษะเกี่ยวกับวิธีการค้นหา
หลักฐานการสอบบัญชีให้มีความเพียงพอ เหมาะสม เพราะหลักฐานการสอบบัญชีสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของ
วิธีการตรวจสอบงบการเงินได้ จะน าไปสู่ความมีคุณภาพของการสอบบัญชีและเสริมสร้างความน่าเช่ือถือในการ
ตรวจสอบมากยิ่งข้ึนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจ าเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีในด้าน
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านความเพียงพอ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความเกี่ยวพัน และด้านความมีประโยชน์ เพื่อจะท าให้
ระบบการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีรายงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และมีความถูกต้อง 
เช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และน าไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอบบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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 สมมติฐานที่ 2 ความสามารถทางการบริหารงาน มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอบบัญชี  
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่ายิ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมี
ความสามารถทางการบริหารงานสามารถเพิ่มคุณภาพการสอบบัญชี ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ (ปาริชาติ สมภาร. 2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความสามารถทางการบริหารงานที่มีต่อ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน
ประเทศไทย กลุ่มประชากร จ านวน 188 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการบริหารงาน ด้านการวางแผน 
ด้านการดาเนินงาน และด้านการติดตามประเมินผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี 
ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ และด้านความ
ทันกาล 
 ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความส าคัญกับการวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ขั้นตอนการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนก่อนเริ่มด าเนินการตรวจสอบ ตามล าดับความส าคัญและวิธีการท างานอย่าง
เป็นขั้นตอน และเป็นระบบจึงจะท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และการด าเนินงานการประสานและขอ
ความร่วมมือกับกิจการในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้สามารถหลีกเลี่ยงความไม่เข้าใจกัน 
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานน าผลประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนปฏิบัติงานท าให้งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของวิธีการตรวจสอบงบการเงินได้ จะน าไปสู่ความมีคุณภาพของการ
สอบบัญชีและเสริมสร้างความน่าเช่ือถือในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานไปสู่
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช ้
 1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ควรมุ่งเน้นในส่วนของคุณลักษณะหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีดีในมิติด้านความ
เกี่ยวพัน โดยการตระหนักถึงศักยภาพในการน าหลักฐานการตรวจสอบ ที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่ตรวจสอบ
เพื่อน ามาแสดงความคิดเห็นในงบการเงิน รวมถึงการมุ่งมั่นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะของ
หลักฐานการสอบบัญชีของหน่วยงานท่ีรับตรวจ 
 2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ควรมุ่งเน้นในส่วนของความสามารถทางการบริหารงานในมิติด้านการ
ด าเนินงาน โดยการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบให้บรรลุตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งท าความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบ 
 3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความมุ่งเน้นในส่วนของความสามารถทางการบริหารงานในมิติด้านการ
ติดตามประเมินผล โดยการจัดให้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการในการประเมินผล และประเมินผลการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงเพื่อใช้ในการพัฒนาการตรวจสอบต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยแนวเดียวกันนี้กับผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพิ่มเติม เพื่อจะได้น าผลการวิจัยมาปรับปรุง
และพัฒนาความสามารถของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิด
คุณภาพการสอบบัญชีให้ดีขึ้นอีกด้วย 
 2. ควรท าการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ  ที่อาจส่งผลต่อคณุภาพการสอบบญัชี  เช่น  การตรวจสอบภายใน  
เป็นต้น 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย กรณีงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการประยุกต์ใช้หลักการของลีน กลุ่มตัวอย่างในการวิ จัยครั้งนี้คือ
โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนรวมทั้งสิ้น 224 
ตัวอย่าง ศึกษาวิจัยโดยทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ
พรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า การใช้เครื่องมือลีนท าให้สามารถลดรอบเวลาการท างานได้ร้อยละ 43.78 ลดงานเวลา
น าได้ร้อยละ 53.85 ลดช้ินงานเสียได้ร้อยละ 69.23 และลดค่าใช้จ่าย 106.13 บาทต่อโครงการ ท าให้ประสิทธิภาพ
ด้านเวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.82 ด้านช้ินงานดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.16 และด้านค่าใช้จ่ายดีขึ้นร้อยละ 67.38 ใน
การศึกษาครั้งต่อไป เพ่ือเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการท างานการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยจากแหล่ง
งบประมาณอื่นๆ 
 
ค าหลัก:  ลีน ประสิทธิภาพ รอบเวลาการท างาน ค่าใช้จ่าย 
 
Abstract 
 The purpose was to study increase efficiency in budget allocation for research projects 
of SUT. The subjects of 224 case of the study were the grantees on fiscal year 2017. Experimental 
studies were One-Group Pretest-Posttest Design.  The statistical methods employed were the 
descriptive statistics  
 The results showed that implementation of LEAN could reduce cycle time by 43.78 per 
cent; the lead time by 53.85 per cent; the defect by 69.23 per cent and the budget by 106.13 per 
case.  The cycle time efficiency increased by 2 1 .8 2  per cent; the first-time successful tasks 
efficiency increased by 35.16  per cent and the expended budget efficiency increased by 67.38 
per cent.  It is recommended that the future studies should be compare the work process 
improvement of budget allocation from other budget sources. 
 
Keywords: Lean Efficiency Cycle Time Budget 
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บทน า  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจึงได้
ก าหนด SUT Re-Profile 2020 พร้อมกับก าหนดวิสัยทัศน์ “Excellent Academic Institution in STI and 
Society Accountability” เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ก าหนด 5 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อเป็นแนวทาง
ในการท างาน กล่าวคือ 1) การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 3) การสร้าง
คุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 4) การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5) การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2560)  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยประสานงานการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสถานวิจัย
ของส านักวิชาต่าง ๆ โดยมีภาระกิจหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย งานวิจัย
นี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  
 งานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นภาระกิจ
หลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งงานดังกล่าวประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ ขั้นตอนการเสนอของบประมาณ ขั้นตอนการช้ีแจงงบประมาณ 
ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ ขั้นตอนการน าข้อมูลที่ จัดสรรลงระบบ NRMS ในแต่ละปีมีผู้สนใจส่งข้อเสนอ
โครงการปีละประมาณ 250 โครงการ เป็นเงินมากกว่า 350 ล้านบาทต่อปี และมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
ให้ได้รับทุนวิจัยปีละประมาณ 200 โครงการ เป็นเงินมากกว่า 90 ล้านบาทต่อปี (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560) 
 สภาพปัญหาการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทความสูญเปล่า ก่อนการปรับปรุงกระบวนการพบว่ามีผลิตเกินความจ าเป็น (Over Production) มีการถ่าย
เอกสารเผื่อผู้ ร่วมประชุมและในขั้นตอนการตรวจสอบ 2 ครั้ง การถ่ายเอกสารเผื่อส าหรับการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรโครงการวิจัย เป็นต้น 
 วัสดุคงคลัง (Inventory) ส ารองกระดาษ A3 ไว้เพราะข้อมูลเยอะต้องใช้กระดาษแผ่นใหญ่ ซึ่งใช้เพียง 
ปีละครั้ง นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาในแต่ละรอบ ซึ่งในแต่ละปีมีการพิจารณา
ประมาณ 3 รอบ ท าให้ต้องเก็บเอกสารปีละประมาณ 250 โครงการ และเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี รวมเอกสารเก็บ
จ านวนกว่า 1,250 โครงการ ท าให้ต้องมีห้องเก็บเอกสาร 
 ของเสีย (Defect) จากการบันทึกข้อมูลการพิมพ์ถูกผิดงานทุนวิจัยใน File Excel ระหว่างหว่างเดือน 
กรกฎาคม – กันยายน 25559 พบว่ามีการพิมพ์ผิดเฉลี่ย 5 แผ่น ใน 28 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 17.86 นอกจากนี้ 
ยังมีการถ่ายเอกสารผิด การสั่งพิมพ์กระดาษไม่ตรงกับด้านที่ต้องการ และมีกระดาษเสียเช่น ยับ เปื้อน ฯลฯ  
ท าให้เกิดของเสียจ านวนมาก 
 กระบวนการมากเกินจ าเป็น (Excess Processing) มีการเตรียมเอกสาร ข้อมูลไว้ตั้งแต่ยังไม่ทราบผล
การประเมินจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอน ตั้งแต่ระดับ
สาขาวิชา ส านักวิชา และพิจารณาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนนี้ ยังมีกิจกรรมย่อยๆ ในกระบวนการที่มาก 
มีส่วนท่ีซ้ าซ้อน และ วกวน เป็นต้น 
 การรอคอย (Waiting) รอคอยผู้บังคับบัญชาในการพิจาณาเอกสารเบื้องต้น ประมาณ 5 วัน และรอคอย
คณะอนุกรรมการประมาณ 14 วัน นอกจากน้ี ยังต้องเสียเวลารอบการพิจารณาของปีงบประมาณ รอระยะเวลาการ
ประกาศรับข้อเสนอโครางการประจ าปีจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังรอในกระบวนการ
พิจารณาการจัดสรรทุน ท้ังจากนักวิจัย สาขาวิชา ส านักวิชา สถานวิจัย ฯลฯ ท าให้รอบเวลาการรอคอยยาวนาน 
 จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้หาวิธีการที่จะท าการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้แนวคิดลีนมาเป็นกรอบในการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการท างานดังกล่าว 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อการประยุกต์ใช้หลักการลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2560 กรณีงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 งานวิจัยทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เช่น วรวรรณ ศลิมัฐ (2557) ได้ศึกษาประสิทธิภาพ
การให้บริการของธนาคารออมสิน โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการ
ให้บริการของธนาคารออมสินฯ และเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการ ของ
ธนาคารออมสินฯ จากการศึกษาพบว่า การขาดประสิทธิภาพในการท างาน เกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ สาเหตุเกิดจาก ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากและ ซับซ้อน 
 2. ปัจจัยด้านพนักงาน สาเหตุเกิดจาก พนักงานของธนาคารออมสินฯ เป็นพนักงานเข้าใหม่และไม่มี
ประสบการณ์การท างานธนาคารมาก่อน  
 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม สาเหตุเกิดจาก ธนาคารยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้า สถานท่ีให้บริการยังมีความสะดวกไม่เพียงพอ  
 4. ปัจจัยเครื่องมือ การให้บริการ สาเหตุเกิดจาก เครื่องให้บริการอัตโนมัติไม่เพียงพอ  
 ทางเลือกในการแก้ไขปญัหาในระยะสั้นธนาคารออมสินควรจะแกป้ญัหาด้านการบริหารงานด้านต้นทนุ
ด้านสภาพแวดล้อม ในระยะยาวธนาคารออมสินควรจะแกไ้ขปัญหาด้านบุคลากร ด้านการบริการด้านลูกค้า  
 งานวิจัยทางด้านการลดค่าใช้จ่าย เช่น เอราวิล ถาวร และ คณะ (2557) ได้ท าการศึกษาแผนกอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา มีแนวคิดลดค่าใช้จ่ายของแผนกให้ลดลงตามนโยบายของโรงพยาบาล เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยแผนผัง พาเรโต เพื่อคัดเลือกปัญหาที่ส่งผลมากที่สุดน ามาแก้ปัญหาพบว่า ค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุด คือ 
ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ โดยเฉพาะ ถุงมือยาง (Gloves) และพลาสเตอร์ (Transpore) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิค
การแก้ปัญหาแบบ DMAIC (DMAIC Problem Solving) มาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุ
สิ้นเปลืองดังกล่าว ทั้งนี้ได้วิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหาโดยใช้ผังเหตุและผลแล้วปรับปรุงแก้ไขโดยประยุกต์ใช้เทคนิค
และเครื่องมือทางวิศวกรรมร่วมด้วย ได้แก่ การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) และหลักการ ECRS ท าให้
หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินได้แนวทางการลดค่าใช้จ่าย วัสดุสิ้นเปลืองที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่อไป  
 งานวิจัยทางด้านลดระยะเวลาการท างาน เช่น ปรัชญา ไวยฤทธิ์  และ ปริญ วีระพงษ (2558) ใน
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของบริษัท ABC คลังสินค้า จ ากัด โดยส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ABC คลังสินค้า จ ากัด พบว่ารูปแบบหลังการปรับปรุงและกอนปรับปรุง การ
จัดเก็บสินค้าคงคลังและการใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ ระบบและเทคโนโลยีตางๆที่น ามาใชในคลังสินคา การ
จัดเก็บและจัดวางสินคาที่ไมเหมาะสม กระบวนการเบิกสินคาของพนักงานใชเวลานานและมีข้อผิดพลาดสูง ดังนั้น
วัตถุประสงคของงานวิจัย คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการลดระยะเวลาของการหยิบสินค้าโดยใชพื้นที่ shopping 
area ของบริษัท ABC คลังสินคา จ ากัด ลดระยะเวลาตั้งแต แยกสินคาและสงสินค้าไปยังพ้ืนท่ี out bound ใชเวลา
ทั้งหมด เวลาเฉลี่ยในสัปดาหที่ 12 ลดลงร้อยละ 25.32 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 Lean เป็นเครื่องมือท่ีสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานโดยมีแนวคิดหลักในการท างานโดย
ท าเฉพาะงานที่มีคุณค่า (Value Added) ในมุมมองของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมองว่า ความสูญเปล่าท าให้เกิด
ปัญหาและท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง ท าให้เสียคน เสียทรัพยากรในการดูแลรักษา
รวมถึงการด าเนินการ ดังนั้นเมื่อพบว่ามีความสูญเปล่าอยู่ในกระบวนการใด ก็ต้องหาวิธีการก าจัด ซึ่งความสูญเปล่า
ตามแนวคิดของลีนประกอบด้วย ของเสีย (Defect) ผลิตเกินความจ าเป็น (Over Production) การรอคอย 
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(Waiting) การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายที่มากเกินไป (transportation) วัสดุคงคลัง (Inventory) การเคลื่อนไหวร่าง
หายไม่เหมาะสม (Motion) กระบวนการผลิตเกินจ าเป็น (Excess Processing) (Womack. J.P. and Jones. D.T. 
1996) ซึ่งปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย (St Andrews 
University, 2017) 
 ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดกล่าวคือเป็นการใช้โดยมี
เป้าหมาย (Goal) คือประสิทธิผลหรือให้บรรลุจดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สูงสดุ หรือใช้เวลาน้อยที่สุด และความพยายาม
เล็กน้อยก็สามารถให้ผลงานที่ได้ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ (Certo 2000, Herzberg et al. 1959 อ้างถึงใน ระพีพัฒน์ 
ปาละวงศ์, 2532, หน้า 13-16) เป็นการสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุดนั้นก็คือการลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและบุคลากรลงในขณะที่พยายามเพิ่มความแม่นตรงความเร็วและความ
ราบเรียบของการบริหารให้มากขึ้น (ติน ปรัชญาพฤทธ์, 2537 หน้า 130) ซึ่งอาจเปรียบเทียบ ได้หลายมิติ เช่น มิติ
ทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่อย่างเดียวแต่หมายถึงทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ๆ 
ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความ พึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหาร
เพื่อบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลการสะท้อนกลับ (สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2553,  120) 
 
วิธีการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 งานจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย กรณีงบประมาณแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศึกษา
ในรอบปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 224 ตัวอย่าง 
 2. การรวบรวมข้อมูล 
  2.1 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
   -  ผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) โดยท าการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   1. รอบการรวบรวมข้อมูล (Cycle Time: C/T) 
   2. เวลาน า (Lead Time : LT) 
   3. ค่าใช้จ่าย โดยเป็นค่ากระดาษและค่าถ่ายเอกสาร  
   -  เครื่องมือวิเคราะห์สภาพปัญหา 
   -  แบบบันทึกข้อมูลของแต่ละกิจกรรม 
 3. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 ท าการเก็บข้อมูลก่อนเริ่มโครงการ และหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ จ านวน 224 ตัวอย่าง  
จ านวนครั้งของการเก็บ ได้จากการหาจ านวนครั้งในการจับเวลา ใช้การแจกแจง Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ค่า
ผิดพลาด ± 5 % ดังนี้ 

 
   = จ านวนครั้งของการจับเวลาที่ตอ้งการ 
  N = จ านวนครั้งของการจับเวลาเบื้องต้น  

  X = ค่าเวลาที่จับได้ของแต่ละครั้ง ถ้า ≤N ไม่ต้องจับเวลาเพิ่ม ถ้า  

  >N ให้จับเวลาเพิ่ม = -N (Caroline Hayes, 2017) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
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  1) ข้อมูลที่เก็บเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ พรรณนา  
  2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลอง ตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ 
  ประสิทธิภาพด้านเวลา 

  ประสิทธิภาพด้านชิ้นงาน 
  ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย 

 4. กระบวนการปรับปรุงงานจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย 
  -  จัดท าผังและวิเคราะห์กระบวนการท างาน 
  -  ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนท าการปรับปรุงกระบวนการ 
  -  จัดท าผังสายธารแห่งคุณคา่ (VSM) 
  -  วิเคราะห์และวางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
  -  ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ 
 
ผลการศึกษา 
 กระบวนการท างานของการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย 
 วิเคราะห์กระบวนการท างานของการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยด้วยแผนภูมิการไหลของงาน แล้ว
จัดท าผังสายธารคุณค่า โดยงานจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานดังกล่าว 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
สารสนเทศการวิจัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายประสานงานการวิจัย ซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินงานหลักโดยงาน
หลักของฝ่ายทุนวิจัยมีขั้นตอนการปฏิบัติจ านวน 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การเสนอของบประมาณ 
 2. การชี้แจงงบประมาณ 
 3. การจัดสรรงบประมาณ 
 4. การน าข้อมูลที่จัดสรรลงระบบ NRMS 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ โดยมีขั้นตอนย่อย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การดึงข้อมูล 
  ขั้นตอนท่ี 2 จ าแนกหมวดหมู่งบประมาณ 
  ขั้นตอนท่ี 3 น ารายละเอยีดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามาใส่เพื่อประกอบการตดัสินใจ 
  ขั้นตอนท่ี 4 น าข้อมูลที่จัดท าเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร 
  ขั้นตอนท่ี 5 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา 
  ขั้นตอนท่ี 6 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจดัสรรงบประมาณ 
  ขั้นตอนท่ี 7 แจ้งผลการพิจารณา 
 จากการศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มการปรับปรุงกระบวนการแล้วน ามาจัดท าผังสายธารคุณค่า (VSM) ได้ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอน กระบวนการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย 
 
 จากส ารวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนการปรับปรงุกระบวนการ ตามผังสายธารคุณค่า แผนภาพท่ี 1 พบว่า รอบ
เวลาการท างาน (C/T) ที่นานที่สุดคือ ข้ันตอนที่ 3 จ านวน 622 นาที รอบเวลาการท างานทั้งกระบวนการรวมทั้งสิ้น 
1,695 นาที เวลาน า (LT) ที่นานที่สุดคือขั้นตอนที่ 6 จ านวน 30 วัน เวลาน าทั้งกระบวนการรวมทั้งสิ้น 52 วัน 
จ านวนค่าใช้จ่าย (Exp.) ที่เป็นค่ากระดาษและค่าถ่ายเอกสารมากที่สุดในขั้นตอนที่ 6 รวมป็นมูลค่า 34 ,693 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งกระบวนการรวมทั้งสิ้น 35,278 บาท 
 ปัญหาและสาเหตุของงานการจัดสรรจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย  
 ท าการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุด้วย ผังก้างปลา โดยพบว่าจุดที่เป็นปัญหาและสาเหตุในแต่ละ
กระบวนการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยด้วยผังก้างปลา 
 

รวมทั้งสิ้น 

C/T = 1,695 
นาที 
LT = 52 วัน 
Exp.  = 35,278  
บาท 

ขั้นตอนท่ี 1 
การดึงข้อมูล 

C/T = 45 
นาที 
LT = 1 วัน 
Exp. = 0  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ขั้นตอนท่ี 4 
น าเสนอต่อผู้บริหาร 

C/T = 120 นาที 
LT = 9 วัน 
Exp.  =193 บาท 

ขั้นตอนท่ี 2 
จ าแนก

หมวดหมู ่C/T = 464 
นาที 
LT = 3 วัน 
Exp.  = 0 

ขั้นตอนท่ี 3 
การพิจารณา 

C/T = 622 นาที 
LT =4 วัน 
Exp.  = 193 บาท 

ขั้นตอนท่ี 5 
ปรับแก้ตาม

ผู้บังคับบัญชา C/T = 236 นาที 
LT = 3 วัน 
Exp.  =193 บาท 

ขั้นตอนท่ี 6 
ประชุม

คณะอนุกรรมการ C/T = 175 นาที 
LT = 30 วัน 
Exp.  = 34,693 บาท 

ขั้นตอนท่ี 7 
แจ้งผลการ
พิจารณา 

C/T = 33 นาที 
LT = 2 วัน 
Exp.  = 6 บาท 

จ านวนโครงการจ านวน
มาก 

M-บุคลากร 

ประสิทธภิาพการ
จัดสรรงบประมาณ

โครงการวิจัย
โครงการวิจัย  

รับผิดชอบหลายหน้าที ่

M-การจัดการ 

ท าข้อมูลทั้งหมด
เผ่ือไว้ 

ไม่มีการทบทวน
กระบวนการ 

ขาดความช านาญในการพิมพ ์

ขาดความเชี่ยวชาญดา้นการเงิน 

M-วัสดุ 

ใช้เวลาในการ
ด าเนินการนาน 
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 จากการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยด้วยผังก้างปลา ตามแผนภาพที่ 2 
พบว่าใน 
 ด้านบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย มีปัญหาการขาดความเช่ียวชาญด้าน
การเงิน ขาดความช านาญในการพิมพ์ และต้องรับรับผิดชอบหลายหน้าที ่ 
 ด้านวัสดุ หรือเอกสาร มีปัญหาด้านจ านวนโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณมีจ านวนมาก ในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ แต่มีผู้ปฏิบัติเพียงคนเดียว 
 ด้านการจัดการ มีปัญหาด้านท าข้อมูลที่ต้องแข่งกับเวลาและปริมาณ เพื่อให้ทันเวลา ใช้เวลาในการ
ด าเนินการนาน และไม่มีการทบทวนกระบวนการ 
 
 การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ได้น ามาวางแผนแก้ไขปัญหา โดยได้ท าการแก้ไขปัญหาตามสภาพที่พบ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาของงานจัดสรรทุนวิจัย 

สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา 
ด้านบุคลากร  

1) มีปัญหาการขาดความเช่ียวชาญดา้นการเงิน เสนอให้ส่วนการเงินของสถาบันวจิัยเป็นผูด้ าเนินการ 
2) ขาดความช านาญในการพิมพ ์ ใช้วิธีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยไมต่้องพิมพ์

ใหม่ ส่วนข้อมูลเชิงตัวเลขได้ก าหนดสูตรใน Excel 
เพื่อลดการค านวณด้วยตัวเอง 

3) ต้องรับผิดชอบหลายหน้าที ่ น าแนวคิด SMED มาใช้โดยแยกงานภายในและ
ภายนอก โดยท างานล่วงหน้าในงานท่ีสามารถท า
ก่อนได ้

ด้านวัสดุ หรือเอกสาร  
1) มีปัญหาด้านจ านวนโครงการที่เสนอขอรับ

งบประมาณมีจ านวนมาก ในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ แต่มผีู้ปฏิบตัิเพียงคนเดียว 

การปรับปรุงและพัฒนางาน เพื่อท างานท่ีมีคุณค่า
เท่านั้นตามแนวคดิลีน และก าจัดความสญูเปลา่ใน
กระบวนการ ตลอดจนการจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  

ด้านการจดัการ  
1) มีปัญหาด้านท าข้อมูลที่ต้องแข่งกบัเวลาและ

ปริมาณ เพื่อให้ทันเวลา 
ใช้ระบบฐานข้อมูล NRMS ของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และระบฐานข้อมูล 
System4 ของสถาบันวิจัยและพฒันา ในการจัดการ
ข้อมูล  

2) ใช้เวลาในการด าเนินการนาน ได้ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการท างาน 
เพื่อลดเวลาการท างาน 

3) ไม่มีการทบทวนกระบวนการ ได้ มีการจัดท าผังการปฏิบตัิงาน และ VSM เพื่อ
วิเคราะห์กระบวนการท างาน ท าให้เห็นปัญหาใน
กระบวนการท างาน 

 เมื่อท าการแก้ไขปัญหาแล้ว ได้ท าการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน
ดังนี ้
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ตารางที ่ 2  เปรียบเทียบวิธีการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยแบบเดิมกับแบบใหม่ 
ขั้นตอนเดิม  ขั้นตอนใหม่ 

1.  ดึงข้อมูล (ไม่จ าเป็นมาด้วย) 1. ปรับปรุง และเปลี่ยนวิธี ดึงเฉพาะขอมูลท่ีจ าเป็น 
2.  น าข้อมูลงบประมาณมาจ าแนกหมวดหมู่  
-   ใช้วิธีการพิมพ์แต่ละโครงการ ดังน้ี 

2.1  เปิดคอมพิวเตอร์ 
2.2  เปิดไฟล์ 
2.3  เปิดเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.4  รวมงบประมาณแต่ละหมวดหมู่ พิจารณาตาม

เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
น ามาพิมพ์รายละเอียดแต่ละรายการ (พิมพ์ราย
โครงการ)    

-  ใส่ท้ังรายละเอียดงบประมาณ จ านวนเงินท่ีขอ 
และจ านวนเงินท่ีพิจารณาตัดงบประมาณ (ท าให้มี
โอกาสพิมพ์ผิด และใช้เวลามาก) 

2.5  น างบประมาณท่ีพิจารณาตัดงบประมาณแต่
ละรายการมารวมกันหักจากงบประมาณท่ีเสนอขอ 
จึงได้งบประมาณท่ีจะพิจารณาจัดสรร (ใช้สูตรใน
โปรแกรม excel ในการค านวณ) 

2.6  น างบประมาณพิจารณาจัดสรรมาคิด
เปอร์เซนต์ตามเกรดท่ีแต่ละโครงการได้รับ (ใช้สูตรใน
โปรแกรม excel ในการค านวณ) 

2.7  น างบประมาณท่ีได้มาพิมพ์โดยให้เป็นจ านวน
เต็มหลัก 1,000 (พิมพ์รายโครงการ ท าให้มีโอกาส
พิมพ์ผิด และใช้เวลามาก) 

2.8  น างบประมาณท่ีจะพิจารณาจัดสรรให้แต่ละ
โครงการมาคิดเปอร์เซนต์กับงบท่ีเสนอขอ (ใช้สูตรใน
โปรแกรม excel ในการค านวณ) 
   2.9  ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้เครื่องคิดเลขคิด
ทบทวนซ้ าอีกรอบ 

2. น าข้อมูลงบประมาณมาจ าแนกหมวดหมู่ 
- - ใช้วิธีการพิมพ์ครั้งเดียวบนหัวตาราง โดยแยกหมวดหมู่ 
- - ใส่สูตรในแต่ละหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย และให้โปรแกรม 

Excel ค านวณ ดังน้ี 
2.1 เปิดคอมพิวเตอร์ 
2.2 เปิดไฟล์ 
2.3 เปิดเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.4 ใส่ข้อความบนหัวตารางแต่ละหมวดหมู่ เช่น 

- - เสนอขอ (ใส่งบท่ีเสนอขอแต่ละหมวดหมู่) 
- - เลขอ้างอิง (ส าหรับอ้างอิงในสูตรที่ได้จัดท าไว้)  
- - ให้ (จัดท าสูตรเพื่อให้ดึงข้อมูลจากช่องอ้างอิง) 
- - หัก/เพิ่ม (ใส่สูตรเพื่อท่ีจะดึงข้อมูลว่าจะต้องหักหรือเพิ่ม

ในแต่ละโครงการเท่าไร) 
- - รวม (เป็นการรวมและทบทวนความถูกต้องอีกครั้งว่า

ยอดรวมท่ีเสนอขอถูกต้องตามท่ีนักวิจัยได้เสนอขอไว้หรือไม่) 
-รายละเอียดท้ังหมดเป็นการพิมพ์ครั้งเดียว ท าให้ลดเวลา ลด
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ผิด 

2.5  น างบประมาณท่ีจะพิจารณาจัดสรรมาคิด
เปอร์เซนต์ตามเกรดท่ีแต่ละโครงการได้รับ (ใช้สูตรในโปรแกรม 
excel ในการค านวณ) 

2.6  น างบประมาณท่ีจะพิจารณจัดสรรท าเป็นจ านวน
เต็มหลัก 1,000 (ใช้สูตรในโปรแกรม excel ในการค านวณ) 

2.7  น างบประมาณท่ีจะพิจารณาจัดสรรให้แต่ละ
โครงการมาคิดเปอร์เซนต์กับงบท่ีเสนอขอ (ใช้สูตรในโปรแกรม 
excel ในการค านวณ) 

2.8  ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้เครื่องคิดเลขคิด
ทบทวนซ้ าอีกรอบ 

3.  น ารายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณามาใส่
เพื่อประกอบการตัดสินใจ (ใช้วิธีการพิมพ์แต่ละ
โครงการ) 

3. น ารายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องบางส่วนจากระบบ ฐานข้อมูล
ของหน่วยงานมาใช้ และจะด าเนินการใส่รายละเอียดในแต่ละ
หัวข้อโดยถ้ามีข้อมูลซ้ าจะท าการใส่แค่ท่ีเดียว 

1. น าข้อมูลท่ีจัดท าเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร 
(รอคอย) 

4.   เมื่อด าเนินการจัดท าข้อมูลเสร็จนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือหา
วันท่ีเหมาะสม 

2. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา 
(มีการปรับเพิ่ม หรือลดงบประมาณบางโครงการ) 

5.   ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา (มีการปรับ
เพิ่ม หรือลด 
งบประมาณบางโครงการ) 

3. น าข้อมูลท่ีได้เข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัย (รอคอย และใช้กระดาษเป็นจ านวน
มาก) 

6.   เมื่อด าเนินการจัดท าข้อมูลเสร็จนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือหา
วันท่ีเหมาะสม (มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯทุกเดือนท าให้
ทราบเวลาท่ีแน่นอน) ส าเนาเอกสารเฉพาะข้อมูลท่ีจ าเป็น
รายละเอียดเพ่ิมเติมอื่นๆใช้การน าเสนอในท่ีประชุม 

4. แจ้งผลการพิจารณา(ส่งข้อมูลทาง E-mail 
และท าบันทึกอย่างเป็นทางการส่งให้สถานวิจัย) 

7.   แจ้งผลการพิจารณา(ส่งข้อมูลทาง E-mail และท า
บันทึกอย่างเป็นทางการส่งให้สถานวิจัย) 
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 ผลการปรับปรุงกระบวนการท างานจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย 
 ผลของการใช้เครื่องมือ Lean เพื่อการปรับปรุงกระบวนการท างานการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย 
 
ตารางที ่ 3  แสดงรอบเวลาการท างาน เวลาน า ช้ินงานท่ีเสียและค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการปรับปรุงงาน 

รายการ ก่อน หลัง ลดลง ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 
รอบเวลาการท างาน (นาที) 1,695 953 742 43.78 
เวลาน า (วัน) 52 24 28 53.85 
ช้ินงานเสีย (แผ่น) 65 20 45 69.23 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 35,278 11,506 23,772 67.38 

 จากตารางที่ 3 พบว่าผลของการใช้เครื่องมือ Lean ก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการงานจัดสรร
งบประมาณโครงการวิจัย สามารถลดรอบเวลาการท างานได้ร้อยละ 43.78 ลดงานเวลาน าได้ร้อยละ 53.85 ลด
ช้ินงานเสียที่เกิดจากการพิมพ์ผิดไดร้้อยละ 69.23 ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ากระดาษและค่าถ่ายเอกสารได้ร้อยละ 67.38  
 ผลของการใช้เครื่องมือ Lean ประสิทธิภาพดา้นเวลา ด้านชิ้นงาน และด้านค่าใช้จ่ายมีดังนี ้
 
ตารางที่ 4 ผลของการใช้เครื่องมือ Lean ก่อนและหลังการปรับปรุงงาน 

รายการ ก่อน หลัง 
ผลต่าง ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง 
ประสิทธิภาพด้านเวลา (CT/LT) 0.023 0.028 0.005 21.82 
ประสิทธิภาพด้านชิ้นงานดี (ช้ินงานดี/ช้ินงานท้ังหมด) 0.66 0.90 0.23 35.16 
ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่าย/จ านวนผู้ขอ) 157.49 51.37 106.13 67.38 

 จากตารางที่ 4 พบว่าผลของการใช้เครื่องมือ Lean ท าให้ประสิทธิภาพด้านเวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.82 
ท าให้ประสิทธิภาพด้านชิ้นงานดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.16 ท าให้ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 67.38  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. อภิปรายผลการวิจัย 
 หลังจากการน าเครื่องมือ Lean มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานในการจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัย สามารถท าให้รอบเวลาการท างานลดลงเป็นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยเฉพาะการ
ใช้เทคโนโลยีมาช่วยทั้ง B-Office, System4 และ Google Mail ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรัชญา ไวยฤทธิ์ และ 
ปริญ วีระพงษ (2558) ท าให้เวลาน าลดลงซึ่งส่วนใหญ่มีผลมาจากการน างานท่ีสามารถท าภายนอกได้มาด าเนินการ
ก่อน การก าหนดสูตรใน Excel ท าให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการท าได้เร็วขึ้น ท าให้ช้ินงานเสียที่เกิดจากการ
พิมพ์ผิดลดลงมาจากการดึงข้อมูลจาก NRMS และ System4 ท าให้ลดการพิมพ์ข้อมูลและส่งผลโดยตรงกับช้ินงาน
เสียเนื่องจากการพิมพ์ผิด ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ากระดาษและค่าถ่ายเอกสารได้ร้อยละ 67.38 ส่วนใหญ่ มาจากการ
เปลี่ยนระบบการพิจารณาบนเอกสาร มาเป็นการพิจารณาบนจอคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉาย ซึ่งนอกจากช่วย
ประหยัดแล้ว ยังช่วยลดโอกาสความลับรั่วไหลด้วย ซึ่งจากภาพรวมดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการท าให้ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นในด้านเวลา ด้านช้ินงานดี และด้านค่าใช้จ่ายที่ท าให้ค่าใช้จ่ายต่อรายของผู้สมัครขอรับทุนลดลง 
 2. ข้อเสนอแนะ 
  2.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
  ปรับปรุงกระบวนการท างานการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นอีก 
  2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ศึกษาหาเพื่อเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการท างานการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยจาก
แหล่งงบประมาณอื่นๆ 
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สภาพและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

The State Problems and Guideline of Development in the Work of Child 
development Centers Under the Local Government Khukhan 

District Srisaket Province 
 

นงนภสั  เซ้ียมกั้ง1 อุดมพันธุ์   พิชญ์ประเสริฐ2 พงษ์ศักด์ิ  ทองพันชั่ง3 และสุรศักด์ิ  ศรีกระจ่าง4 

หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลันราชภัฏศรีสะเกษ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็ก  จ าแนกตาม อายุ ต าแหน่ง สังกัด  และศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ในศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอขุขันธ์   ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน  187 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป ในการ  ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีและค่าเอฟ   
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ระดับสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัตงิานของครูผู้ดูแลเดก็ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก จ าแนกตามอายุ พบว่าบุคลากรที่มี
อายุต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กไม่แตกต่างกัน  
  2.2 ผลการเปรยีบเทียบสภาพการปฏบิัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก จ าแนกตามต าแหน่ง ในภาพรวม
บุคลากรที่มตี าแหน่งต่างความคิดต่อการปฏิบตัิงานของครูผู้ดูแลเดก็ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้าน การบรหิารจดัการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก  จ าแนกตามสังกัด พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้าน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กไม่
แตกต่างกัน 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research ware to study the state Performance and compare the 
state Performance of the Child care teachers classified by age, position, and agency and to study 
the guideline development Performance at child development centers under local government 
organizations. Study sample comprised 187 presidents of SAO, child care teachers, school boards 
in child development center under local government organizations in Khukhan district. Research 
tools was questionnaire of 5-rating scale.  Data analysis employed the techniques of frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test. 
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 The research findings were as follows: 
 1. The performance of the child development center under the local government 
organization in Khukhan district, Sisaket province in overall it was a high level, considering in 
individual aspect, it was found that it was a high level. 
 2. The results of state performance of the child development center under local 
government organization in Khukhan district, Sisaket province were summarized as follows: 
  2.1 Result of comparing state performance of the child care teachers classified by 
age, it was found that different personnel had a different opinion on performance of the child 
care teachers no different. 
  2.2 Result of comparing state performance of the child care teachers classified by 
position, it was found that the personnel in different positions had a different opinion on 
performance of the child care teachers indifferently. Considering in individual aspect, it was found 
that  
  2.3 Result of comparing state performance of the child care teachers classified by 
agency , it was found that the personnel in different agencies had a different opinion on 
performance of the child care teachers no different. 
 
บทน า 
 สภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงได้สร้าง ความกดดันให้เกิดความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของไทย  ให้สามารถผลิตผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มีคุณธรรมและจรยิธรรม อีกทั้งรู้เท่าทัน   การเปลี่ยนแปลงสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ 
จากผลงานวิจัยทางการแพทย์ (นิตยา คชภักดีและคณะ. 2545) พบว่า เด็กปฐมวัยไทยจ านวนมากถึง 1 ใน 6 มี
พัฒนาการล่าช้าไม่สมวัยโดยมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นตามอายุ แสดงว่าเด็กเหล่านี้ขาดโอกาสเรียนรู้และขาดการอบรม
เลี้ยงดูที่เหมาะสม รวมทั้งจ านวนเด็กที่มีความต้องการทางการศึกษาพิเศษมีเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึง
จ าเป็นต้องตระหนักถึงปัญหา มีการเฝ้าระวังและด าเนินการให้ ความช่วยเหลือเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปีทุกกลุ่มตั้งแต่แรก
เกิดตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ   การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก 
 ปัญหาของสังคมประการหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อเด็กปฐมวัยไทย คือ  ความอ่อนแอของสถาบัน
ครอบครัวในการท าหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็ก เด็กปฐมวัยจ านวนหนึ่งอาจได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคตนอกจากนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อ
สุขภาพอนามัยและพัฒนาการตลอดจน   การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมต่างๆ 
จากภายนอกส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ท าให้จ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมในสังคมตนเอง การพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมของเด็กซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันไปจึงมีความส าคัญ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 3) 
 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เห็น
คุณค่าของการศึกษาและตระหนักถึงสทิธิของบุตรหลานท่ีจะต้องไดร้ับการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และผู้คนในชุมชนจ านวนมากเริ่มมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
บุตรหลานของตน รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด
ดังกล่าวก่อให้เกิด ความคาดหวังและผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่ง
ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้การศึกษาที่จัดโดยสถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรฐาน
ทัดเทียมกัน 
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 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติอ านาจและ
หน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบ  การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง
รวมถึงการจัดการศึกษาด้วย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททาง
การศึกษาก็ได้บัญญัติไว้ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ได้ ตามความพร้อม  ความ
เหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้การศึกษาปฐมวัย หรือก่อนประถมศึกษา เป็นหน้าที่ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท า โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นการ
กระจายโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองได้รับบริการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2547 : 8)   
 ผลจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2542 ดังกล่าว ท าให้ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น ถือว่าเป็นสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 และมาตรา 18 โดยส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้
ด าเนินการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการศูนย์เด็กเล็ก 
จ านวน 7,520 แห่ง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ด าเนินการใน
วัด/มัสยิด เรียกว่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด จ านวน 4,155 แห่ง และส านักงานคณะกรรมการ การ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ด าเนินการในโรงเรียนเรียกว่าการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ จ านวน 2,651 แห่ง 
รวมทั้งสิ้น 14,326 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2553 : 1)                 
 การจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของส่วนราชการต่าง ๆ ล้วนมีวัตถุประสงค์ใน  การพัฒนาเด็กในวัย 3-
5 ขวบ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับ
ประถมศึกษาเช่นเดียวกัน แต่มีโครงสร้างการบริหารงานและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม การพัฒนาชุมชน บริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ซึ่งประกอบด้วย 
ตัวแทนผู้ปกครอง/ผู้น าท้องถิ่น ศูนย์อบรมพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด ประกอบด้วย ผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนครูพี่เลี้ยง ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเจ้าอาวาส/อิหม่าม เป็นประธาน และการจัดการศึกษาอนุบาล 3 
ขวบ ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) บริหารงานโดยผู้บริหารโรงเรียน ต่อมาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินการ ได้ถูกถ่ายโอนให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็น
หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการกระจายอ านาจจากรัฐบาล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทนตั้งแต่  ปีพุทธศักราช 2545 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร
 ภายใต้การบริหารงานที่มีความแตกต่างกันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรั บผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในปี พุทธศักราช 2547 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติในการด าเนินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐาน
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย   3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน และ
ต่อมาในปี พุทธศักราช 2553 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร  3) ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) ด้าน
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วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2553 : 2) 
 การจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น ามาตรฐานดังกล่าวมาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2551 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมุ่งเน้นให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเลี้ยงดู การสร้างประสบการณ์การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พุทธศักราช 2552-
2561) (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2552 : 3)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการพัฒนาเด็ก ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2542 ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
หรือเมืองพัทยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
ภารกิจด้านการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ตามหลักการบูรณาการที่ว่า “หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่ง
กิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 4) ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวันให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลาย
กิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ์ส าคัญ อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางที่ก าหนดไว้ และยึดหลักในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กท่ีว่า ผู้สอนมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมาก ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกความรู้หรือ
สั่งให้เด็กท ามาเป็นผู้อ านวยความสะดวก ในการจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
และการเรียนรู้ของเด็กที่ผู้สอนและเด็กมีส่วนที่จะริเริ่มทั้งสองฝ่าย โดยผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุน ช้ีแนะ และเรียน
ร่วมกับเด็ก ส่วนเด็กเป็นผู้ลงมือกระท า เรียนรู้ และค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้สอนจะต้องยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จัก
และเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบก่อน เพื่อที่จะได้วางแผน สร้างสภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่จะ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอนต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุง ใช้
เทคนิคการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะกับเด็ก 
 ดังนั้น ครูผู้ดูแลเด็ก ท่ีปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน การจัดการศึกษา
โดยเฉพาะในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่มีความส าคัญและถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ในการเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าให้แก่ประเทศ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น. 2547) ดังนั้นการจัดให้ได้รับการศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าถือว่า
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย จะต้องได้รับความรัก  ความอบอุ่น ความใกล้ชิด 
ความเข้าใจ ทั้งให้ การพัฒนาไปพร้อมกันทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก
แต่ละคนโดยต้องค านึงถึงความต้องการ ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้เด็กได้เรียนรู้จากการ
สังเกต การคาดคะเน และประมวลทักษะต่าง ๆ จากประสบการณ์โดยตรงผ่านการเล่น การส ารวจ และการลงมือ
กระท าด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมบูรณาการที่เหมาะสมกับพัฒนาการ (กรมวิชาการ. 2544 : 23-43)  
 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2545-2559 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ และ
ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย จึงเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความ
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พร้อมแก่เด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้พยายามปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักเผชิญกับมีสภาพปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้าน
โครงสร้างองค์กร ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของผู้บริหาร (กองราชการส่วนต าบล กรมการปกครอง. 2539) นอกจากนี้ ยังพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ของตนเองท าให้ขาดแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย และมีจุดอ่อนด้านบุคลากร คือ ส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ด้านการศึกษา และอ านาจ
การตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่จะอยู่ท่ีผู้บริหารท้องถิ่น  (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2552)  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์    จังหวัดศรีสะเกษ โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ
แนวคิดตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6 ด้าน ดังนี้ 1) 
ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้าน
ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนน าเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับ
การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตาม อายุ ต าแหน่ง และสังกัด  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่างสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแตกต่างกัน   
 2. บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่างสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแตกต่าง
กัน 
 3. บุคลากรที่อยู่ต่างสังกัดกันมีความคิดเห็นต่างสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแตกต่าง
กัน 
 วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 60 แห่ง จ านวน 164 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 60 คน และผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 21 คน รวม 23 คน รวมจ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 247 
คน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา  สภาพและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ด้าน
บุคลากร   ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 104 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Sampling Random) คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 60 คน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 21 คน รวม 23 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ านวนท้ังสิ้น 187 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดที่ได้ศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงน ามาคัดเลือก
เฉพาะข้อที่มีระดับความเช่ือมั่นและความแปรปรวนของคะแนนรวมตามที่ต้องการโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน 
ดังนี้  
 ตอนที่ 1  สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) โดยสอบถาม  อายุ ต าแหน่ง และสังกัด 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert’s Method) แบ่งเป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ าแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 

1)  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2)  ด้านบุคลากร 
3)  ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
4)  ด้านวิชาการและกิจการตามหลักสูตร 
5)  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
6)  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 ตอนที่ 3 สอบถามแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) 
ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ  ความปลอดภัย 4) ด้านวิชาการและกิจการตามหลักสูตร 5) 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเป็น
ค าถามปลายเปิด 
 2. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น มาตรฐานการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมการปกครองท้องถิ่น พุทธศักราช 
2553 เพื่อน าก าหนดประเด็นต่าง ๆ แล้วน ามาก าหนดเป็นข้อค าถามในการสร้างเครื่องมือเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา
และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 2) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติ งานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
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 3) น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อปรับปรุงขั้นต้น  แล้วน าเสนอ
แบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่านตรวจสอบ  ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โครงสร้าง (Construct  
Validity) ด้านการใช้ภาษา (Wording)   คัดเลือกค าถามที่มีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา  0.60  มาเป็นข้อค าถาม
ในการสอบถาม และท าการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 4) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอภู
สิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธ์ิทั้งฉบับท่ีระดับ   0.97 
 จากการด าเนินการข้างต้นจึงได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมลูต่อไป 
ผลการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้มจี านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นมีอายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้น
ไป ร้อยละ 47.10 มีต าแหน่งครูผูดู้แลเด็ก ร้อยละ 32.60 สังกัดองค์การบริหาร  ส่วนต าบล ร้อยละ 71.10 
 1. สภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 6 ด้าน ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ยกเว้นด้านการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการประเมินอยู่ในดับปานกลาง โดยด้านวิชาการและกิจการตามหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัตงิานของครูผู้ดูแลเดก็ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี ้
  2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้าน มีสภาพการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กไม่แตกต่างกัน   
  2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามต าแหน่ง ในภาพรวม   มีสภาพการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็กไมแ่ตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสีภาพ
การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นมีสภาพการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็กไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามสังกัด ในภาพรวม และรายด้าน มีสภาพการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กไม่แตกต่างกัน  
 3. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  จ าแนกเป็น 6 ด้าน สรุปได้ ดังนี้  
  1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ควรด าเนินการตามนโยบายที่วางไว้ให้มีประสทิธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์  มุ่งเน้นให้เด็กได้ประโยชน์
สูงสุด มีความโปร่งใสและยุติธรรมมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย 
  2) ด้านบุคลากร 
  ควรพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้เป็นมืออาชีพ  รู้จักเยียวยาเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ด้าน
สติปัญญาและการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  3) ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
  ควรปรับปรุงอาคารสถานที่การเรียนรู้   ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  ร่มรื่น  น่าอยู่เป็นระเบียบ 
สะอาดมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย 
  4) ด้านวิชาการและกิจการตามหลักสูตร 
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ควรปรับปรุงหลักสูตร  การจัดกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัย   สามารถหาได้ในท้องถิ่น จัดประสบการณ์
พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข  
  5) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
 ควรประสานทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดองค์ความรู้และการสนับสนุนอย่าง
จริงจังและรวดเร็วจากหน่วยงานต้นสังกัด   ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6) ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ควรสร้างภาคีเครือข่ายโดยพัฒนาร่วมมือระหว่าง  บ้าน  วัดโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใน
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง 
 
อภิปรายผล  
 การวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงสภาพและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัตงิานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษซึ่งผู้ศึกษาได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปลายดังนี้ 
 1. ระดับสภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย พบว่า สภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สอดคล้องคือระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  สอดคล้องคือระดับมากทุก
ด้าน ยกเว้นด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยด้านวิชาการและกิจการตาม
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   
 จากผลการวิจัยนี้สอดคล้องคือระดับมากกับงานวิจัยของทิพย์มาศ ลิ้มสุชาติ (2551) ศึกษาปัญหาการ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลลิดล จังหวัดยะลา ผลการศึกษาสรุปได้ว่าด้านวิชาการ
มุ่งให้ความส าคัญในตัวของผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กจะต้องจัดท าแผนการสอน  มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครบถ้วน
เหมาะกับพัฒนาการเด็ก ด้านการบริหารงบประมาณ จากการศึกษาในภาพรวมพบว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะค่าอาหารกลางวันและค่าวัสดุการเรียนการสอน จึงมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ความส าคัญโดยตั้งงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมพบว่าผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก และผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล และผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณใ์น การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับสภาพการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาจากบุคลากรทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ได้รับการ
สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากทุกภาคส่วนมีแนวทางการบริหารจัดการ นโยบาย วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะ 3 ปี ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
และมีการควบคุม นิเทศ การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัตงิานของครูผู้ดูแลเดก็ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอายุในภาพรวม มีสภาพ   การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กที่
พบว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  ผลการวิจัยวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยจะเห็นว่าด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กแตกต่างกัน จ าแนกตามสังกัดในภาพรวมมี
สภาพ การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กไม่ตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fantuzzo, (2000) วิจัยเรื่อง การ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาระดับปฐมวัยพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองระดับปฐมวัยมี 3 ลักษณะคือ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บ้าน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียน และการเข้าร่วมประชุมของโรงเรียน ส าหรับ
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ผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วม พบว่าผู้ปกครองที่ติดต่อกับโรงเรียนในระดับสูงไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาของเด็ก 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจุบันและสภาพที่พึงประสงค์  เปรียบเทียบสภาพ
ปัจจุบัน  เปรียบเทียบสภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจ าเป็นการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 288 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปี
การศึกษา 2560 ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ สอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคล มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 
0.69 ถึง 0.95 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคล มี ค่า
อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.73 ถึง 0.94 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที และดัชนีเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นแบบ
ปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: PNI Modified ) 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน 
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย และด้านการออกจากราชการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพที่        
พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านวินัยและ
การรักษาวินัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 4. ความต้องการจ าเป็นการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้าน
การลาออกจากราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัย ตามล าดับ 
ค าส าคัญ  :  การบริหาร, การบรหิารงานบุคคล, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
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Abstract 
 The objectives of this study were to study, to compare and a need assessment of 
personnel Administration in Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary 
Educational Service Area Office 2.  The samples were 288 administrators and teachers in Nakhon 
Phanom Primary Educational Service Area Office 2, in academic year 2017 selected by Multistage 
Sampling.  The instrument was a five-rating scale questionnaire with the discrimination between 
0.73 – 0.94 and the reliability of 0.97.   The statistics for the analysis were percentage, mean, 
standard deviation modified priority need index (PNI Modified) 
 The results were  
 1. Personnel Administration in Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom 
Primary Educational Service Area Office 2.  When considered in each aspect, it was found that 
their satisfaction was at high level.  
 2. The opinions of the administrators and teachers about Personnel Administration in 
Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 
were statistically not different. When considered in each aspect, it was found the power planning 
and positioning, enhancing the efficiency, the teacher's competencies and resignation and 
respectively were statistically significant differences at .01 level. 
 3. The opinions of the administrators and teachers who had different sizes about 
Personnel Administration in Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary 
Educational Service Area Office 2. When considered in each aspect, it was found enhancing the 
efficiency, the teacher's competencies and resignation and respectively were statistically 
significant differences at .01 level 
 4. A need assessment of Personnel Administration in Educational Extension Schools 
Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 are enhancing the efficiency, 
the teacher's competencies and resignation and respectively. 
 
Keywords: Management , Personnel Administration, Extension Schools   
 
บทน า  
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ทรัพยากรบุคคลต่างจากทรัพยากรอื่นคือบุคคลเป็นผู้จัดหารและก าหนดเป้าหมายของงานและองค์กรถ้า
ไม่มีคนงานก็ไม่เกิดจึงท าให้เกิดทฤษฎีองค์การหลายทฤษฎีรวมทั้งท าให้เกิดมุมมองต่อมนุษย์ที่แตกต่างกันและ
แนวคิดต่างกันท าให้เกิดผลได้ทั้งทางบวกและทางลบขึ้นอยู่กับสภาพภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ่งในหน่วยงานใดก็ตาม
ถ้าเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี เก่ง มีความสามารถแล้วปัจจัยอื่นก็ตามมาเอง (วิจิตร ศรีสอ้าน. 2550 : 6) 
 ทั้งนี้ในการบริหารงานบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานขององค์การจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ 
ย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพื้นฐาน เพื่อสามารถควบคุมการด าเนินงานให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยจะต้องค านึงว่า
มนุษย์มิใช่เครื่องจักร แต่เป็นผู้สร้างความส าเร็จให้แก่องค์การย่อมต้องการขวัญก าลังใจรวมทั้งแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยกันทุกคน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะให้บุคลากรในองค์การได้แสดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่าง
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เต็มที่ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงค่านิยม วัฒนธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติงานขององค์การเป็นส าคัญ (วิ
ลาวรรณ รพีพิศาล. 2553 : 1- 9) 
 การบริหารงานบุคคลจึงมีความจ าเป็นเนื่องจากสามารถท าให้บุคลากรทราบบทบาทและหน้าที่ของตน มี
ความรู้ ความช านาญเพิ่มขึ้น สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม่ ๆ ได้ทันท่วงที และยังช่วยให้
ตนเองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสามารถที่จะพัฒนาหน่วยงานของตนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ (วิทยา  ศรีจันทร์หล้า. 2553 : 10 ) 
 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2560  การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในด้านหลักสูตรและการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและด้าน
บริหารการจัดการศึกษา พบว่าทุกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามีปัญหาทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
คุณภาพนักเรียน ที่เป็นเช่นนี้เพราะการนิเทศติดตามและการประเมินผลการผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใน
สังกัดยังด าเนินการไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง ขาดปัจจัยในด้านบุคลากรครู  เช่น ไม่ครบช้ัน ครูสอนไม่ตรงตาม
วิชาเอก ครูยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม ขาดสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2. 2560 : 41) จากการศึกษาข้อมูลการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา พบว่า ปัญหาในการบริหารงานบุคคลมีหลายประการ อาทิ  ครูที่ได้การบรรจุแต่งตั้งใหม่จะไม่ได้รับ
การปฐมนิเทศและรับรู้ในระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ภายในสถานศึกษาเท่าที่ควร ครูบางคนบรรจุมาเป็นเวลานานไม่
เคยเข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อเลย เพราะขาด  การสนับสนุนจากทางสถานศึกษาและปัญหาส่วนตัวจึงท าให้ขาด
ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ  ที่ทันสมัยและครูบางคนก็ไม่เคยศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ท างานอย่างไร อยู่ในต าแหน่ง
ใด ก็ท าหน้าที่อยู่เช่นนั้นตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้สถานศึกษาไม่มีแผนการบริหารงานบุคคลในด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเหตุให้ครูไม่ ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงเท่าท่ีควร   
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2   
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 4. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2   
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิทยา ศรีจันทร์หล้า (2553 : 10) ได้กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลมีความจ าเป็นเนื่องจากสามารถท าให้
บุคลากรทราบบทบาทและหน้าที่ของตน มีความรู้ ความช านาญเพิ่มขึ้น สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการใหม่ ๆ ได้ทันท่วงที และยังช่วยให้ตนเองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสามารถที่จะพัฒนา
หน่วยงานของตนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 พนัส  หันนาคินทร์ (2554 : 132) ได้ให้ความส าคัญของการบริหารงานบุคคลว่าการบริหารบุคลากร
จะต้องกระท าการต่อเนื่องอย่างไม่มีวันจบสิ้น ท้ังนี้ก็เพ่ิมพูนและปรับปรุงคุณภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
เต็มที่  ทั้งนี้เพื่อผลงานของสถาบันเองและทั้งเพื่อสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่ปรารถนาจะได้รับ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานน้ันๆ อันถือได้ว่าเป็นความต้องการพื้นฐานโดยทั่วไปของมนุษย์ทุกคน 
 ณัฐนิช ศรีลาคา (2558 : 9) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการ ทั้งระบบ 
เพราะคนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลที่จะผลักดันให้เกิดการดาเนินการในทุกขั้นตอน และการบริหารงานบุคคลที่ดีมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้บุคลากรในองค์การเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การได้ 
 สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคลจะเป็นกระบวนการที่ส าคัญต่อการได้มาซึ่งบุคลากร พัฒนาศักยภาพการ
ท างาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อองค์กร 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นันทนา  จิตมุสิก (2550 : ก) ได้วิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดการ
ประถมศึกษาจังหวัดระนอง พบว่า ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดการ
ประถมศึกษาจังหวัดระนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการเปรียบเทียบพบว่า การปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง  เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า 
เป็นปัญหาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อจ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ
ท างาน พบว่า  เป็นปัญหาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 เทิดศักดิ์  ปารแก้ว (2550 : ก) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่ 
1-3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ระดับปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่ 1-3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งของสถานศึกษาขนาดเลก็มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการออกจาก
ราชการสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านที่เหลือมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ขนาด  
ผลการเปรียบ เทียบระดับปัญหาในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาดทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้าน พบว่า มีปัญหาการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน 
 สาคร  สิทธิโชติ (2550 : ก) ได้วิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหารบุคคล มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และมีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหาร
บุคคลมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร งานโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยครู
ปฏิบัติงานบริหารบุคคลที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาน ศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านวินัยและ
การรักษาวินัยส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหารบุคคลที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีระดับการจัดการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมไมแ่ตกต่างกัน รายด้าน คือ  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถาน ศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหารบุคคลที่อยู่ในท่ีเปิดสอน
ระดับช่วงช้ันท่ี  3,4  มีสภาพการด าเนินงานมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติงานบริหารบุคคลที่สอนอยู่
ในที่เปิดสอนระดับช่วงช้ันที่ 1,2  ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกันและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน  รายด้าน คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหารบุคคลที่อยู่ในที่เปิดสอนระดับช่วงช้ันที่ 3,4  
มีปัญหาการด าเนินงานมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานบริหารบุคคลที่อยู่ในที่เปิดสอนระดับช่วงช้ันที่ 
1,2  ส่วนด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 
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 แมรี่ (Mary, 1989 : 201-A) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรครู ระหว่างบุคลากรใน
การจัดการศึกษาเฉพาะอย่างและภาวะผู้น าของบุคลากรครูในมลรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัย พบว่า 
บุคลากรครูมีความต้องการในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถพิเศษท่ีเหมาะสมกับงานในหน้าที่อย่างน้อย
หนึ่งอย่างหรือมากกว่าหนึ่งอย่างและให้มีการได้มาของบุคลากรครู 
 ลี (Lee, 2002 : abstract) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร
โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่พัฒนาแล้ว ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนส าคัญ
ในระดับสูงต่อการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนักเรียนและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 จากแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา และสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 การบริหารงานบุคคล 
ประมวลสรุปขอบข่ายงานดังกล่าวไว้ให้เหลือเพียง 5 ด้าน คือ  
 1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การใช้ข้อมูลอัตราก าลังของโรงเรียนเป็น
องค์ประกอบในวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดความรู้ความสามารถ การก าหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติบุ คคล 
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
 2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ออกค าสั่งให้บุคลากรปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  การ
เปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและตรงตามต าแหน่ง ความสามารถของบุคลากร 
 3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของครูในการปฏิบัติงาน ท าให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลผล 
ส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนการให้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดขวัญและก าลังใจ ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน พึงพอใจงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ มีการนิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และติดตามการท างานท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ     
 4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย การด าเนินของสถานศึกษาต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในทางวินัยอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน การด าเนินการทางวินัยมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ยุติธรรม และ
การด าเนินงานที่เกี่ยวกับการยื่นเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม และการเสริมสร้างการป้องกัน
การกระท าผิด 
 5. ด้านการออกจากราชการ การด าเนินการจัดหาระเบียบ กฏหมาย และการด านินการเพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และอัตราจ้าง ท่ีเกิดจากความ
เจ็บป่วย การลาออก ไล่ออก หรือการเกษียณอายุราชการ รวมถึงการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน และการออกจากราชการ  
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบนัการบริหารงานบุคคลในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 แตกต่างกัน 
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 2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 
780 คน จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 38 คน และครูผู้สอน จ านวน 742 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางของเครจชี และมอร์
แกน (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553 : 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 288 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 25 คน และครูผู้สอน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก  ได้โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 120 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 143  คน รวม  
288  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  
แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ประกอบด้วย 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  list)  
ได้แก่ สถานภาพ และขนาดของโรงเรียน 
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  มี  5  ระดับ ดังน้ี   
  5  หมายความว่า   มสีภาพปัจจุบัน / สภาพท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  4  หมายความว่า   มสีภาพปัจจุบัน / สภาพท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก 
  3  หมายความว่า   มสีภาพปัจจุบัน / สภาพท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง 
  2  หมายความว่า   มสีภาพปัจจุบัน / สภาพท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับนอ้ย 
  1  หมายความว่า   มสีภาพปัจจุบัน / สภาพท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับนอ้ยท่ีสุด 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา   
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 
 3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ของการศึกษา การวัดตามนิยามศัพท์ โดย
แบบสอบถามระดับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating Scale)   
 4. เสนอเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบและน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษากลับมาปรับปรุงแก้ไข 
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 5. น าเสนอแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ แล้ว
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ซึ่งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ  
 6. หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หลังจากให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ท าการ
ตรวจสอบแล้ว น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวัดตามนิยามศัพท์ (Index of 
Congruence : IC) ปรากฏว่าได้ค่า IC ระหว่าง 0.80 – 1.00 
 7. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try–out) กับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 20 คน และครูผู้สอน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 40 คน 
 8. หาค่าอ านาจจ าแนก โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( Item – Total Correlation) 
ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า r ตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไปไว้ และน ามาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability) เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค ปรากฏว่า ค่าอ านาจจ าแนกทั้งฉบับของแบบสอบถามสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.95 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 และค่าอ านาจจ าแนกทั้ง
ฉบับของแบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อยู่ระหว่าง 
0.73 ถึง 0.94 และค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.97  
 2.10   น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง เพื่อน ามาใช้ในการ เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 288 คน ไดแ้บบสอบถามกลบัมา จ านวน 288 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดย
หาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ทั้งโดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ 
โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง โดยก าหนด
เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 118)  ดังนี ้
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบัน / สภาพท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน / สภาพท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
มาก 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน / สภาพท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน / สภาพท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
น้อย 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน / สภาพท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด   
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test (Independent t-test) 
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 4. วิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยการหาค่าดัชนีเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index :  
PNI Modified ) (สุวิมล  ว่องวาณิช, 2548) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 2. ผู้ศึกษาส่งหนังสือจากมหาวิทยาลัยนครพนม ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 3. ผู้ศึกษาติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  
 4. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้สถิติในการหาคณุภาพของเครื่องมือ ได้แก่   
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Congruence : IC) 
  1.2 วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อกับคะแนนรวม ( Item Total 
Correlation) ใช้การหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
  1.3 วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach ‘ s Alpha Coefficient) 
 2. สถิติพื้นฐาน 
  2.1 ความถี่  (Frequency) 
  2.2 ร้อยละ (Percentage) 
  2.3 ค่าเฉลี่ย (X ) 
  2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน   
  3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่า เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  ใช้ค่าสถิติ  t-test 
(Independent  t-test) 
  3.2 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นโดยหาค่าดัชนีเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น แบบปรับปรุง 
(Modified Priority Needs Index: PNI Modified ) 
 
ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ านวน 5 ด้านสรุปได้ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง ด้านการออกจากราชการ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านวินัยและการ
รักษาวินัย สภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการออกจากราชการ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งและด้านวิ นัยและการ
รักษาวินัย 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อสภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
สรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย และ
ด้านการออกจากราชการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่สถิติ .01 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ยกเว้นด้านการออกจากราชการโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารงาน
บุคคลมากกว่าในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อสภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
และด้านวินัยและการรักษาวินัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพที่
พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง 
 4. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 มี 3 ด้าน เรียงล าดับความส าคัญ คือ 1) ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่ การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางกรอบอัตราก าลัง และการก าหนด
ต าแหน่ง 2) ด้านการลาออกจากราชการ ได้แก่ มีการติดตามดูแลผู้ลาออกจากลูกจ้างช่ัวคราว หรือพนักงานราชการ 
ให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ การด าเนินการในกรณีที่ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์
จะลาออกหรือมีค าสั่งให้ออกเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ออกจากราชการ
อย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้ การพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิก าร 
และการพิจารณาให้ออกจากราชการมีขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบวินัย มีค่าดัชนีความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็นเท่ากัน และ 3) ด้านวินัยและการรักษาวินัย ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าและความส าคัญ
ของระเบียบ วินัย และการรายงานผลการด าเนินการทางวินัยหรือการออกจากราชการ ของบุคลากรทุกกรณีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้ศึกษาพบว่า มีประเด็นน่าสนใจท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง และด้านการออกจากราชการ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านวินัยและการ
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รักษาวินัย สภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการออกจากราชการ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งและด้านวินัยและการ
รักษาวินัย ทั้งนี้เนื่องจากด้านสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 มีการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ได้
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนอัตราก าลังที่ส่งให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณามีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ และการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ และประเมินความต้องการอัตราก าลัง มีข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนการสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง มีการร่วมกันของผู้มีส่วนร่วม และส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดขั้นตอนใน
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความชัดเจน การด าเนินการการ
สรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน และการด าเนินการ
แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน สอดคล้องกับนันทนา จิตมุสิก (2550 : ก) ได้วิจัยเรื่อง
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดการประถมศึกษาจังหวัดระนอง พบว่า ระดับการปฏิบัติงานการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดการประถมศึกษาจังหวัดระนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกับสมพล อินทรัตน์ (2554 : ก) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อสภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับเทิ ดศักดิ์  ปารแก้ว (2550 : ก) ได้
ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่ 1-3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย  เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ระดับปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่ 1 -3 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่งของสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการออกจากราชการสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาด มี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านท่ีเหลือมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ขนาด  ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหา
ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ขนาดทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่ า มีปัญหาการ
บริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อสภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ
ด้านวินัยและการรักษาวินัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารงานบุคคลมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางทั้งนี้เนืองจากในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ด้านการรายงานผลการด าเนินการทางวินัยหรือการออกจากราชการของบุคลากรทุกกรณีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบวินัย และการควบคุม ดูแลข้าราชการครูในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติ
ตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยสอดคล้องกับแบลงค์ (Blanks, 2002 : abstract) ได้
ท าการศึกษารูปแบบของงานส าหรับผู้ท าหน้าที่การบรหิารบคุคลภายในระบบโรงเรียนชุมชนในมลรัฐแคโรไรนาเหนือ 
สหรัฐอเมริกา พบว่า การบริหารบุคคลของโรงเรียนอยู่ในช่วงของการพัฒนา แต่ยังล้าหลังกว่าการบริหารบุคคลของ
หน่วยงานอื่น ๆ ถึงแม้บุคคลที่รับผิดชอบ ด้านการบริหารบุคคลจะมีความรู้สูงก็ตามแต่ในด้านวิชาการแล้วยังไม่มี
ความพร้อมจึงต้องมีการฝึกทักษะ ความช านาญ การฝึกอบรม ในลักษณะการศึกษาในและนอกโรงเรียน การบริหาร
บุคคลในโรงเรียนต้องมีการก าหนดความจ าเป็นล าดับก่อนหลังโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณการวางต าแหน่ง
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งาน ถ้าอาศัยรูปแบบการพัฒนาองค์กรในภาคเอกชนเป็นตัวอย่างจะสามารถด าเนินงานได้อย่างดี  อีกทั้งเฮนรี่ 
(Henry, 2004 : abstract) ได้ท าการวิจัยเรื่อง หน้าที่ของผู้บริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษารัฐมิสซูรี 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หน้าที่และความรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษาทางด้านการบริหารงานบุคลากร ควร
ประกอบด้วยกระบวนการ 11 ประการดังนี้ คือ การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร การให้ค่าตอบแทน การเจรจาต่อรอง การให้ความมั่นคงปลอดภัย การปฏิบัติ
ต่อเนื่องและการให้ข่าวสาร 
 4. ความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มี 3 ด้าน เรียงล าดับ
ความส าคัญ คือ 1) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 2) ด้านการลาออกจากราชการ และ 3) 
ดา้นวินัยและการรักษาวินัย ดังนั้นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมใก้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ให้มากขึ้น และ
ส่งเสริมการติดตาม ช่วยเหลือครูและบุคลากรที่ลาออกอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการศึกษาไปใช้ 
 โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด การส่งเสริมให้บุคลากร
ได้น าความรู้มาพัฒนางานอย่างอิสระ และการสนับสนุนบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นท้ังนี้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรสร้างเครื่องมือวัด ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาถึงการพัฒนาการวัดผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจ
เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่สามารถส่งเสริม 
สนับสนุนให้องค์การ หรือบุคคลสามารถวัด และตรวจสอบสภาพการบริหารงานบุคคลได้ด้วยตนเอง 
  2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และน า
รูปแบบดังกล่าวไปพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีปัจจุบัน 2) พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี พบว่า 1) สภาพในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก 2)ปัญหาในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาปัญหาที่พบมาก ได้แก่ ส่วนใหญ่
ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดระเบียบนักเรียนกับโรงเรียนอื่น และมีการน าผลที่ได้จาก
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนน้อย 3) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัด
ระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษามี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียน การจัด
องค์กรการจัดระเบียบนักเรียน การน าการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน  
 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
พบว่าการพัฒนารูปแบบ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียน  การจัดองค์กรการจัด
ระเบียบนักเรียน การน าการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน ซึ่งรูปแบบท่ีสร้างขึ้นมีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 3. จากการประเมินรูปแบบพบว่ารูปแบบมีความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบ, การพัฒนา, การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

 
Abstract 
 The purpose of this research were 1)  to study the state and the problems of the 
Students’  Discipline Management Model for the primary schools in Nonthaburi, 2)  to develop 
the model of the Students’ Discipline Management for the primary schools in Nonthaburi, and, 3) 
to evaluate the model of the Students’ Discipline Management for the Primary Schools students 
in Nonthaburi. 
 The results of this research were as follow:  
 1. The study for the state and the problems of the students’ Discipline management 
model for the primary schools in Nonthaburi revealed that: 1) the state of the student’ discipline 
management model for the primary schools in the Nonthaburi,  as a whole,were at the high 
level. 2) the problems of the Students’ Discipline Management model for the primary schools in 
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Nonthaburi were mostly found as follows: the lack of the cooperationnetworkingfrom the other 
schools in development of the Students’ Discipline Management Model,and after the evaluation 
affairs, the result was rarely been continually improved.  3)There’ re4 aspects for the Students’ 
Discipline Management Model for the primary schools which are the students’  discipline 
planning, the students’  discipline organizing,the students’  disciplineleading, and the students’ 
disciplinecontrolling 
 2. The developmentof the Students’ Discipline  Management Models for the primary 
schools in Nonthaburi were shown that there were 4 aspects for the Students’  Discipline 
Management in the primary schools which are the students’  discipline planning, the students’ 
discipline organizing,the students’ disciplineleading,and the students’ disciplinecontrolling. These 
patterns wereappropriately and possibly developing in the highest level. 
 3. The evaluation of the Students’  Discipline Management Model for the Primary 
Schools students in Nonthaburi, were found that all the model are useful, possible, and 
appropriate at the high levels. 
 
Keywords : Model, Development, the Students’ Discipline Management for the primary schools. 
 
บทน า 
 จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ท าให้ เด็กและ
เยาวชนในยุคปัจจุบันจ านวนมากที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อม ในสังคมที่ไม่สร้างสรรค์ท าให้มี
พฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และคนท างานด้านเด็กและเยาวชน
จะให้ความส าคัญและดูแลอย่างใกล้ชิดก็ตามก็ไม่อาจปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้รอดพ้นหรือปลอดภัย
จากภัยสังคมได้จากการประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า เด็กและ
เยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอื่น ๆ ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ได้แก่ 1. ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์ 2. นิยมประลองความเร็ว โดยการแข่งรถมอเตอร์ 3. ใช้ความรุนแรงใน
การตัดสินปัญหาเช่นการทะเลาะวิวาท การยกพวกตีกัน เป็นต้น 4. มีเพศสัมพันธ์เร็วข้ึน เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย 
มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง 5. เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย 6. ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่เหน็ความส าคัญของ
หลักศาสนา กรมสุขภาพจิต.  (2556) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ระบุว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ให้ความส าคัญในการ
ประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นท าเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน(ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (2554) นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 ในหมวด 7 ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนตาม มาตรา 63 โรงเรียนและ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนและ
นักศึกษา และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 “ความรุนแรงใน
ครอบครัว” การกระท าใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท าโดยเจตนา 
หรือบังคับหรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องไม่กระท าการ หรือยอมรับการกระท าอย่าง
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หนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ ผู้ปกครองบีบบังคับ กดดัน และคาดหวังในตัวเด็กเกินกว่าความเป็นจริง ไม่มีบรรยากาศที่
สร้างความรัก ความอบอุ่น ความสมัครสมานสามัคคี เติบโตในท่ามกลางความสับสน ไม่มีความหวัง ขาดการอบรม
บ่มนิสัย และไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิตส่งผลให้เด็กท าผิดกฎระเบียบที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์. (2551) 
  กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนของชาติในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เด็กและเยาชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเยาวชน ที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่
มีการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านร่าง อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการ
เอาใจใส่ในการศึกษา ขาดการน าไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ (2542) ได้ท าวิจัยเรื่องการ
บริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนดอกค าวิทยาคมพบว่างานด้านการปกครองควรเป็นหน้าที่ของครูทุก ๆ คน 
ไม่ใช่งานของคนใดคนหนึ่ง การแก้ไขปัญหาของนักเรียนก็ต้องเกิดจากการให้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย จึงจะประสบความส าเร็จ  
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 ในเรื่อง การลดความ
เหลื่อมล้ าทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพการศึกษา ได้แบ่งงานพัฒนาทางการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การ
สนับสนุนส่งเสริมหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยต้องท าให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น นักเรียนมีความรู้
ความสามารถและสามารถแข่งขันได้กับอารยประเทศ  2. การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน แบ่งเป็น
สองแนวทางคือ แนวทางแรก ปัญหาทางด้านสังคม ได้แก่ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาการ
ล่วงละเมิดทางเพศ สื่อลามก ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระบบละเลย หรือ
ปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนหรือปฏิบัติไปคนละแนวทาง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
อย่างมากมาย ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (2557) 
 จากสภาพและปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่นักเรียนทะเลาะวิวาท 
นักเรียนติดเกมส์ นักเรียนหนีเรียน นักเรียนติดยาเสพติด และนักเรียนตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
เห็นความส าคัญ ในเรื่องนี้จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ซึ่งจึงจะเป็นนวัตกรรมอีกช้ินหนึ่งที่จะช่วยให้โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ได้ใช้เป็นกลไก ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในศตวรรษที่ 21ซึ่งแวดล้อมไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเร็ว ร้อน แรงและร้าว ได้
อย่างเท่าทัน ท่ัวถึง ถูกต้องและเป็นธรรมกับเด็กและเยาวชนทุกคน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญัหาการบรหิารการจดัระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวดั
นนทบุรี 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
 3.  เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรยีนประถมศึกษา จังหวัดนนทบรุี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  1. ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีจ านวน 114 คน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และ เขต 2   
 2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 จ านวน 96 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
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 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ สภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี  
  1.1 การวางแผน 
  1.2 การจัดองค์กร 
  1.3 การน าปฏิบัติ 
  1.4 การควบคุม 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
  2.1 นักเรียนทะเลาะวิวาท 
  2.2 นักเรียนติดเกมส์ 
  2.3 นักเรียนหนีเรียน 
  2.4 นักเรียนติดยาเสพติด 
  2.5 นักเรียนตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การจัดระเบียบนักเรียนผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิด 
 1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี  ผู้วิจัยได้สรุปแนวความคิดในการจัดระเบียบนักเรยีน ควรด าเนินการใน 5  ด้าน คือ 1 การทะเลาะวิวาท  2 
การติดเกม  3 การหนีเรียน  4 การติดยาเสพติด  5 การตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน 
 2. กระบวนการบริหาร  ผู้วิจัยได้ใช้หลักการบริหารของ  Shermerhom (1993) ที่ได้กล่าวถึง
กระบวนการบริหารงาน  ประกอบด้วย  การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การน าปฏิบัติ 
(Leading) และ การควบคุม (Controlling) 
 3. การประเมินรูปแบบการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด 
นนทบุรี  
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ  Stufflebeam (1981) อ้างถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี  2554: 176-178)ท่ีได้
กล่าวว่า การประเมินรูปแบบทางการศึกษา สามารถประเมินได้อยา่งน้อย  2  ด้านคือ  ด้านความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์   
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 1. ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีจ านวน 114 คน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และ เขต 2   
 2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 จ านวน 96 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
 เคร่ืองมือการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ช้ิน คือ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการบริหารการ
จัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ในปัจจุบัน และ  (2) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
  ช้ินที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี 
  ช้ินท่ี 2 แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
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 การรวบรวมข้อมูล 
  ท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ส่งหนังสือขอความร่วมมือและ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาให้กลุ่มตัวอย่าง ส่งคืนทางไปรษณีย์ ตรวจสอบจ านวนและความ
สมบูรณ์แบบสอบถาม จากที่ส่งให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน   96 ฉบับ ได้รับคืน จ านวน 90 ฉบับ ร้อยละ 93.75 น า
แบบสอบถามที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)     
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed method) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดนนทบุรี 
  1. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรีโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาจากประชากร จ านวน 114 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 96 คน  
  2. ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดนนทบุรีโดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา และสร้างข้อสรุป
ร่วมกัน 
  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรีผู้วิจัยได้ด าเนินการ 2 ตอน ดังนี ้
  1. ยกร่างรูปแบบพัฒนารปูแบบการบริหารการจัดระเบยีบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดนนทบุรี โดยสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 และเขต 2 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 3 คน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จ านวน 4 คน และศึกษานิเทศก์หรอืบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา  
  2. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย
ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 3 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 คน ศึกษานิเทศก์หรือบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 3 คน ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลจากบันทึก การสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรูปแบบใช้การหาค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรีโดยใช้แบบสอบถาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารและการพัฒนารูปแบบ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
  1. ผู้บริหารการศึกษาที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 5 ปี   
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญมีประสบการณ์การบริหาร
อย่างน้อย 5 ปี  
  3. เป็นนักวิชาการหรือนักการศึกษาที่มีคุณวุฒิด้านการบริหารหรือด้านการพัฒนารูปแบบและ
ด้านวิจัย ซึ่งมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี เป็นผู้ประเมินรูปแบบ ในด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และ
ความเหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและน าผลไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดได้แก่รูปแบบมีค่าเฉลี่ย ≥ 3.5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ≤1.00 แสดงว่า รูปแบบนั้นมี
ค่าด้านความเป็นประโยชน์  ความเป็นไปได้และความเหมาะสม 
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ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี 
  1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านการ
ควบคุม ท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
   1.1.1 ด้านการวางแผนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก 3 ล าดับแรกได้แก่ มีการจัดสรรทรัพยากร
และอุปกรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รองลงมา ได้แก่ มีการก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงาน
ด้านการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไว้อย่างชัดเจน และการก าหนดเป้าหมายของงานด้านการบริหารการจัด
ระเบียบนักเรียนไว้อย่างชัดเจน ตามล าดับ 
   1.1.2 ด้านการจัดองค์กรโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากสามล าดับแรก ได้แก่ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดระเบียบ
นักเรียนของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ จัดบุคลากรที่รับผิดชอบงานการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน
ในโรงเรียนได้เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและ มีการจัดฝ่ายส าหรับช่วยการจัดระเบียบนักเรียนของ
โรงเรียนไว้อย่างชัดเจน ตามล าดับ 
   1.1.3 ด้านการน าโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีการใช้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่าง
ครบถ้วนในการด าเนินงานส าหรับการตัดสินใจ รองลงมา ได้แก่ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่ตลอดเวลา
และ มีการร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลความประพฤติของนักเรียนตามล าดับ 
   1.1.4 ด้านการควบคุมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง และมีเพียง 2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากเท่ากัน ได้แก่ มี
การก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานการจัดระเบียบนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสร้างความร่วมมือกับ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการจัดระเบียบนักเรียนอย่างเป็นระบบตามล าดับ 
  1.2 ผลการศึกษาปัญหาในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี ได้แก่ ด้านการวางแผนปัญหาที่พบมากได้แก่ การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก ร้อยละ 60.42 ด้านการจัดองค์การ ปัญหาที่พบมาก ได้แก่ ก าหนดบุคลากรให้
รับผิดชอบงานไม่ค านึงถึงความรู้และประสบการณ์ ร้อยละ 61.46 ด้านการน า ปัญหาที่พบมาก ได้แก่ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดระเบียบนักเรียนกับโรงเรียนอื่น ร้อยละ 90.63 และด้านการควบคุม 
ปัญหาที่พบมากได้แก่ การน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน ในครั้ง
ต่อไป ร้อยละ 89.58  
  1.3 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียนการจัดองค์กรการจัด
ระเบียบนักเรียนการน าการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบคือการวางแผนการจัดระเบียบนักเรียนการจัดองค์กรการจัดระเบียบ
นักเรียนการน าการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน ตามล าดับ 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี  
  2.1 รูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีมี 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียนการจัดองค์กรการจัดระเบียบนักเรยีนการน าการจัดระเบียบ
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นักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียนซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบ มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันทุก
องค์ประกอบ 
  2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสัมภาษณ์พบว่ารูปแบบ
ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
โดยแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีพบว่ารูปแบบการบริหารการจัด
ระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีมีความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี มี
ประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยน าผลมาอภิปราย ดังน้ี 
 1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี 
  1.1 การศึกษาสภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรยีนในโรงเรียนประถมศกึษา โดยแบบสอบถาม
ผลการศึกษาสภาพ การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการน า  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและบุคลากรใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้น าในการจูงใจและการสั่ง
การที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษา ดังที่นักวิชาการได้ระบุว่า กระบวนการบริหาร 4 ประการ โดยเฉพาะใน
ด้านการน าว่า การน า (Leading) เป็นการชักน าให้บุคคลอื่นปฏิบัติงาน โดยการจูงใจให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การซึ่งในเรื่องของการน านี้ผู้บริหารจะต้องใช้หลักการจูงใจที่ดีและขณะเดียวกันก็ต้องมีการสั่ง การที่
เหมาะสมด้วย หรือกระตุ้นจูงใจให้ใช้ความพยายามเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549)  เมื่อ
พิจารณาสภาพการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  เป็นรายด้านพบว่าส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากมีเพียงด้านการควบคุม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
   1.1.1 ด้านการวางแผน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่มีการวางแผนการจัดสรร
ทรัพยากรและอุปกรณ์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม มีการก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานด้านการ
บริหารการจัดระเบียบนักเรียนไว้อย่างชัดเจน และก าหนดเป้าหมายของงานด้านการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด พรมจุ้ย (2552) ที่ได้กล่าวถึง การวางแผนไว้ว่า การวางแผนเป็น
กระบวนการพิจารณาล่วงหน้าในอนาคตว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร ให้ใครท า ท าไมจึงท า ท าที่ไหน และท าเมื่อใด 
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549) 
ซึ่งกล่าวไว้ว่า การวางแผนเป็นกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ และพิจารณาว่าสิ่งใดควรท าเพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายนั้น ๆ หรือ การก าหนดเป้าหมายขององค์กร และวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ 
   1.1.2 ด้านการจัดองค์กร พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมาก มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดระเบียบนักเรียนของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน จัดบุคลากรที่รับผิดชอบงานการบริหารการจัดระเบียบ
นักเรียนในโรงเรียนได้เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและ มีการจัดฝ่ายส าหรับช่วยการจัดระเบียบ
นักเรียนของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่จะจัด
โครงสร้างการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไว้ค่อนข้างเป็นระบบ เพราะทุกโรงเรียนเช่ือว่าการจัดองค์กรเป็นส่วน
ส าคัญของการบริหารองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับธงชัย สันติวงษ์ (2546) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดโครงสร้างให้เป็นผัง
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องค์กรจะต้องกระท าอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องเป็นไปตามความจ าเป็นและต้องการขององค์กร เพื่อให้สะดวกท่ีฝ่าย
จัดการจะอยู่ท างานและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของฟาโยล (Fayol, 1949) ที่
ได้กล่าวถึงการจัดองค์กรไว้ว่า เป็นการจัดโครงสร้างของหน่วยงานหรือองค์กรออกเป็นหน่วยงานย่อยๆก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานการจัดสรรคนเข้าท างานในต าแหน่งงานต่าง ๆ 
   1.1.3 ด้านการน าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีการใช้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนใน  การด าเนินงานส าหรับการตัดสินใจมีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549) ท่ีได้กล่าวถึง 
การน า (Leading) ไว้ว่า  เป็นการชักน าให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานโดยการจูงใจให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรซึ่งในเรื่องของการน านี้ผู้บริหารจะต้องใช้หลักการจูงใจที่ดีและขณะเดียวกันก็ต้องมีการสั่งการที่เหมาะสมด้วย 
หรือการกระตุ้นจูงใจให้ใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
   1.1.4 ด้านการควบคุมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง มีการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานการจัดระเบียบนักเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการจัดระเบียบนักเรียนอย่างเป็นระบบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการน าผลการติดตามและ
ประเมินผล  การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนไปใช้พัฒนาการจัดระเบียบของนักเรียนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี บางส่วนมีการตรวจสอบงานหรือติดตามงานเกี่ยวกับ
การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดที่โรงเรียนก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของฟาโยล (Fayol,1949) ที่ได้กล่าวถึงการควบคุมไว้ว่าเป็นการควบคุมให้งานด าเนินไปตามแผนท่ีวางเอาไว้
ตรวจสอบเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐ
ศรี (2549) ที่ได้กล่าวถึง การควบคุม ไว้ว่า เป็นขั้นตอนที่บุคคล กลุ่ม หรือองค์กร มีการติดตามการท างานและ
ปฏิบัติการแก้ไข หรือกระบวนการวัดผลการท างานและการแก้ไข เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  
  1.2 ผลการศึกษาปัญหาในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี ได้แก่ 
   1.2.1 ด้านการวางแผนปัญหาที่พบมากได้แก่ การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีส่วน
ใหญ่มีภาระงานมาก จึงให้ความส าคัญของปัญหาด้านนี้น้อย ซึ่งในการวางแผนท่ีจะประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553) และชูเพ็ญ 
วิบูลสันติ (2553) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อ
พิจารณาหาโอกาส และอุปสรรค ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็งขององค์กร 
เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่สัมพันธ์กับการคาดการณ์  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และ
สอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (2557) ซึ่งได้กล่าวถึงการวางแผนการจัด
ระเบียบนักเรียนเพื่อลดปัญหาความรุนแรงไว้ว่า สิ่งส าคัญส่วนหนึ่งในการด าเนินงานด้านนี้คือการวางแผนเพื่อให้ทุก
คนเกิดความตระหนักโดยประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องหา
ทางแก้ไขตลอดจนแสวงหาข้อมูลที่แท้จริง ต้องเชิญผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยกันหาแนวทางป้องกัน
แก้ไขและช่วยเหลือเด็กต่อไป  
   1.2.2 ด้านการจัดองค์กร ปัญหาที่พบมากได้แก่ การก าหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานไม่
ค านึงถึงความรู้และประสบการณ์ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่เป็น
สถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนบุคลากรน้อย ภาระงานมาก บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ ยวกับการ
บริหารการจัดระเบียบนักเรียนอาจมีไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549) ที่ได้
กล่าวถึง การจัดองค์กร ไว้ว่า การจัดองค์กรเป็นกระบวนการตัดสินใจว่าใครจะท างานอะไรและรายงานขึ้นตรงกับ
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ใคร เป็นการใช้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม หรือ กระบวนการออกแบบงาน การจัดสรรทรัพยากรและการประสาน
กิจกรรมการท างาน 
   1.2.3 ด้านการน า ปัญหาที่พบมากได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาการจัด
ระเบียบนักเรียนกับโรงเรียนอื่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดนนทบุรีจะประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสุวิมล โพธิ์กลิ่น(2549) ที่ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า การก่อตัวของเครือข่ายเกิดขึ้นจากการมีหน่วยงาน หรือ
องค์กรก าหนดให้มีขึ้น และเกิดจากการรวมตัวของเครือข่าย โดยมีแกนน าเป็นผู้ริเริ่มแล้วร่วมกันท ากิจกรรมจนเกิด
การเรียนรู้การปฏิบัติรว่มกันในรูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายร่วมกันอย่างต่อเนื่องจะท าให้เครือข่าย
มีความเข้มแข็งมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาสุทิตย์อาภากโร (2547) ที่ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า 
องค์ประกอบที่ส าคัญของเครือข่ายได้แก่ สมาชิก จุดมุ่งหมาย การท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึก การมีส่วนร่วมและ
แลกเปลี่ยนในองค์ประกอบของความเป็นเครือข่าย และระบบความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีความส าคัญกับ
เครือข่าย 
   1.2.4 ด้านการควบคุม ปัญหาที่พบมากได้แก่ การน าผลที่ได้จาก การประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในครั้งต่อไป ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ส่วนมากมีปัญหาในการน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน เช่น การน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงไม่เป็นระบบขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการน าผลการวิจัยและนวัตกรรม
มาใช้น้อย และมีการประชาสัมพันธ์ผลการบริหารการจดัระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ
น้อยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุพักตร์ พิบูลย์ (2549) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การประเมินเพื่อปรับปรุงหรือการประเมิน
ความก้าวหน้า เป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบว่า งานเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ข้อมูลที่ได้
จากการประเมินจะน าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงงาน หรือโครงการในช่วงระยะเวลาที่เหลือในช่วงต่อ ๆ ไป 
  1.3 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีใน 4 องค์ประกอบพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบคือ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียนการจัดองค์กรการจัดระเบียบ
นักเรียนการน าการจัดระเบียบนักเรียนและการควบคุมการจัดระเบียบนักเรียน ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ส่วนมากมีความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของระบบการจัด
ระเบียบนักเรียนที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุเทพ ชิตยวงษ์ (2551) ท่ีได้ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่ก ากับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 พบว่ากระบวนการพัฒนาบุคลากรจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความตระหนักและการประเมินความต้องการจ าเป็นในการออกแบบการพัฒนาหรือการน าไปใช้ และสอดคล้องกับ
รมย์ พะโยม (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบใน 5 องค์ประกอบพบว่าผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบคือการ
วางแผนการปฏิบัติงาน การสื่อสารผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
และการติดตามผลการปฏิบัติงานตามล าดับ 
  2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวั ด
นนทบุรี  
   2.1 รูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  ม ี4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การวางแผนการจัดระเบียบนักเรียนการจัดองค์กรการจัดระเบียบนักเรียนการน าการจัดระเบียบนักเรียนและ
การควบคุมการจัดระเบียบนักเรียนซึ่งท้ัง 4 องค์ประกอบมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันทุกองค์ประกอบซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของรังสรรค์ประเสริฐศรี (2549) ที่ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการบริหารมี 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การน า และการควบคุม ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบ ย่อมมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ 
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เมื่อมีการวางแผนแล้วก็จะต้องมีการจัดสรรหน้าที่ว่ามีใครท าหน้าที่อะไรบ้างแล้วขั้นต่อไปจึงมีการสั่งการและการชัก
น าให้พนักงานปฏิบัติตามแผนเมื่อมีการปฏิบัติตามแผนแล้ว ก็จ าเป็นจะต้องมีขั้นตอนสุดท้ายคือการควบคุมให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
   2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการจัด
ระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสัมภาษณ์พบว่ารูปแบบที่สร้าง
ขึ้นมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นการยืนยันว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้
ในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญและมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดระเบียบนักเรียน มองเห็นความส าคัญของการ
น าเอารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ไปใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมเกียรติ บุญรอด 
(2550) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบ 
  การประเมินการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบ
รูปแบบและคู่มือ ท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า อยู่ในระดับมาก  
  3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
นนทบุรี โดยแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมของรูปแบบพบว่ารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีมี
ความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมอยู่ในระดับมากแสดงว่า รูปแบบการบริหารการจัดระเบียบ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เนื่องจากระบวนการ
พัฒนารูปแบบได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์สภาพ
และปัญหา การพัฒนารูปแบบตลอดจนการประเมินรูปแบบซึ่งสอดคล้องกับจิตราภรณ์  ใยศิลป์ (2550) ที่ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การพัฒนาโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ตลอดจนการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบจะท าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ  
การยอมรับ และมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมเกียรติ บุญรอด 
(2550) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมนิผลการปฏบิัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ผู้เข้าร่วม
การทดลองประเมินรูปแบบ พบว่า มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง
ครอบคลุมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามส าหรับการประเมินรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีนอกจากผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและท าการ
ประเมินรูปแบบแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในรูปแบบมากยิ่งขึ้นในฐานะผู้รบับริการหรอืผู้มีสว่นไดส้่วนเสยีกับการ
บริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ร่วมสัมภาษณ์และประเมินผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนให้
เห็นว่ากระบวนการพัฒนารูปแบบที่เป็นระบบและการมองเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็น
เง่ือนไขส าคัญที่ผู้ประเมินใช้ตัดสินคุณค่าของรูปแบบ ดังที่ รัตติยา พานิชนอก (2547) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการ
ด าเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  
การประชุมปฏิบัติการโดยใช้กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และการระดมสมอง ท าให้ข้าราชการ   มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนางานการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น นอกจากนี้ 
กรรณิการ์ ขาวส าอาง (2550) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารการปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 พบว่าผลการตรวจสอบการด าเนินงานท้ัง 4 ด้าน คือ ด้าน
การวางแผนงานการปกครอง ด้านการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้านการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่
เหมาะสม และด้านการประเมินผลงานโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานที่ได้กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในงาน
แต่ละด้านเพื่อให้ทราบปัญหาและน าไปใช้ปรับปรุงงานต่อไปและให้ความส าคัญในการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
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ประเมินผลงานการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการในการ
ประเมินผลงาน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติ 
 1. การน ารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรีไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลต้องค านึงถึงสภาพและปัญหาตามบริบทขององค์กรนั้นและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
 2. การจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเป็นรูปแบบ
ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นๆ น ารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้ไป
ปรับใช้ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรีเพื่อ
เปรียบเทียบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในระดับที่ต่างกันในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2. การศึกษาจุดอ่อนหรือข้อจ ากัดและท าการปรับรูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการประเมินผลการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนของ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
 3. การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาท าการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัด
ระเบียบนักเรียนในระดับสถานศึกษา 
 4. การเผยแพร่รูปแบบที่ได้ผ่านทางสื่อต่างๆเพื่อให้สถานศึกษา หรือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น 
ๆ ตลอดจนหน่วยงานที่สนใจน าไปปรับใช้ในการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในหน่วยงานต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดเวลารอคอยของงานทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คืองานทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 179 ตัวอย่าง ศึกษาวิจัยโดยทดลองแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนและหลัง การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนการ
ด าเนินกิจกรรมและหลังด าเนินกิจกรรม โดยใช้สถิติ t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า การใช้เครื่องมือลีนท าให้เวลารอคอยในขั้นตอนสมัครขอรับทุนลดลงร้อยละ 33.33
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุนลดลงร้อยละ 73.02 ข้ันตอนการเบิกเงินงวดแรกลดลงร้อยละ 77.46 ข้ันตอนการเบิก
เงินงวดที่ 2 ลดลงร้อยละ 54.05 ขั้นตอนการส่งรายงานงวดสุดท้ายลดลงร้อยละ 71.43 เวลารอคอยรวมทั้ง
กระบวนการลดลงร้อยละ 70.47 และรอบเวลาการท างานรวมทั้งกระบวนการลดลงร้อยละ 45.66 จากการทดสอบ
ความแตกต่างก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยลีน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาการลดเวลาการรอคอยในหน่วยงานระดับส านักวิชา ศูนย์ 
สถาบัน ของมหาวิทยาลัย 
 
ค าหลัก  :  ลีน, เวลารอคอย 
 
Abstract 
 The purpose was to study reduce waiting time in thesis grants for SUT graduate 
students. The subjects of research 1 7 9  samples of the study were the grantees on fiscal year 
2 0 1 7 .  Experimental studies were One-Group Pretest-Posttest Design.  The statistical methods 
employed were the descriptive statistics and T-test. 
 The results showed that implementation of LEAN could reduce waiting time in 
application procedure by 3 3 .3 3  per cent; in approval procedure by 7 3 .0 2  per cent; in first 
withdrawal procedure by 77.46 per cent; in second withdrawal procedure by 54.05 per cent; in 
final report procedure by 71.43 per cent; the total procedure by 70.47 per cent and reduce total 
cycle time by 45 .66  per cent. The significant difference was between the reduce waiting time 
before and after the implementation of LEAN at the .05 level. It is recommended that the future 
studies should be application of lean principle to reduce waiting time in the school, institute and 
center of University.  
 
Keywords: Lean, Waiting Time 
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บทน า  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย เป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
ซึ่งได้มีการพัฒนามาเป็นล าดับนับตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 28 มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนด SUT Re-Profile 
2020 ขึ้นเพื่อท าการปรับเปลี่ยนทั้งด้านวิธีคิดและการจัดการ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “Excellent Academic 
Institution in STI and Society Accountability” เพื่อน าไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดเป้าประสงค์คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศและอยู่ใน 
200 อันดับแรกของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง” 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ก าหนด 5 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อเป็นแนวทางในการ
ท างาน กล่าวคือ 1) การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 3) การสร้างคุณค่าต่อ
เศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 4) การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5) การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 2560)  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยประสานงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสถานวิจัยของ
ส านักวิชาต่าง ๆ เพื่อให้การวิจัยและการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล และเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่  2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนภาระกิจทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งงานวิจัยนี้ นอกจากจะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยแล้ว ยังสอดคล้องกับยุทธสาสตร์การบริหารงานที่น าสมัย เป็นธรรม 
และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพอีกด้วย 
 งานอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และการน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มจัดสรรทุนมาตั้งแต่ปี 2544 มีผู้รับทุนปีละประมาณ 350 ทุน (สถาบันวิจัย
และพัฒนา. 2559) งานทุนวิทยานิพนธ์ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและได้รับการอนุมัติ
หัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว โดยสามารถยื่นเสนอขอได้ตลอดปี และพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะท างานพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนที่ด าเนินการโดยสถาบันวิจัยฯ มีฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในงานดังกล่าว 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายประสานงานการวิจัย ซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินงานหลัก ตั้งแต่การพิจารณา
อนุมัติทุนไปจนถึงการส่งรายงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติจ านวน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 18 งาน 103 กิจกรรม 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป มีหน้าที่ในการรับส่งเอกสาร น าเอกสารเสนอผู้บริหารและประสานฝา่ยที่รับผดิชอบงานนั้นๆ มี
จ านวน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 9 งาน และฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร มีจ านวน 1 ขั้นตอน ประกอบด้วย 3 งาน ในด้านผู้ปฏิบัติงานรวมทุกฝ่ายมีจ านวนบุคคลากรที่
เกี่ยวข้องจ านวน 5 คน และผู้บริหาร 3 คน 
 ปัญหาของการด าเนินงานทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์คือมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องมากถึง 4 ฝ่าย มีผู้ร่วม
ด าเนินการมากถึง 8 คน มีขั้นตอนมากถึง 18 ขั้นตอน มีงานย่อยๆ มากถึง 103 กิจกรรม ขั้นตอนมีความซ้ าซ้อน 
บางขั้นตอนวกวน มีระยะเวลาการด าเนินการทั้งกระบวนการนาน โดยในแต่ละรายใช้เวลาในการด าเนินการรวมทุก
ขั้นตอน 254 วัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรอรอบการพิจารณา และการออกแบบกระบวนการท างานท่ีท าให้เกิดการรอ
คอยหลายจุด เช่นการรอรอบการประชุมประมาณ 80 วัน มีกระบวนการพิจารณาใช้เวลารวมทั้งสิ้น 45 วัน ขั้นตอน
การเบิกเงินงวดแรกใช้เวลารวมทั้งสิ้น 71 วัน  ขั้นตอนการขอมติที่ประชุมคณะท างาน ตั้งแต่การท าสรุปมติการ
ประชุม และระยะเวลาในการให้คณะท างานฯ แจ้งมติการประชุม ใช้เวลาประมาณ 14 วัน ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงิน 
หลังจากฝ่ายประสานงานการวิจัยได้ส่งเรื่องการอนุมัติทุนต่อไปยังการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อด าเนินการ
เกี่ยวกับการเงิน ต้องใช้เวลาประมาณ 37 วัน เป็นต้น จากสภาพดังกล่าวส่งผลให้ประสิทธิ ภาพของกระบวนการ
ท างานอยู่ที่ร้อยละ 40.74 
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 จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นว่างานทุนวิทยานิพนธ์มีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก มีขั้นตอนการปฏิบัติจ านวน
มาก และการยื่นสมัครขอรับทุนจะต้องรอรอบการพิจารณาพร้อมๆ กับรายอื่นๆ ท าให้รอคอยนาน ประกอบกับยังมี
ความสูญเปล่าในกระบวนการ และมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงอีกมาก ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงกระบวนการโดย
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงานหลักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ได้ปรับปรุงทั้งกระบวนการ ท่ีประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
หลายฝ่าย หลายคน โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ท างานเสร็จแล้ว ก็ยังต้องรอฝ่ายที่ท างานช้า หรือมีความสูญเปล่าใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมาก โดยเฉพาะความสูญเปล่าประเภทการรอคอย ดังนั้นเพื่อพัฒนาทุนวิทยานิพนธ์ให้ปัญหา
รอคอยลดลง มีประสิทธิภาพของทั้งกระบวนการดีขึ้น ใช้เวลาน้อยลง ดั้งนั้นจึงต้องปรับปรุงทั้งกระบวนการ โดยที่
ทุกฝ่ายและทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกันด าเนินการ เพื่อเป็นการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างคุณค่าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อลดเวลารอคอย
ตามแนวทางของ lean มาใช้ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการลดเวลารอคอยของงานอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 การศึกษาเพื่อลดเวลารอคอย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งงานวิจัยในภาครัฐ หรือใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย พบมากในหน่วยงานสาธารณสุข โดยเฉพาะกลุ่มพยาบาล แพทย์ เภสัชกร และ
สาธารณสุข โดยที่เมื่อใช้แนวคิดลีนมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการท างานแล้วสามารถลดเวลารอคอยซึ่ง
ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ได้ไกล้เคียงกันกล่าวคือในอัตราที่ต่ ากว่าร้อยละ 50 เช่นงานวิจัยของ กรณิภา คงยน และคณะ 
ได้ศึกษาการลดระยะเวลารอคอยตรวจแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้เทคนิค 
PDCA เพื่อท าการปรับปรุงปัจจัยที่ท าให้เกิดการรอคอย ได้แก่ บุคลากรผู้ป่วย ระบบงาน และระบบการจัดการ
สารสนเทศ ผลของการปรับปรุงพบว่าผู้ป่วยนัดหมายรอคอยแพทย์ลดลงจาก 24 นาที คงเหลือ 13 นาที (กรณิภา 
คงยน และคณะ, 2553) 
 ประชาสันต์ แว่นไธสง ได้ศึกษาการลดระยะเวลาการให้บริการส าหรับโรงพยาบาลทางจิตเวชชนครราช
สีมาราชนครินทร ด้วยเทคนิคการจ าลอง ผลการศึกษาพบวาสามารถลดเวลาให้บริการโดยรวมได้มากกว่าร้อยละ 10 
ของเวลาให้บริการแต่ละประเภท โดยผู้รับบริการรายใหม่ลดลงร้อยละ 21.83 ผู้รับบริการรายเก่าลดลง   ร้อยละ 
25.93 และผู้รับบริการรับยาเดิมลดลงร้อยละ 33.33 (ประชาสันต์ แว่นไธสง. 2555) 
 ชุติพร รัตนพันธ และ ปณิธาน พีรพัฒนา ได้การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อลดการรอคอยโดยใช้
แนวคิดลีนและการจ าลองสถานการณ์ โดยศึกษาคลินิกทันตกรรม จังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาพบว่าการบริการ
จัดฟัน ควรนัดลูกค้า 15 นาทีต่อ 1 คนซึ่งจะท าให้เวลารอคอยลดลงร้อยละ 34.59 และบริการรักษาโรคทั่วไปควร
นัดลูกค้าที่ 35 นาทีต่อ 1 คนท าให้เวลารอคอยลดลงร้อยละ 50.69 (ชุติพร รัตนพันธ และ ปณิธาน พีรพัฒนา , 
2559) 
 เจริญศรี ชินวรากร ได้ศึกษาการปรับลดระยะเวลาการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้า เวลารอคอยของใบสั่งยาระหว่างงานย่อยรวมทุกขั้นตอนหลังปรับปรุง 20.01±3.29 ลดลงจากเดิม 
23.08±9.37 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  (เจริญศรี ชินวรากร 2557) 
 งานวิจัยในต่างประเทศที่ใช้แนวคิดลีนปรับปรุงกระบวนการท างาน สามารถการลดเวลาการรอคอยได้
ค่อนข้างมากในอัตราที่ไกล้เคียงกัน กล่าวคือ ประมาณร้อยละ 80 เช่น มหาวิทยาลัยมิชิแกนได้น าลีนมาใช้สามารถ
ลดเวลารอคอยในงานหน่วยวิจัยทางคลีนิคได้ 133 วัน คิดเป็นร้อยละ 80 (University of Michigan. 2006) 
 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล เม็ดดิสัน ได้น าลีนมาใช้สามารถลดเวลารอคอยในงานการให้รางวัลทุนวิจัย จาก
113 วัน เหลือ 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 82 (University of Wisconsin-Medison. 2007) 
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 มหาวิทยาลัยไอโอวา ได้น าลีนมาใช้สามารถลดเวลารอคอยในงานบริหารการวิจัย จาก 42 วัน เหลือ 15 
วัน คิดเป็นร้อยละ 65 (University of Iowa. 2007) 
 นอกจากนี้ยังพบว่ามีอีกหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่น าลีนมาใช้และศึกษาเรื่องลดเวลารอคอย 
เช่น Bowling Green State University (2009) ศึกษาในงานการลดเวลาการรอคอยการรับยาได้ร้อยละ 30 
University of Washington (2010) ศึกษาในงานการลดเวลาการรอคอยในงานการให้ทุนจาก 673 วัน เหลือ 120 
วัน คิดเป็นร้อยละ 82 University of Notre Dame (2009) ศึกษาในงานการลดเวลาการรอคอยในงานการกรอก
ข้อมูลในต าแหน่งงานว่างจาก 90 วัน เหลือ 30 วัน คิดเป็นร้อละ 66 (Jim Behm & etc. 2010)  
 
ทฤษฎีที่กี่ยวข้อง 
 ลีน (Lean) เป็นแนวคิดที่พัฒนามาอย่างสืบเนื่องกับแนวคิดระบบคุณภาพอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ 
ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อน าไปสู่ก าไรสูงสุด  Eiji Toyota และ Taiichi 
Ohno ซึ่งเป็นวิศวกรของบริษัทโตโยต้า ในประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษาและพัฒนาระบบการท างานในสายกา รผลิต
รถยนต์โตโยต้า ที่เรียกว่า “การผลิตแบบโตโยต้า” (Toyota Production System) โดยมีจุดเน้นคือการผลิตตาม
ความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ต่อมาแนวคิดนี้ได้รับความนิยมและน ามาใช้อย่างกว้างขวาง การผลิตแบบโตโยต้า
เป็นรูปแบบการผลิตแบบดึง (Pull) และระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time) จากหลักการพื้นฐานของ
การผลิตแบบโตโยต้า ต่อมา Jame Womack ได้ศึกษาและถอดบทเรียนการผลิตแบบโตโยต้า และได้เรียกระบบดัง
ล่าวว่าระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing หรือ Lean Production) โดยเขาได้สรุปว่าลีนประกอบด้วย
หลัก 5 ประการ คือ การระบุคุณค่า การท าให้ผังคุณค่าเด่นชัดด้วยสายธารแห่งคุณค่า การท าให้เกิดการไหลต่อเนื่อง 
การดึงความต้องการของผู้รับบริการ และการแสวงหาความสมบูรณ์แบบ ลีนเป็นแนวคิดที่สามารถน ามาใช้เพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อท าให้งานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เร็วข้ึน ค่าใช้จ่ายน้อยละ และงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ด้วยการขจัดความสูญเปล่าในทุกพื้นที่ของการท างาน (Waste Elimination) ความสูญเปล่ามี 8 ประการ 
กล่าวคือ ของเสีย การผลิตมากเกินไป การมีกระบวนการมากเกินไป การรอคอย การขนส่ง วัสดุคงคลัง การเคลื่อ
ไหว และการใช้คนไม่เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังใช้แนวความคิดในเรื่องคุณค่าของงานที่กระท า (Value Added) 
กล่าวคือจะท าเฉพาะงานที่มีคุณค่าในมุมมองของลูกค้าหรือผู้รับบริการเท่านั้น ลีนยังมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้วยการสร้างให้เกิดการไหลของงาน ตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย
เหล่านี้จะต้องระบุจ าแนกความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการผลิต และหาทางก าจัดความสูญเปล่าออกไป ลีนจึงเป็น
ชุดเครื่องมือท่ีสามารถน ามาใช้พัฒนาและปรับปรุงงานท้ังในภาคธุรกิจ งานส านักงานภาครัฐและเอกชน (Womack. 
J.P.. and Jones. D.T. 1996) ซึ่งต่อมาได้ขยายแนวคิดลีน เป็น Lean Office ซึ่งเหมาะสมหรับการใช้แนวคิดลีน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานส านักงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและเอกสารเป็นส่วนใหญ่ ทั้ง
ส านักงานในภาคธุรกิจและส านักงานในหน่วยงานภาครัฐ ต่อมาหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการน าแนวคิดลีน มาใช้
โดยได้พัฒนาเป็นแนวคิด Lean University เพื่อปรับใช้ให้เหมาะกับหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษา โดยมีการน า
แนวคิดดังกล่าวไปใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในช่วงปี ค.ศ. 2000 -2005 ทั้งในสหรัฐอเมริกาและ
อังกฤษ เช่น มหาวิทยาลัยคาร์ดีฟ (Cardiff University, 2017) มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรู (St Andrews 
University, 2017) เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวได้แพร่หลายไปท่ัวทุกทวีป ทั่วโลก 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 งานทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศึกษาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ านวนทั้งสิ้น 179 ตัวอย่าง 
 การรวบรวมข้อมูล 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
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- ผังขั้นตอนของงาน 
- แบบก าหนดคุณค่าของงาน 
- ผังสายธารคุณค่า (VSM) 
- เครื่องมือวิเคราะห์สภาพปัญหา 
- แบบบันทึกข้อมูลของแต่ละกิจกรรม 

 2. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลเวลาการรอคอย เก็บข้อมูลในแต่ละกิจกรรม ทุกกิจกรรมของงานทุนวิทยานิพนธ์ เริ่มจากเวลา
สิ้นสุดของรอบเวลาการท างานของกิจกรรมงานนั้น จนถึงรอบเวลาการท างานของกิจกรรมถัดไป ผลรวมของเวลารอ
คอย จึงเป็นเวลารวมของเวลารอคอยระหว่างกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งการวิจัยนี้ ก่อนเริ่มปรับปรุงกระบวนการมีจ านวน
ทั้งสิ้น 103 กิจกรรม และหลังท าการปรับปรุงข้อมูลมีจ านวนท้ังสิ้น 76 กิจกรรม 
 ข้อมูลรอบเวลาการท างาน หาได้จากการหาจ านวนครั้งในการจับเวลาของรอบเวลาการท างาน ใช้การ
แจกแจง Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ค่าผิดพลาด ± 5 % ดังนี ้

 
  = จ านวนครั้งของการจับเวลาที่ตอ้งการ  N = จ านวนครั้งของการจับเวลาเบื้องต้น  

 X = ค่าเวลาที่จับได้ของแต่ละครั้ง ถ้า ≤N ไม่ต้องจับเวลาเพิ่ม ถ้า >N ให้จับเวลาเพิ่ม = -N 
(Caroline Hayes, 2017) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ข้อมูลที่เก็บเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ พรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ ข้อมูลที่เก็บ เช่น 
 - เวลารอคอย (Waiting Time) 
 - รอบเวลาการท างาน (Cycle Time) 
 - จ านวนขั้นตอน จ านวนงาน และจ านวนกิจกรรม 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test ตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์ 
ได้แก่ 

 - เวลารอคอย (Waiting Time) 
 - รอบเวลาการท างาน (Cycle Time) 

 กระบวนการลดเวลารอคอยของงานทุนวิทยานิพนธ์ 
 ได้ใช้หลักการของ ECSR ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของ Lean ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) การ
รวมกัน (Combine) การท าให้ง่าย (Simplify) และการจัดใหม่ (Rearrange) หากระบวนการทดแทน เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์งาน อย่างเดียวกันหรือดีกว่า ปรับปรุงการออกแบบการท างาน และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม (Shmula, 
2017) เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานในการน าไปสู่การลดเวลาการรอคอยต่อไป โดยมีกระบวนการตามแนวทางแบบลีน 
ดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์คณุค่ากระบวนการท างานของทุนวิทยานิพนธ์ 
  ขั้นตอนท่ี 2 จัดท าสายธารคณุค่าของงานทุนวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของงานตลอดทั้ง
กระบวนการ 
  ขัน้ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ท าให้เกิดการรอคอย  
  ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการแก้ไขปญัหาและท าการปรับปรุงกระบวนการ  
  ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงในอนาคต 
 
ผลการศึกษา 
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สมัคร พิจารณา
อนุมัติทุน 

เบิกเงินงวดแรก เบิกเงินงวด 2 ส่งรายงาน 

 P=3 
 T=9 
 CT=8.51 
 WT=6 

IRD-SUT 8 Academic Institutes 

 P=6 
 T=43 
 CT=85.18 
 WT=126 

 P=3 
 T=19 
 CT=58.33 
 WT=71 

 P=3 
 T=22 
 CT=86.72 
 WT=37 

 P=3 
 T=10 
 CT=33.36 
 WT=14 

POST-SUT 

 กระบวนการท างานของทุนวิทยานิพนธ์ 
 งานทุนวิทยานิพนธ์มีฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานดังกล่าว 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประสานงานการวิจัย ซึ่งมีหน้าที่
ในการด าเนินงานหลักโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติจ านวน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 18 งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ประกอบด้วยงานธุรการและงานการเงิน โดยมี 3 ข้ันตอน ประกอบด้วย 9 งาน และฝ่ายสารสนเทศการวิจัย จ านวน 
1 ข้ันตอน ประกอบด้วย 3 งาน มีจ านวนบุคคลากรที่เกี่ยวข้องจ านวน 5 คน และผ่านผู้บริหาร 3 คน 
 ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ประกอบด้วยงานบันทึกหนังสือรับ-ส่ง ซึ่งเดิมใช้วิธีการลงรับในสมุดบันทึก
หนังสือรับ-ส่ง งานการลงรับใบสมัคร งานน าเสนอผู้บริหาร งานส่งเอกสารให้กับฝ่ายที่เปี่ยวข้อง และงานบันทึก
ข้อมูลลงฐานข้อมูล การสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนได้ตลอดปี ซึ่งต้อง
ส่งเอกสารให้ผู้บริหารดูก่อนท่ีจะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด าเนินการต่อ 
 ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุนโดยคณะท างาน ประกอบด้วยงานเตรียมการประชุมคณะท างานพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา งานจัดท าวาระการประชุม งานประชุม
พิจารณา งานจัดท ารายงานการประชุม งานฐานข้อมูล และงานแจ้งผลการพิจารณา เมื่อมีผู้สมัครประมาณ 30 ราย 
ก็จะน าเสนอที่ประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือประมาณ 3 เดือนต่อครั้ง 
 ขั้นตอนการเบิกเงินงวดแรก ประกอบด้วยงานลงรับเอกสาร งานเตรียมเอกสาร งานเสนอผู้ มีอ านาจ
อนุมัติ และงานจัดเตรียมเอกสารการเงิน และงานประสานการโอนเงินให้กับผู้รับทุน หลังจากที่ได้แจ้งผลการ
พิจารณาอนุมัติ ผู้เบิกเงินต้องท าเรื่องมาเพื่อขออนุมัติเบิกเงิน  
 ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 ประกอบด้วยงานลงรับเอกสาร งานเสนออนุมัติ งานโอนเงิน  การเบิก
เงินงวดที่ 2 ด าเนินการภายใน 6 เดือนหลังจากที่ได้รับนอุมัติทุน หรือ มีความก้าวหน้าหรือการใช้จ่ายเงินมากกว่า
ร้อยละ 80 ของเงินงวดแรก พิจารณารายงานและอนุมัติการเบิกเงินโดยคณะท างาน 
 ขั้นตอนส่งรายงานงวดสุดท้าย ประกอบด้วยงานลงรับเอกสาร งานฐานข้อมูล งานเสนอที่ประชุ ม
พิจารณา การส่งรายงานงวดสุดท้ายด าเนินการได้ภายหลังจากมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินครบถ้วนแล้ว หรือ
ด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ พิจารณารายงานงวดสุดท้ายโดยคณะท างาน 
 สายธารคุณค่าของงานทุนวิทยานิพนธ์ ปัญหาและสาเหตุที่ท าให้เกิดการรอคอย 

 
แผนภาพท่ี 1 แสดงผังสายธารคุณค่า (VSM) ของงานทุนวิทยานิพนธ์ก่อนท าการปรับปรุง 
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 จากผังสายธารคุณค่าของงานทุนวิทยานิพนธ ์พบว่าจุดที่ท าให้เกิดการรอคอย (WT) มากที่สุดคือข้ันตอน
การพิจารณาอนุมัติทุน ซึ่งมีเวลารอคอยรวมทั้งสิ้น 126 วัน รองลงมาคือข้ันตอนการเบิกเงินงวดแรก มีเวลารอคอย 
71 วัน ส่วนรอบเวลาการท างาน (CT) มีมากในข้ันตอนการพิจารณาจ านวน 85.18 นาทีต่อราย รองลงมาคือขั้นตอน
การเบิกเงินงวดที่ 2 จ านวน 86.72 นาทีต่อราย จ านวนกิจกรรม (T) มีมากในข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติทุนจ านวน 
43 กิจกรรม รองลงมาคือขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 จ านวน 22 กิจกรรม จ านวนงาน (P) มีมากที่สุดในขั้นตอนการ
พิจารณาอนุมัติทุนมีจ านวน 6 งาน 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ โดยทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน พบว่าจุดที่ท าให้
เกิดการรอคอย จุดที่มีปัญหา ตลอดจนสาเหตุในแต่ละกระบวนการมี ดังนี้ 
  ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ส่งเอกสารให้ผู้บริหารดูก่อนที่จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ด าเนินการ ท าให้มีการปฏิบัติ 6 งาน ผู้ด าเนินการรวมผู้บริหาร 8 คน นอกจากนี้งานบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลโดย
ฝ่ายสารสนเทศและการจ ากัดสิทธ์ิผู้ใช้ฐานข้อมูล ท าให้เสียเวลารอคอยรวมทุกกิจกรรมจ านวน 6 วัน  
  ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุน จากเง่ือนไขของทุนจะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะท างานฯ ซึ่ง
จะมีการประชุมประมาณ 3 เดือนต่อครั้ง ท าให้ใบสมัครผู้ขอรับทุนมากองรอรอบของการพิจารณา เพราะเปิดรับ
สมัครขอรับทุนตลอดปี นอกจากน้ี ข้ันตอนน้ีมีกิจกรรมค่อนข้างมากถึง 43 กิจกรรม มีทั้งกิจกรรมที่มีคุณค่า จ านวน 
32 กิจกรรม และกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่า 11 กิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าต้องก าจัดออกหรือยกเลิกการท า ส่งผล
ให้เกิดรอคอยทั้งกระบวนการมากไปด้วย กล่าวคือมีจ านวน 126 วัน 
  ขั้นตอนการเบิกเงินงวดแรก การที่ผู้รับทุนต้องท าเรื่องขออนุมัติเบิกเงินภายหลั งจากที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะท างาน ซึ่งกระบวนการได้แยกจากการสมัครขอรับทุน และการพิจารณาอนุมัติทุน ท าให้เกิดการรอ
คอยระหว่างขั้นตอน และท าให้มีงานอีก 3 กิจกรรม คือการจัดท าเอกสารขออนุมัติของผู้รับทุน การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายจากส่วนการเงินของสถาบันวิจัยฯ เพื่อส่งต่อให้ส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยท าการ
โอนเงินทุนให้กับผู้รับทุน ท าให้มีหลายกิจกรรมและผ่านผู้เกี่ยวข้อง 8 คน ท าให้เกิดการรอบการด าเนินการ และท า
ให้เกิดการรอคอยในกระบวนการนี้รวม 71 วัน 
  ขั้นตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 การเบิกเงินที่ต้องผ่านความเห็นชอบในรายงานความก้าวหน้าและ
รายงานการใช้จ่ายเงินจากคณะท างาน ประกอบกับต้องมีการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจากส่วนการเงิน
ของสถาบันวิจัยฯ เพื่อส่งต่อให้ส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยท าการโอนเงินทุนให้กับผู้รบัทุน ท าให้มีหลาย
กิจกรรมและผ่านผู้เกี่ยวข้องหลายคน ท าให้เกิดการรอคอยในกระบวนการนี้รวมทั้งสิ้น 37 วัน 
  ขั้นตอนการส่งรายงานงวดสุดท้าย ต้องผ่านการรับรองรายงานงวดสุดท้ายและรับรองรายงานการ
ใช้จ่ายเงินจากคณะท างาน ปัญหาส่วนใหญ่ของขั้นตอนนี้คือนักศึกษาผู้รับทุน มักจะรอส่งรายงานพร้อมๆ กับการ
ขอสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อขอส าเร็จการศึกษา ท าให้เกิดการรอคอยในกระบวนการนี้ 14 วัน 
 ภาพรวมทั้ง 5 ขั้นตอน ของานทุนวิทยานิพนธ์ จะเห็นว่าขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ขั้นตอนการ
พิจารณาอนุมัติทุนและขั้นตอนการเบิกเงินงวดแรก เป็นข้ันตอนที่มีความต่อเนื่องจากท่ีผู้สมัครขอรับทุนส่งเอกสาร
การสมัคร เข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผ่านฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องไปจนถึงการแจ้งผล
การพิจารณารวมถึงการมอบเงินทุนให้กับผู้รับทุน เป็นอันจบกระบวนการ ซึ่งพบว่าขั้นตอนทั้ง 3 นี้มีเวลาน ารวม
ทั้งสิ้น 254 วัน โดยการรอคอยแยกตามฝ่ายต่างๆ มีการรอคอยดังน้ี 
 1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
  1.1 งานรับส่งเอกสารโดยต้องส่งเอกสารผ่านผู้บริหารก่อน ท าให้เกิดการรอคอย 3 วัน 
  1.2 งานการเงินฝ่ายการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ต้องจัดพิมพ์ข้อมูลผู้รับทุนเใหม่เพื่อส่งให้
ส่วนการเงินของมหาวิทยาลัย และการจัดเตรียมเอกสารส าหรับการเบิกจ่ายเงิน ท าให้เกิดการรอคอยรวม 72 วัน 
 2. ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย ได้แก่งานบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ท าให้เกิดการรอคอย 11 วัน 
 3. ฝ่ายประสานงานการวิจัย ได้แก่การรอรอบการพิจารณาจากที่ประชุมคณะท างาน ท าให้เกิดการ
รอคอยในข้ันตอนนี้ 80 วัน  ส่วนข้ันตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 และขั้นตอนการส่งรายงานงวดสุดท้าย เป็นข้ันตอนที่
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อิสระต่อกัน ซึ่งข้ันตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 มีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนการเบิกเงินงวดแรก เพียงแต่เพิ่มขั้นตอนการ
พิจารณารับรองโดยที่ประชุมคณะท างานก่อนจึงจะเบิกเงินได้ ให้เกิดคอขวดที่มาจากปัญหาคล้ายๆ กันกับการเบิก
เงินงวดแรก ท าให้เกิดการรอคอยในกระบวนการนี้รวมทั้งสิ้น 214 วัน ส่วนขั้นตอนการส่งรายงานงวดสุดท้าย คอ
ขวดขั้นตอนนี้เกิดจากการรอรอบการพิจารณารับรองผลงานจากคณะท างาน ท าให้เกิดการรอคอยในขั้นตอนนี้ 5 
วัน 
 การปรับปรุงวิธีการท างาน เพ่ือลดการรอคอย  
 จากสภาพปัญหาจากทั้ง 5 ขั้นตอนของานทุนวิทยานิพนธ์ ได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลด
การรอคอย ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการจัดการปัญหาที่ท าให้เกิดการรอคอยทั้งกระบวนการของ
ผู้รับผิดชอบ 3 ฝ่าย จ านวน 5 คน เพื่อร่วมกันปรับปรุงทั้งกระบวนการ ซึ่งจากการท าผังสายธารแห่งคุณค่า (VSM) 
ของงานทุนวิทยานิพนธ์ ท าให้เห็นทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอนของงาน เห็นคอขวด เห็นสภาพปัญหา และเห็นแนวโน้ม
ของปัญหา ท าให้สามารถร่วมกันวางแผนแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ หรือการแก้ปัญหาได้ 
 2. รวมขั้นตอนการท างาน ซึ่งจากการรวมขั้นตอนการท างาน ท าให้มีการปรับวิธีการท างาน ก าจัด
กิจกรรมในกระบวนการที่ไม่มีคุณค่า และการออกแบบระบบการท างานใหม่ เพื่อให้กระบวนการมีการไหลลื่น ไม่
ติดขัด ไม่วกวน โดยขั้นตอนท่ีรวมกันคือ ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การพิจารณาอนุมัติทุนและการเบิกเงินงวดแรก 
รวมเป็นข้ันตอนเดียวคือ ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติทุน 
 จากผลการรวมขั้นตอนการท างานท าให้คงเหลือเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ ข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติ
ทุน ข้ันตอนการเบิกเงินงวดที่ 2 และขั้นตอนการส่งรายงานงวดสุดท้าย   
 1. ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย ได้ยกเลิกการจ ากัดสิทธิ์ของผู้ใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล System4 ซึ่ง
เป็นฐานข้อมูลที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในหน่วยงาน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานทุนวิทยานิพนธ์สามารถ เข้าดูและแก้ไข
ข้อมูลได้ เพื่อลดการท างานซ้ าของการน าเข้าข้อมูล และน าข้อมูลลงฐานข้อมูลโดยเจ้าของงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการ
สมัครขอรับทุนไปจนจบกระบวนการท างานของทุน 
 2. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  2.1 งานรับส่งเอกสาร เปลี่ยนรูปแบบการส่งเอกสาร จากการส่งผู้บริหารก่อนมาเป็นการส่งให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานก่อน โดยพัฒนาระบบการกรองเอกสาร จัดล าดับความส าคัญของเอกสารว่า เอกสารใด
ควรเสนอผู้บริหารก่อน เอกสารใดควรส่งให้กับผู้ปฏิบัติโดยตรงทันที 
  นอกจากนี้ยังเปลี่ยนจากระบบการลงรับส่งเอกสารด้วยสมุดบันทึก มาใช้ระบบ Internet โดยใช้
โปรแกรม B-Office ท าให้สามารถลดเวลาการลงบันทึกข้อมูลการรับส่งเอกสาร และลดความซ้ าซ้อน ของการบันทึก
เอกสารระหว่างหน่วยงานต้นทางด้วย นอกจากนี้ ยังท าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารได้
ตลอดเวลา (real time) ลดปัญหาการรอคอยเอกสารต้นฉบับ ซึ่งวิธีการดังกล่าวสมามารถลดเวลารอคอยได้ 3 วัน 
  2.2 งานการเงินของสถาบันวิจัย เปลี่ยนวิธีการจัดพิมพ์ข้อมูลผู้รับทุนเอง มาใช้ข้อมูลร่วมในระบบ
ฐานข้อมูล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล System4 เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันภายในหน่วยงาน ท าให้ข้อมูล
ทุนวิทยานิพนธ์ที่บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลัก 1 คน สามารถแชร์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องของงานดังกล่าว
ทั้ง 8 คน รวมถึง การส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนการเงินและบัญชีที่เป็นหน่วยงานภายนอกของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และเปลี่ยนจากการรอรอบของการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของงานการเงินมาเป็นรอบการพิจารณาอนุมัติของ
คณะท างาน จากการจัดการดังกล่าว ท าให้ทุกฝ่าย ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารได้ตลอดเวลา ลดความซ้ าซ้อนของ
การท าเอกสาร ลดเวลารอคอยข้อมูล ในการเริ่มด าเนินการของแต่ละฝ่าย ของแต่ ละขั้นตอน ที่ส าคัญฝ่ายหรือ
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการถัดไปสามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องไว้รอ เมื่อขั้นตอนก่อนหน้าแล้วเสร็จ ก็สามารถ
ด าเนินการต่อได้ทันที ท าให้สามารถลดเวลาการรอคอยได้มาก ซึ่งวิธีการดังกล่าว ท าให้สามารถลดเวลารอคอยใน
การเบิกเงินงวดแรก 55 วัน และลดเวลารอคอยการเบิกเงินงวด 2 ได้ 20 วัน 
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 3. ฝ่ายประสานงานการวิจัย ท่ีรับผิดชอบงานทุนวิทยานิพนธ์โดยตรง 
  3.1 เปลี่ยนจากรอบการประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณารอบละ 3 เดือนต่อครั้งมาเป็นเดือนละ
ครั้ง ท าให้ลดเวลารอคอยได้ 60 วัน ก่อนที่จะลดรอบเวลาการพิจารณาได้ท าการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติ มี
ความชัดเจน และมีรายละเอียดที่ท าให้ทั้งผู้ปฏิบัติ และผู้สมัครขอรับทุนสามารถด าเนินการได้เลย ประกอบกับการ
ออกแบบใบสมัครที่ง่ายต่อการสมัครและการพิจารณา ลดรายการที่ต้องให้คณะท างานพิจารณา นอกจากนี้ ยังมี
กระบวนการคัดกรองใบสมัครขอรับทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะท างาน ท าให้สามรถลดรอบ
เวลารอคอยรอบการประชุมลง และลดเวลาในการประชุมลงด้วย กล่าวคือ ใช้เวลาในการพิจารณาสั้นลง สามารถนัด
คณะท างานประชุมได้ในเวลาสั้นๆ เช่น เวลาเที่ยง ในกรณีที่คณะท างานส่วนใหญ่มีเวลาว่างในเวลาท าการปกติไม่
ตรงกัน นอกจากนี้ ได้มีการเปลี่ยนจากการท าหนังสือส่งเพื่อขอมตอจากคณะท างาน มาเป็นการใช้ระบบการแจ้ง
เวียนเพื่อขอมติคณะท างานผ่านระบบ On line ท าให้สามารถลดเวลาการรอคอยในขั้นตอนนี้จาก 14 วัน เหลือ 5 
วัน 
  3.2 เปลี่ยนจากแบบฟอร์มที่แยกเป็นรายกิจกรรม และรายหน่วยงาน เป็นแบบฟอร์มรวม ที่
สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้สมัครขอรับทุน หน่วยงานต่างๆ ฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการนั้นๆ โดยได้
ยกเลิกแบบฟอร์มรายกิจกรรม เช่น ใบสมัคร ใบขออนุมัติเบิกเงิน หนังสือน าส่งใบสมัคร หนังสือน าสั่งใบขออนุมัติ
เบิกเงิน ฯลฯ ท่ีมีจ านวนมากถึง 42 แบบ พัฒนาเป็นฟอร์มเดียว โดยใช้ตั้งแต่ผู้สมัครไปจนครบทุกกระบวนการ ซึ่ง
ท าให้ลดเวลารอคอยจากกระบวนการท าเอกสารของทุกคน ทุกฝ่าย รวมถึงทุกหน่วยงานที่เป็นต้นทางของผู้สมัคร
ขอรับทุน ได้ลงมาก โดยภาพรวมของขั้นตอนการสมัครขอรับทุนลดลงมากถึง 92 วัน 
  3.3 เปลี่ยนวิธีการพิจาณาความก้าวหน้าและรายงานการใช้จ่ายเงิน โดยวิธีการประชุมของ
คณะท างาน มาเป็นการพิจารณาโดยประธานคณะท างาน ซึ่งได้พัฒนาแบบรายงานที่รวมทั้งข้อมูลความก้าวหน้า 
ข้อมูลการเงิน และมีข้อมูลช้ีแจงการกรอกข้อมูล ท าให้ ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ลดการท าซ้ า ( re-work) ซึ่ง
สง่ผลต่อระยะเวลารอคอยที่นานข้ึน ได้มีการเสนอคณะท างานพิจารณามอบอ านาจให้ประธานคณะท างานสามารถ
รับรองรายงานความก้าวหน้าเพื่อประกอบการขอเบิกเงินงวดได้ ยกเว้นกรณีที่มีปัญหา จึงน าเข้าที่ประชุมคณะงาน 
ซึ่งผลจากการปรับปรุงวิธีการดังกล่าว สามารถลดเวลารอคอยการเบิกเงินงวดได้มากถึง 20 วัน 
 สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 จากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดเวลารอคอยของงานทุนท าวิทยานิพนธ์ มีผลภาพรวม ดังนี้ 
 

ตารางที่  1  เปรียบเทียบเวลารอคอยก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ 

ขั้นตอน ก่อน หลัง ลดลง 
ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง 
จ านวนงาน 18 17 1 5.56 
จ านวนกิจกรรม 103 76 27 26.21 
รอบเวลาการท างาน (นาที/ราย) 272.10 147.87 124.23 45.66 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 40.32 73.53 33.21 45.17 

 จากตารางที่ 1 หลังจากการปรับปรุงกระบวนการ พบว่าสามารถลดงานได้ 1 งาน คิดเป็นร้อยละ 5.56 
ลดจ านวนกิจกรรมลงได้ 27 กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 26.21 ลด
รอบเวลาการท างานลงได้ 124.23 นาทีต่อราย คิดเป็นร้อยละ 45.51 เมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพของ
กระบวนการภายหลังจากการก าจัดความสูญเปล่าที่ท าให้เกิดคอขวดที่เกิดจากการรอคอยระหว่างกระบวนการ  
ประสิทธิภาพของกระบวนการเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 40.32 มาเป็นร้อยละ 73.53 โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 45.17 
 เมื่อเปรยีบเทียบเวลารอคอยก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการได้ผลดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที ่ 2  เปรียบเทียบเวลารอคอยก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ 

ขัน้ตอน 
เวลารอคอย (วัน) 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 
ก่อน หลัง ลดลง 

สมัครขอรับทุน 6 4 2 33.33 
พิจารณาอนุมัติทุน 126 34 92 73.03 
เบิกเงินงวดแรก 71 16 55 77.46 
เบิกเงินงวดที่ 2 37 17 20 54.05 
ส่งรายงานงวดสดุท้าย 14 4 10 71.43 

รวม 254 75 179 70.47 
 จากตารางที่ 2 หลังจากการปรับปรุงกระบวนการ พบว่าเวลารอคอยงานทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์
ในขั้นตอนสมัครขอรับทุนลดลง 2 วัน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ในข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติทุนลดลง 92 วัน คิดเป็น
ร้อยละ 73.02 ขั้นตอนการเบิกงินงวดแรกลดลง 55 วัน คิดเป็นร้อยละ 77.46 ข้ันตอน การเบิกเงินงวดที่ 2 ลดลง 
20 วัน คิดเป็นร้อยละ 54.05 การส่งรายงานงวดสุดท้ายลดลง 10 วัน คิดเป็นร้อยละ 71.43 
 ผลจากการปรับปรุงงานทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ถึงแม้ว่าจะลดเวลารอคอยไปได้ 179 วัน แต่ก็ 
ยังคงเหลือเวลารอคอยอีกจ านวน 75 วัน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะต้องท าการปรับปรุงและพัฒนางานต่อไปในอนาคต 
 จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างผลของการใช้เครื่องมือลีน ในการลดเวลารอคอยก่อนและหลัง
การปรับปรุงกระบวนการท างานพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
 
ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างของรอบเวลาการท างานและเวลารอคอยก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการ 
*P≤0.05 

Group N Mean Std. Deviation t P value 

Waiting Time  
A 103 2.48 1.53 

10.81 .000* 
B 76 0.73 0.60 

Cycle Time 
A 103 2.64 1.74 

5.73 .000* 
B 76 1.43 1.27 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลของการใช้เครื่องมือ Lean ปรับปรุงกระบวนการท างาน และท าการก าจัดความสูญเปล่าในส่วนท่ีท า
ให้เกิดการรอคอย และโดยเฉพาะการรอคอยที่ยาวนานที่ท าให้เกิดคอขวด พบว่าทั้งกระบวนการ สามารถลดเวลา
การรอคอยได้ถึง 179 วัน คิดเป็นร้อยละ 70.47 ซึ่งลดเวลารอคอยมากกว่าประมาณเท่าตัวเมื่อเทียบ กับผล
การศึกษาเพื่อลดเวลารอคอยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลของ กรณิภา คงยน ประชาสันต์ แว่นไธสง เจริญศรี ชินวรากร 
ชุติพร รัตนพันธ และ ปณิธาน พีรพัฒนา (45.83, 10, 20.01, 34.59 ตามล าดับ) ซึ่งความแตกต่างจากของการลด
เวลารอคอยดังกล่าว อาจมีผลมาจากสภาพงานที่แตกต่างกัน ซึ่งงานของโรงพยาบาลจะมีกระบวนการที่ต่อเนื่อง
มากกว่า งานรอคอยระหว่างกระบวนการน้อยกว่าและเป็นกระบวนการที่แลว้เสร็จภายใน 1 วัน ต่างจากงานท่ีศึกษา 
ซึ่งมีงานท่ีรอคอยระหว่างกระบวนการที่ยาวนานมากกว่า และเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ภายใน 1 วัน 
 เมื่อเทียบกับการใช้ลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการสามารถลดเวลารอคอยได้ไกล้เคียงกับงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น University of Michigan, University of Wisconsin-Medison, University of 
Iowa, University of Washington and University of Notre Dame (80, 82, 65, 82, 66 ตามล าดับ) ซึ่งความ
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เหมือนหรือการลดเวลารอคอยที่ไกล้เคียงกัน อาจมาจากลักษณะงานที่เป็นหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกัน 
ซึ่งมีกระบวนการท างานท่ีไกล้เคียงกัน 
 จากการลดเวลารอคอยในขั้นตอนการพิจารณาการอนุมัติทุนที่สามารถลดได้ถึง 92 วัน เนื่องมาจากการ
ปรับเปลี่ยนรอบการพิจารณาของคณะท างานจากเดิม 3 เดือนต่อรอบมาเป็น 1 เดือนต่อรอบ และที่ส าคัญได้รวม
ขั้นตอนการสมัครของรับทุน การพิจารณาอนุมัติทุน และการเบิกเงินงวดแรกให้เป็นกระบวนการเดียวกัน ซึ่งเป็นการ
ปรับผังกระบวนการท างานใหม่ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติด้วยหลัก ECSR ท าให้สามารถก าจัดความสูญ
เปล่าประเภทการรอคอยลงไปได้มาก นอกจากนี้ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน จากเดิม ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
งานทุนวิทยานิพนธ์ เช่น ฝ่ายธุระการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสารสนเทศ และฝ่ายประสานงานการวิจัย ต่างท างานโดย
อิสระในงานดังกล่าว ท าให้เกิดการรอคอยหรือเกิดขอขวดขึ้น จากการที่ต้องท างานซ้ าๆ การท าใหม่ทุกครั้งที่มีการ
ขอรับทุน และเมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยมีการท างานร่วมกัน วางแผนร่วมกัน และจัดท าผังสายธาร
คุณค่าร่วมกัน ท าให้เห็นปัญหาร่วมกัน น าไปสู่การจัดการปัญหาร่วมกันทั้งกระบวนการ นอกจากนี้ ยังมีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทั้งการรับส่งเอกสารบน B-Office การใช้ฐานข้อมูล System4 ตลอดจนการขอมติคณะท างาน
ผ่านระบบ Online ท าให้สามารถลดเวลาการรอคอยได้เป็นจ านวนมากดั ส่งผลท าให้งานท้ังกระบวนการเร็วขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์  
 โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์งานเพื่อหางานที่ต้องรอท าให้เกิด
คอขวดและหาแนวทางการลดเวลารอคอย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 โดยศึกษาการลดเวลาการรอคอยในหน่วยงานระดับส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน ของมหาวิทยาลัย 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยครั้งนี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ขอขอบคุณ รศ. ดร. พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเพื่อนร่วมงานท่ีเสียสละเวลา
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาท่ี 2 มีประชากรเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา 2559 ทุกช้ันปี ส่งแบบสอบถามแบบออนไลน์ไปยังนักศึกษาจ านวน 14,114 คน และรวบรวม
กลับมาได้ทั้งสิ้นจ านวนทั้งหมด 6,360 คน การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการสอน และด้านคุณลักษณะของอาจารย์
ผู้สอน ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน พบว่า โดยภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.20) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะของ
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.25) ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน นักศึกมีความพึงพอใจในระดับ
บมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 4.17 และ 4.15 ตามล าดับ และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้จ าแนกตามสังกัด พบว่า นักศึกษาต่างคณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา มีความพึงพอใจต่างกันโดยมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากและระดับมากที่สุด โดยนักศึกษาสังกัดคณะคณะพยาบาลศาสตร์ (Mean = 4.45) ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (Mean = 4.38) และศูนย์ฯ หัวหิน (Mean = 4.31) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ กระบวนการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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Abstract 
 This research aimed to collect students’ satisfaction with learning management of Suan 
Dusit University in academic year 2016 during 2nd semester. Quantitative method was applied to 
this study by using questionnaires to the 14,114 students of Suan Dusit University in academic 
year 2016 via online. The total number of returning was 6,360 students. The results indicated in 
four main areas consist of instructor characteristic, teaching activities, teaching measurement, and 
learning process. Overall found that students satisfied learning management at high level (mean 
score 4.20). However when considered in each area found that the lecturer characteristic was the 
most satisfied (mean score 4.25) , follow by teaching activities and teaching measurement were 
satisfied at 4.20 and 4.17 respectively.  The lowest group but not the worst score was learning 
process which was rated at 4.15. The comparison among faculties found the difference which the 
Faculty of Nursing was the highest score (mean score 4.45) follow by Trang Campus (mean score 
4.38) and Hua Hin Campus (4.31). 
 
Keywords: Satisfaction, Learning Management, Suan Dusit University 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันจ านวนนักเรียนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งนักศึกษา 
หากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีความคล้ายคลึงกันหมด นักศึกษาส่วนใหญ่ย่อมเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีความ
โดดเด่น มีคุณภาพในด้านวิชาการและมีช่ือเสียงสะสมยาวนาน การสร้างเอกลักษณ์หรือจุดเด่นในมหาวิทยาลัย ไม่ว่า
จะเป็นในลักษณะของการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้โดดเด่นในด้านการวิจัย การปรับหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย มีความเฉพาะและโดดเด่น ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย และน าอาจารย์และ
นักวิจัยที่เก่งมาช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ อาจท าได้โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในมหาวิทยาลัย
ควบคู่กันไป เช่น สร้างศูนย์วิจัย สร้างห้องสมุดขนาดใหญ่ สนามกีฬา หอพัก ตั้งบริษัทจ าลองขึ้นในมหาวิทยาลัย 
ฯลฯ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550) ดังนั้นการปรับแผนกลยุทธ์การด าเนินงานและบริหารจัดการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรองรับการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อการอยู่รอดในภาวะที่มีการแข่งขันสูง จะเป็นแนว
ทางการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษาได้ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของ
ความสามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิม และปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิม และโดดเด่นเป็นท่ียอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสาขาวิชาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้เรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 การส ารวจความต้องการของผู้เรียนไม่เพียงจะท าให้รับรู้ความต้องการเท่านั้น แต่ท าให้ได้รับรู้ข้อมูลที่
สามารถมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน หรือใช้การส ารวจเพื่อรับรู้
ความพึงพอใจ หรือแม้แต่แรงจูงใจที่ท าให้ผู้เรียนต้องการเข้าเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ในเชิง
บวก การส ารวจความคิดเห็น เปรียบเสมือนเป็นการท าวิจัยตลาด (Marketing Research) ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่
สามารถน ามาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งอาจารย์ บุคลากร หลักสูตร และมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา จะส่งผลปลายทางสู่การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการและสร้างผู้เรียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของการตลาดแรงงานในท่ีสุด (สุขุม เฉลยทรัพย์, 2561) 
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 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้  
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและยังส่งผลต่อความคิดเห็นของ
นักศึกษาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ รวมถึงความต้องการของนักศึกษาในการ
สอนและใช้ในการวางแผนการบริหารหลักสูตร พัฒนาคุณภาพบัณฑิตประสบผลส าเร็จ ตามที่ก าหนดไว้ใน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้นั่นเอง ซึ่งจะสะท้อนไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการได้ในท่ีสุด 
 ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาการเรียน
การสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ
การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง
ในการประกันคุณภาพเพราะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษา ที่ครอบคลุมกระบวนการ
เรียนการสอน การใช้สื่อ และอุปกรณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประเมินการสอนของผู้สอน ท้ังนี้น าไปสู่
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปีการศึกษา 2559 เพื่อน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
การพัฒนาประสิทธิภาพและการประกันคุณภาพการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต ในปีการศึกษา 2559  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความพึงพอใจ เป็นทัศนคติอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็น
ความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุขเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเป็นสิ่งที่ก าหนด
พฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ ความพึงพอใจจะท าให้บุคคล
เกิดความสบายใจหรือตอบสนองความต้องการท าให้เกิดความสุข รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นปัจจัย
ท าให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ (รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร, 2555) 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้
ความส าคัญ เนื่องจากระบบการจัดการเรียนรู้  ( Instructional System) หรือการจัดการเรียนรู เชิงระบบ 
(Systematic Instruction) เป็นการจัดองคประกอบของการจัดการเรียนรูไวอยางมีล าดับ มีขั้นตอนและมีความ
สัมพันธกัน เพื่อสะดวกตอการน าไปสูจุดหมายปลายทางของการจัดการเรียนรูที่ไดก าหนดไว (มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสร้างแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน 
 ระบบการจัดการเรียนรูชวยใหการจัดการเรียนรูบรรลุสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสรุป
ความส าคัญของระบบการจัดการเรียนรูไดดังนี้  
 1. ระบบการจัดการเรียนรูชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูด าเนินไปอยางเปนระบบ มีระเบียบ ไม
สับสน กระบวนการตางๆ ด าเนินไปตามล าดับขั้นสามารถตรวจสอบไดวา มีจุดบกพรองที่ใดบาง เมื่อเกิดปญหาก็
สามารถแกปญหาไดตรงจุด สามารถตรวจสอบไดวา การจัดการเรียนรูไดผลเพียงใด  
 2. การจัดระบบการจัดการเรียนรูเปนวิธีหนึ่งในการแกไขปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการเรียนรู
ของผูสอน ท าใหผูสอนตองวางแผนการจัดการเรียนรูตองด าเนินการจัดการเรียนรูตามแผนที่วางไวและตองวัดผล
ประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคที่ก าหนด เปนการพัฒนาการจัดการเรียนรูของผสูอนไปในตัวเอง 
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 3. การจัดระบบการจัดการเรียนรูท าใหองคประกอบของการจัดการเรียนรูที่ก าหนดไวมีความสอด    
คลองสัมพันธกันและมีความส าคัญตอกันและกันอยางใกลชิดและชัดเจน ซึ่งจะชวยใหการจัดการเรียนรูประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
 การจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งที่ผู้สอนพึงจัดให้แก่ผู้ เ รียน โดยมีเป้าหมายให้ผู้ เรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทิศทางที่พึงประสงค์ ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เรียน มิได้พิจารณาแต่เฉพาะเรื่องสติปัญญาเท่านั้น ยังหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการคิด ความ
มั่นคงทางอารมณ์และทัศนคติที่มีต่อผู้อื่นด้วย  
 Kibler (1974) ได้เสนอหลักการจัดการเรียนการสอนไว้ดังน้ี 
 1. การเตรียมตัวก่อนการเรียนรู้ ก่อนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นมาก่อน
แล้ว ผู้สอนควรแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่า ความรู้เดิมเรื่องใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
 2. การจูงใจ ผู้เรียนจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าสนใจในสิ่งที่น ามาให้เรียน การเลือกเนื้อหาที่
ผู้เรียนสนใจหรือการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้จะเพิ่มความสนใจให้กับผู้เรียน 
กิจกรรมต่างๆ ที่จะให้ผู้เรียนท าควรมีลักษณะที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจว่าสามารถท าให้ส าเร็จได้ 
 3. การได้มีโอกาสเห็นพฤติกรรมปลายทางเป็นแบบอย่าง ท าให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเห็นตัวอย่าง
พฤติกรรมที่ถือว่าประสบความส าเร็จหรือน่าพอใจ จะท าให้เกิดการเรียนรู้เลียนแบบพฤติกรรมนั้นไปด้วย 
 4. การตอบสนองอย่างมีชีวิตชีวา การท ากิจกรรมต่างๆในช้ันเรียนเป็นเรื่องของผู้เรียนเป็นหลัก และ
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาลงมือท าเอง 
 5. การแนะน า ผู้เรียนควรได้รับการแนะน าเมื่อจะต้องแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ จนกว่าจะ
สามารถแสดงพฤติกรรมนั้นเองได้ 
 6. ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนควรได้รับโอกาสที่จะฝึกปฏิบัติพฤติกรรมต่างๆ ที่เรียนรู้ใหม่
บ่อยๆ 
 7. การให้ข้อมูลย้อนกลับ ในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นการเรียนรู้ใหม่แต่ละครั้งนั้น ผู้เรียนควรได้รับ
ทราบผลของการแสดงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานของเขาทันที กรณีที่ปฏิบัติได้ผลดี ก็ควรให้รางวัลเพื่อเป็นการ
เสริมแรง 
 8. การจัดล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ ผู้สอนควรจัดล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก หรือจากสิ่งใกล้ตัวไป
ยังสิ่งท่ีไกลตัว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ผลดีและไม่เบื่อหน่าย 
 9. ความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างในอัตราการเรียนรู้ ดังนั้น
ประสบการณ์เรียนรู้ที่จะจัดให้กับผู้เรียน จึงต้องจัดในลักษณะที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการ ที่ตนเองถนัดและ
เหมาะสมกับความสามารถ 
 10. พฤติกรรมการสอนในช้ันเรียน ผู้สอนต้องระลึกเสมอว่า การกระตุ้นความสนใจ การอธิบาย การให้
ค าแนะน า การเสริมแรงและการบริหารห้องเรียน มีผลให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิผลแตกต่างกัน 
 ธ ารง บัวศรี (2542) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน ควรมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1. ต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน ที่มุ่งในด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย 
ย่อมมีวิธีการสอนที่แตกต่างกัน วิธีการที่ดีในการพัฒนาทักษะคือ การเลียนแบบ การฝึกท าซ้ า และการลงมือปฏิบัติ
จริง ในการพัฒนาด้านเจตคติ ควรใช้เทคนิคในการปรุงแต่งพฤติกรรม เทคนิคการค้นพบด้วยตนเอง การสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน และการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 2. ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชาก็ต้องมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
 3. ต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของผู้เรียน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ต่างมีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเรียนการสอนมาก เด็กที่มีฐานะยากจนควรได้รับการอบรม เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ในโรงเรียนและสามารถอยู่ร่วมกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี ดังนั้นในการ
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จัดการเรียนการสอนต้องมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจและไม่ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายในการเรียน 
 4. ต้องสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มุ่งในด้านความสามารถทางกายและปัญญา การ
เรียนการสอนด้วยการบอกเล่าโดยตรงจะใช้ได้ดีกับผู้เรียนที่มีเชาวน์ปัญญาต่ า ในท านองเดียวกันกับผู้เรียนที่พิการ
หรือด้อยโอกาส ก็ย่อมต้องการเทคนิคการสอนที่เหมาะสม 
 6. ต้องเหมาะกับทรัพยากรที่มีอยู่ เนื่องจากการเรียนการสอนต้องอาศัยสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และ
ห้องทดลองที่มีความพร้อมของเครื่องมือ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ก็จะต้องปรับการเรียน
การสอนให้เหมาะสม 
 7. ต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมแรกเริ่มของผู้เรียน หมายถึง พฤติกรรมก่อนการเรียนการสอน เช่น 
ความรู้เดิม ทักษะเดิม เจตคติเดิม สภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เรียน ย่อมช่วยให้สามารถก าหนดได้ว่าจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 
 8. ต้องเหมาะสมกับบรรยากาศการบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับความเข้มงวดและความ
ยืดหยุ่นในการบริหาร สถานศึกษาบางแห่งมีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามตารางสอน ท าให้ไม่สามารถน าวิธีการ
สอนที่ต้องการความยืดหยุ่นของเวลามาใช้ได้ เช่น การสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบศึกษานอกสถานที่ 
การสอนแบบให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งบรรยากาศในการบริหารงานถือเป็นสิ่งส าคัญ หากสถานศึกษายังยึดมั่นใน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิมที่สอนอยู่แต่ในห้องเรียน ย่อมไม่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีให้เสรีภาพ
แก่ผู้เรียน 
 9. ต้องเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจที่พัฒนาขึ้นตามอายุของผู้เรียน ความสนใจและพัฒนาการทางปัญญาก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย การ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนาน จูงใจให้อยากเรียนรู้มาก
ขึ้น 
 พอสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนการสอนนั้นควรมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ท้ัง 3 ด้าน 
หาวิธีการสอนท่ีให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม สอนในสิ่งที่ตรงกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้นอกห้องเรียน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ โดยผู้สอนจะต้องมีเทคนิคการสอนที่
หลากหลายให้เหมาะกับสภาพของผู้เรียน นอกจากนี้ผู้สอนต้องสอดแทรกจริยธรรมหรื อจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมในการด าเนินชีวิต เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่เก่งและมีคุณภาพสู่สังคมต่อไป 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชีวภัทร ธรรมเกษร (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอนด้านกระบวนการเรียน
การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน โดยรวมและในแต่ละด้านว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก นักศึกษาชายและหญิงมีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่ศึกษาในช้ันปีต่างกันมีทัศนะต่อการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน นักศึกษาท่ีศึกษา
อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างกันมีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการ
วัดผลและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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 สมชาย บุญสุ่น (2554) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬากรณ์ราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่มี อายุ พรรษา สถานภาพ ช้ันปี ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนไม่แตกต่างกัน แต่นิสิตที่อยู่คณะที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแตกต่างกัน 
 เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ (2559) ท าการศึกษาความพึงพอใจในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาด้านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อ/เอกสาร อุปกรณ์และ
สถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการสอน และด้านการร้องเรียนของนักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย  
 1. ประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เรียนรายวิชาต่างๆ 
ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 14,114 คน ทั้งนี้
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาได้ทั้งสิ้นจ านวน 6,360 คน 
 2. การเก็บรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 โดยให้นักศึกษาตอบ
แบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ http://webregis.dusit.ac.th/ ปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่สอง โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักศึกษาได้ทั้งสิ้นจ านวน 6,360 คน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล
พื้นฐานทั่วไป ตอนที่ 2 การสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และ
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน แบบสอบถามนี้มีลักษณะมาตรประมาณคา่ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย
โดยคะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3.41–4.20 มาก 2.61–3.40 ปานกลาง 1.81–2.60 
น้อย และ 1.00–1.80 น้อยที่สุด 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

นักศึกษามหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
สังกัด: คณะ/โรงเรยีน/ศูนย์การศกึษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
4 ด้าน 
1. ด้านวัตถุประสงค์ของการเรยีนการสอน 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ด้านการวัดและประเมินผลการสอน 
4. ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผูส้อน 
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ผลการวิจัย 
 1.  ข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศกึษา 2559 ที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ 

ภาคการศึกษา 2 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวนผู้มสีิทธิ
ตอบแบบสอบถาม 

(คน) 
เพศ    

ชาย 1,696 42.30 4,009 
หญิง 4,664 46.16 10,105 

ชั้นปีที่ศึกษา    
ช้ันปีท่ี 1 2,380 57.39 4,147 
ช้ันปีท่ี 2 1,910 51.51 3,708 
ช้ันปีท่ี 3 1,751 52.27 3,350 
ช้ันปีท่ี 4 314 14.06 2,233 
ช้ันปีท่ี 5 1 5 0.74 676 

รวม 6,360 45.06 14,114 
หมายเหตุ:  1 นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 (เฉพาะนักศึกษาคณะครศุาสตร์) 
 
  1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
  ในภาพรวมมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามท้ังหมด 6,360 คน คิดเป็นร้อยละ 45.06 ของผู้มีสิทธิตอบ
แบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.16 และศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 1 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 57.39 ขณะที่ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 2 ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 52.27 และ 51.51 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศกึษา 2559 ที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
สังกัด 

สังกัด 
จ านวนคน (ภาคการศึกษา 2)  

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม (คน) 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวนผู้มสีิทธิตอบ
แบบสอบถาม (คน) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  778  46.36 1,678 
ครุศาสตร์  254  24.76 1,026 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  507  22.94 2,210 
พยาบาลศาสตร์  262  71.98 364 
วิทยาการจัดการ  1,630  72.28 2,255 
โรงเรียนการเรือน  728  45.67 1,594 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร  518  39.88 1,299 
ศูนย์ฯ ตรัง  203  47.88 424 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี  423  46.79 904 
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สังกัด 
จ านวนคน (ภาคการศึกษา 2)  

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม (คน) 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวนผู้มสีิทธิตอบ
แบบสอบถาม (คน) 

ศูนย์ฯ หัวหิน  120  14.56 824 
ศูนย์ฯ นครนายก  162  52.94 306 
ศูนย์ฯ ล าปาง  305  79.22 385 
รวม  6,360  45.06 14,114 

  1.2 ข้อมูลนักศกึษาที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสังกัด 
  นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 6,360 คน โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปางมีนักศึกษา

มาตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.22 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 72.28 
และคณะพยาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 71.98 ส่วนสังกัดที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง หัวหิน คิดเป็นร้อยละ 14.56     
 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรยีนรูใ้นภาพรวม 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.20) เมื่อพิจารณรายด้าน พบว่าด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจสูงที่สุด
กว่าด้านอื่นๆ (Mean = 4.25) รองลงมาคือด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน (Mean = 4.20) ส่วนในด้านการ
วัดประเมินผลการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่นๆ (Mean = 4.15) ดังตารางที่ 3  
  2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก 
(Mean = 4.20) เมื่อพิจารณาจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1.1 วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
 
ตารางที ่ 4  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวัตถุประสงค์ของการเรยีนการสอน 

ด้านวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 2 

Mean S.D. อันดับ 
1.  ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอนได้อย่างชัดเจน 4.25 0.80 1 
2.  ผู้สอนเตรียมเนื้อหาที่สอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 4.21 0.82 2 
3.  ผู้สอนมีการเตรยีมการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนในแต่
ละวัตถุประสงค ์

4.19 0.83 3 

4.  ผู้สอนได้จดัสรรเวลาในแตล่ะเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม 4.15 0.86 4 
ภาพรวม 4.20 0.83   

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

Mean S.D. อันดับ 
1.วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 4.20 0.83 2 

2.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.17 0.84 3 
3.การวัดประเมินผลการเรียนการสอน 4.15 0.83 4 
4.คุณลักษณะของอาจารยผ์ูส้อน 4.25 0.84 1 

ภาพรวม 4.20 0.84  
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 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.20) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอนได้อย่างชัดเจน มาก
ที่สุด (Mean = 4.25) รองลงมาคือ ผู้สอนเตรียมเนื้อหาที่สอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  (Mean = 
4.21) แต่ด้านผู้สอนได้จัดสรรเวลาในแต่ละเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (Mean = 4.15) ดัง
ตารางที่ 4 
   2.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ตารางที ่ 5  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 2 

Mean S.D. อันดับ 
1.  ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน 4.28 0.81 1 
2.  ผู้สอนไดเ้พิ่มเติมเนื้อหาท่ีทันสมัย 4.20 0.83 3 
3.  ผู้สอนจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.19 0.83 5 
4.  ผู้สอนจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมใหน้ักศึกษาท างานเป็นทีม 4.20 0.85 4 
5.  ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง 4.21 0.82 2 
6.  ผู้สอนปลูกฝังความมรีะเบียบและประณตีในการท างาน 4.17 0.84 6 
7.  ผู้สอนมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีสอน 4.16 0.85 7 
8.  ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาและกจิกรรม
การสอน 

4.15 0.84 8 

9.  นักศึกษาเข้าใจสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนของผูส้อน 4.10 0.87 9 
10. ผู้สอนสามารถแนะน าให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม (เช่น การค้นคว้าหาข้อมูลผ่านการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ERIC, ProQuest) 

4.08 0.87 10 

ภาพรวม 4.17 0.84  
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.17) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน มากที่สุด 
(Mean = 4.28) รองลงมาคือ ผู้สอนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Mean = 4.21) แต่ด้าน
ผู้สอนสามารถแนะน าให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม (เช่น การ
ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ERIC, ProQuest) ต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ (Mean = 4.08) ดังตารางที่ 
5 
   2.1.3 การวัดประเมินผลการเรียนการสอน 
 
ตารางที ่ 6  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดประเมินผลการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผลการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 2 

Mean S.D. อันดับ 
1. ผู้สอนก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการเรยีนของนักเรียนอย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 

4.19 0.82 1 

2. ผู้สอนมีการประเมินผลการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 4.14 0.83 2 
3. ผู้สอนให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเป็นระยะ ๆ 4.12 0.85 3 

ภาพรวม 4.15 0.83  
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 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการวัดประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.15) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านผู้สอนก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการเรียนของนักเรียน
อย่างชัดเจน และเหมาะสมมากท่ีสุด (Mean = 4.19) รองลงมาคือ ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
(Mean = 4.14) แต่ด้านผู้สอนให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเป็นระยะ ๆ ต่ ากว่าด้านอื่นๆ (Mean 
= 4.12) ดังตารางที่ 6 
   2.1.4 คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน 
 
ตารางที ่ 7  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน 

ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน 
ภาคเรียนที่ 2 

Mean S.D. อันดับ 
1.  ผู้สอนมีความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู ้ 4.23 0.84 4 
2.  ผู้สอนมีความรับผดิชอบในการสอน (เข้าสอนตรงเวลาและ
สม่ าเสมอ) 

4.29 0.82 3 

3.  ผู้สอนมีบุคลิกภาพและการแตง่กายที่เหมาะสม 4.39 0.76 1 
4.  ผู้สอนใช้กริยาวาจาที่สภุาพและเป็นแบบอย่างท่ีด ี 4.33 0.80 2 
5.  ผู้สอนจัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษานอกช้ันเรียน 4.10 0.89 7 
6.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นในการจัดการ
เรียนการสอน 

4.22 0.83 5 

7.  ผู้สอนให้ค าแนะน าและดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างท่ัวถึง 4.19 0.87 6 
ภาพรวม 4.25 0.83  

 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.25) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในผู้สอนมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสมที่ดีมากท่ีสุด 
(Mean = 4.39) รองลงมาคือ ด้านผู้สอนใช้กริยาวาจาที่สุภาพและเป็นแบบอย่าง(Mean = 4.33) แต่ด้านผู้สอนจัด
เวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษานอกช้ันเรียนต่ ากว่าด้านอื่นๆ (Mean = 4.10) ดังตารางที่ 7 
  2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้จ าแนกตามคณะ/ศูนย์การศึกษา 
  ความพึ งพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ปีการศึกษา 2559 แยกพิจารณาตามสังกัด โดยพิจารณาในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่  8  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรยีนรู้  

สังกัด 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์
ของการเรียน

การสอน 

การจัดกิจกรรม
การเรียนการ

สอน 

การวัด
ประเมินผล

การเรียนการ
สอน 

คุณลักษณะของ
อาจารย์ผู้สอน 

ภาพรวม 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4.14 4.10 4.09 4.19 4.13 

คณะครุศาสตร ์ 4.28 4.27 4.20 4.35 4.28 

คณะมนุษยศาสตรฯ์ 4.27 4.23 4.22 4.33 4.26 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 4.45 4.43 4.44 4.49 4.45 

คณะวิทยาการจัดการ 4.23 4.20 4.18 4.28 4.22 
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โรงเรียนการเรือนฯ 4.18 4.16 4.14 4.21 4.18 

โรงเรียนการท่องเท่ียวฯ 4.09 4.08 4.04 4.16 4.09 

ศูนย์ฯ ตรัง 4.39 4.34 4.37 4.41 4.38 

วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 4.14 4.13 4.08 4.18 4.13 

ศูนย์ฯ หัวหิน 4.34 4.30 4.26 4.32 4.31 

ศูนย์ฯ นครนายก 4.29 4.27 4.24 4.32 4.28 

ศูนย์ฯ ล าปาง 4.14 4.14 4.11 4.20 4.15 

ภาพรวมท้ัง
มหาวิทยาลัย 

4.20 4.17 4.15 4.25 4.20 

 วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.20) โดย
คณะพยาบาลศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.45) รองลงมาคือ ศูนย์ฯ ตรังมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (Mean = 4.39) ในขณะที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีความพึงพอใจน้อย
กว่าสังกัดอื่นๆ (Mean = 4.09) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.17) โดยคณะ
พยาบาลศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.43) รองลงมาคือ ศูนย์ฯ ตรังมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นกัน (Mean = 4.34) ในขณะที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีความพึงพอใจน้อยกว่า
สังกัดอื่นๆ (Mean = 4.08) 
 การวัดประเมินผลการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.15) โดย
คณะพยาบาลศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.44) รองลงมาคือ ศูนย์ฯ ตรังมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (Mean = 4.39) ในขณะที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีความพึงพอใจน้อย
กว่าสังกัดอื่นๆ (Mean = 4.04) 
 คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.25) โดย
คณะพยาบาลศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.49) รองลงมาคือ ศูนย์ฯ ตรังมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.41) ในขณะที่โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร มีความพึงพอใจน้อยกว่าสังกัด
อื่นๆ (Mean = 4.16) 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจสูงที่สุดกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจ 3 
อันดับแรก คือ ผู้สอนมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสม ผู้สอนใช้กริยาวาจาที่สุภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
และผู้สอนมีความรับผิดชอบในการสอน (เข้าสอนตรงเวลาและสม่ าเสมอ) ทั้งนี้เนื่องจากคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัแตง่กายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ อีกทั้งยังมุ่งเน้น
ให้อาจารย์รับผิดชอบเรื่องการสอนเป็นอันดับหนึ่ง โดยให้เข้าสอนทุกครั้ง ตรงเวลาและรับผิดชอบต่อช่ัวโมงสอนของ
ตน สอดคล้องกับอาภรณ์ ใจเที่ยง (2540) และพิชญ์สินี ดวงศรี (2555) ที่กล่าวไว้ว่าบุคลิกภาพของผู้สอนเป็น
องค์ประกอบส าคัญ เพราะถือเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กันผู้เรียน ผู้พบเห็น และมีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนควรมีบุคลิกภาพที่ดีและรู้จักเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสม เพื่อส่งเส ริมให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรยีนรู้ เช่นเดียวกับสาลินี จงใจสุรธรรม (2553) ที่พบว่า นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณลักษณะอาจารย์ อยู่ในระดับมาก  ซึ่ง
จากผลการประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยควรน าคุณลักษณะเด่นของอาจารย์ผู้สอนมาส่งเสริมให้เป็นสมรรถนะหลัก
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ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความโดดเด่นจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ และส่งเสริมให้เป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากนักศึกษามีความพึงพอใจในเรื่องการจัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษานอกช้ันเรียนต่ า
กว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น ควรก าหนดนโยบายหรือสนับสนุนให้อาจารย์จัดเวลาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษา
ปัญหาต่างๆ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียน  
 นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอนต่ ากว่าด้านอื่นๆ โดยเฉพาะใน
ประเด็นเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเป็นระยะๆ ดังนั้นผู้สอนควรเพิ่มการสะท้อน
ความคิดให้วิเคราะห์จุดดี จุดบกพร่องของตนเองกับนักศึกษาซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
 2. การศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้จ าแนกตามคณะโรงเรียน/ศูนย์การศึกษา 
พบว่า นักศึกษาต่างคณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา โดยมีความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นผล
มาจากท่ีนักศึกษามีการเรียนการสอนกับอาจารย์คนละกลุ่มกัน และอยู่กันคนละคณะ/โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา จึง
ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ต่างๆ แตกต่างกันบ้าง ท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของสมชาย บุญสุ่น (2554) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัมหา
จุฬากรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่ในอยู่คณะที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแตกต่าง
กัน ขณะที่นิสิตที่มีอายุ พรรษา สถานภาพ ช้ันปี ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้
เสนอข้อมูลส าคัญที่จะน าไปสู่การก าหนดนโยบายหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
โดยผลการประเมินของนักศึกษาในภาพรวมของคณะ โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี แต่ในด้านการวัดผลและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้าน
อื่นๆ โดยในรายข้อแสดงให้เห็นว่าผู้สอนให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจารย์ควร
ด าเนินการแจ้งนักศึกษาให้ทราบถึงผลการเรียนให้มากข้ึน เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองและพัฒนาผลการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนต่อภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน จ านวน 
288  คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการสุม่แบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม    มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มคี่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 0.87 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที  
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน และ
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01   
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, ผู้น าในศตวรรษท่ี 21 , โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study and to compare Leadership in the 21st 
Century of Ministrators in Educational Exptension Schools Under Nakhon Phanom Primary School 
Educational Service area Office 2. The samples were 288 administrators and teachers in Nakhon 
Phanom Primary School Educational Service area Office 2, in academic year 2017 selected by 
Multistage Sampling.  The instrument was a five-rating scale questionnaire with the discrimination 
between 0.73-0.87 and the reliability of 0.97.  The statistics for the analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t-test (Independence).  
 The results were as follows:  Leadership in the 21st Century of Ministrators in 
Educational Exptension Schools Under Nakhon Phanom Primary School Educational Service area 
Office 2 was found at high level.  The opinions of the administrators and teachers about 
Leadership in the 21st Century of Ministrators in Educational Exptension Schools Under Nakhon 
Phanom Primary School Educational Service area Office 2 were statistically not different.  The 
opinions of the administrators and teachers who had different status and the sizes of their 
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respective schools about Leadership in the 21st Century of Ministrators in Educational Exptension 
Schools Under Nakhon Phanom Primary School Educational Service area Office 2 were 
statistically different at the .01 level. 
  
Keywords  :  Leadership, Leadership in the 21st Century , Exptension Schools 
  
บทน า  
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สังคมยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคความรู้ในศตวรรษที่ 21  ท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆของทุกภูมิภาคของโลกเข้า
ด้วยกัน พลังขับของเทคโนโลยียุคดิจิตอลส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นความรวดเร็วที่
นักวิชาการเห็นตรงกันว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ในระยะถัดไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานศึกษาจึง
ต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะ ส าหรับการออกไป
ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กในศตวรรษท่ี 21 (สมหมาย 
อ่ าดอนกลอย, 2559 : 1) ถ้าผู้บริหารไม่ตั้งรับหรือตั้งรับไม่ทัน อะไรจะเกิดกับเด็กของเราเด็กของเราจะสามารถก้าว
เข้าสู่โลกแห่งยุคดิจิตอลได้หรือไม่ Peter F. Drucker กล่าวว่าโลกในศตวรรษที่ 21 เป็น 4 Journal of Graduate 
School, Pibulsongkram Rajabhat University Vol. 7 No. 1 January – June 2013 โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงคือความเป็นจริงของสังคมใหม่ที่มีปัญหาท้าทายส าหรับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการของ
นิวซีแลนด์ (New Zealand Ministry of Education, 2013 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ. 2556 : 70-75) กล่าวถึง 
โมเดลภาวะผู้น าทางการศึกษา (Educational Leadership Model) ซึ่งเป็นโมเดลที่กล่าวถึงเรื่องของคุณภาพ 
(qualities) ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) ของผู้น าทางการศึกษา พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
จ าเป็นต้องน าสถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึ กษาของ
ตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน 2. ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล 3. 
ส ารวจและสนับสนุนการใช้ ICT และ e - learning 4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 5. สร้างเครือข่ายเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และความส าเร็จ และ 6. พัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้น าโมเดลภาวะผู้น าทางการศึกษาดังกล่าว ได้
ก าหนดให้ความสัมพันธ์ (Relationship) เป็นศูนย์กลางมีกิจกรรมภาวะผู้น าและคุณภาพของภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิผล 
 สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่นานาประเทศทั่วโลกต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งในด้ านความ
ร่วมมือ และการแข่งขันด้านสินค้าบริการและบริการเพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่มีการเปิดเสรีด้านการค้าและการบริการเป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่
ประเทศท่ัวโลกต้องเร่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากลและกลไกท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนากา
ลังคนสู่มาตรฐานสากล คือการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) โดยใช้
ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เช่ือมโยงคุณวุฒิการศึกษากับ
การเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับ
ต่างๆ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัย
แรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
รวมทั้งการมองเห็นถึงเส้นทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าอย่างชัดเจน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2556 
: ก)  
 ทั้งนี้ โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีหน้าที่บ่มเพาะความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ให้กับ
เยาวชนซึ่งจะส่งผลให้บุคคลและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าที่ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาท
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ส าคัญและมีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาเพราะในการจัดการศึกษานโยบายหลักสูตร  ความมุ่งหมายทาง
การศึกษาหรือวิธีการสอนต่างๆ  นั้น สถานศึกษาจะน าไปใช้หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น และยุค
ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาต้องส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการท างานไม่สกัดกั้นความคิด และต้องมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางการบริหารและพฤติกรรมด้านภาวะผู้น า เพื่อให้สามารถเป็นผู้น าในการปฏิรูปการศึกษาได้อย่าง
สมบูรณ์ บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอื่นโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่นเป็นผู้ท า
ให้บุคคลอื่นวางใจและให้ความร่วมมือความเป็นผู้น าหรือเป็นผู้มีหน้าที่ในการอ านวยการหรือสั่งการบังคับบัญชา
ประสานงานโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) เพื่อให้กิจการงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
นั้นเป็นภาวะผู้น า (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552 : 1) 
 ภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุน และเอื้ออ านวยให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (จิติมา วรรณศรี , 2557:139) จึงเป็นความ
จ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีการพัฒนาผู้น าของสถานศึกษาให้มีภาวะผู้น าที่ดีเพื่อน าครูและบุคลากรในโรงเรียน
ไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน โดยการพัฒนาภาวะผู้น าต้องสอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกกันว่ายุค
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งผู้น าจะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล (Influence) มีอ านาจ (Power)  เป็นผู้ผลักดัน (Mobilizer) ผู้สร้าง
พลังร่วม (Synergizer) ผู้สร้างแรงจูงใจให้แก่ครูและบุคลากร ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับสังคมระดับหน่วยงาน ระดับองค์การระดับประเทศ และระดับสังคมโลก โดยพบว่าองค์การใดที่มี
บุคลากรในองค์การที่มีภาวะผู้น าสูงสามารถน าองค์การไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอดีตสังคมมักให้
ความส าคัญกับ “ผู้น า” โดยเป็นที่เข้าใจว่ามีเพียงหยิบมือท่ีสามารถก้าวข้ามผ่านเพื่อนร่วมงานสู่การเป็นผู้น าได้โดย
สามารถน าองค์การสู่ความเป็นเลิศและผู้น าเป็นค า  ที่จะไกลเกินความจริงแต่ในศตวรรษที่ 21 นั้น องค์การได้ให้
ความส าคัญต่อการสร้างและปลูกฝังภาวะผู้น าแทนการสร้างผู้น า เพื่อให้คนทั้งองค์การมีสมรรถนะของการมีภาวะ
ผู้น าเพื่อให้แต่ละหน่วยงานย่อยขององค์การมีความโดดเด่นด้านประสิทธิภาพและผลผลิต ความส าคัญของภาวะผู้น า
ในบุคลากรขององค์กรท าให้กระบวนการสร้างผู้น าจ าเป็นต้องมีหลักการกระบวนการ และการประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ เปรียบได้กับการเจียระไนเพชรในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพื่อมูลค่าเพชรดิบ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
จะได้เปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนทัศนคติใน การพัฒนาภาวะผู้น าโดยปรับผังความคิด (Mindset) ต่อภาวะผู้น าใน
องค์การ   ที่พึงประสงค์และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ ส่วนบุคคลและกระบวนการเรียนรู้ของ
องค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา (สนุก สิงห์มาตร. 2560 : 1 -4) ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21ของผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้
สถานศึกษาอยู่รอด  ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาภาวะผู้น าภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  เพื่อใช้เป็นแนวทาง  
ในการพัฒนาภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น า ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 เชี่ยวชาญ ภาระวงค์ (2554 : 19) ให้ความหมายว่า ผู้น า หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
หรือไม่เป็นทางการก็ได้ โดยมีบทบาทที่เด่นกว่าบุคคลในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มยอมรับ  ท าให้พฤติกรรมในกลุ่มเป็น
เอกภาพ 
 ธนัณฎา ประจงใจ (2557 : 11-12) ให้ความหมายว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ีด ารงต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงาน อาจได้รับแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้น ากับผู้บริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
หรือคนละบุคคลก็ได้ ดังนั้นในหน่วยงานหนึ่งอาจมีผู้น าหลายคน นอกเหนือจากผู้น าโดยต าแหน่ง ฉะนั้นพฤติกรรม
ความเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น าจึงมีความส าคัญมากต่อผู้บริหาร และผู้น า เพื่อให้งานด าเนินตามเป้าหมายขององค์การ 
 วรรณดี ชายสมุทร (2559 : 21) ให้ความหมายว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นทางการ
หรือไม่มีต าแหน่งเป็นทางการก็ได้ เป็นบุคคลที่ีได้รับการยกย่อง โดยพฤติกรรมของผู้น านั้นมีอิทธิพลในการโน้มน้าว
ใจบุคคลอื่นในการที่จะจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการหรือค าสั่งของตนเอง ให้ร่วมด าเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ด้วยความเต็มใจ 
 สรุปได้ว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น าอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการใน
การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์การเพื่อบรรลุในวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือองค์การ 
 เชี่ยวชาญ  ภาระวงค์ (2554 : 20) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะชัก
จูงหรือใช้กระบวนการเพื่อให้บุคคลอื่นท างาน เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งกระบวนการนั้นอาจจะเป็นการบังคับ 
หรือด้วยความสมัครใจ 
 ไชยา ภาวะบุตร (2555 : 285) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าหมายถึง ความสามารถของผู้น าในการใช้
ศิลปะ อิทธิพล อ านาจหน้าที่ และพลังอ านาจท่ีมีอยู่ เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลด าเนินงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ธนัณฎา ประจงใจ (2557 : 17) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าหมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่นในกลุ่ม 
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจูงใจ มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน มีความพากเพียร อดทน กล้าตัดสินใจ สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งบกพร่องต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 วรรณดี ชายสมุทร (2559 : 23) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับ
การใช้อิทธิพล ซึ่งเป็นอ านาจภายในตัวของผู้น า โดยอาศัยศิลปะของการใช้อิทธิพล เพื่อจูงใจให้ผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เป็นการโน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงานให้เกิดแรงจูงใจภายใน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เต็ม ใจ 
ร่วมกันท่ีจะใช้ความพยายามของตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน และทุ่มเทก าลังความคิด ความรู้ ความสามารถ
ของตนเองในการช่วยแก้ปัญหา รวมทั้งผู้น าต้องมีความสามารถในการช้ีน าแนวทางและหาวิธีเพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มที่ตั้งไว้ 
 ยุคล์ (Yukl. 2001 : 2) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลโน้มน้าวที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของกลุ่มหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ หรือกระบวนการใช้อิทธิพลกระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมการ
ท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ กระบวนการโน้มน้าวหรือใช้อิทธิพลแต่ละกลุ่ม  และกระบวนการรักษาสภาพและ
วัฒนธรรมของกลุ่ม 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการการชักจูง โน้มน้าว หรือช้ านาจ อิทธิพลให้ผู้ตาม หรือใต้
บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยความเต็มใจ และทุ่มเทเพ่ือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม หรือองค์การ 
 สุกัญญา พูลกสิ (2557 : 15) ในการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้ทันต่อความก้าวหน้า และเปลี่ียน
แปลงของโลกนั้น การด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จต้องท าในทิศทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ปัจจัยที่
ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว ในการพัฒนาองค์การหรือสถานศึกษานั้น คือความสามารถของ
บุคคลที่ท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้น าในการริเริ่มโครงสร้างกระบวนทัศน์ใหม่หรือเป้าหมายนั้น ๆ 
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 ธนัณฎา ประจงใจ (2557 : 20). กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้น าในการบริหารสถานศึกษา คือ การ
ด าเนินการให้งานประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารจะเป็นบุคคลสร้างบรรยากาศในองค์การให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
และผู้บริหารมีศิลปะในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 กาญจนา ศิลา (2556 : 21) ภาวะผู้น ามีผลกระทบต่อผู้ร่วมงาน องค์การสิ่งแวดล้อมในอันท่ีจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพหรือความล้มเหลว เป็นคุณสมบัติส าคัญที่ผู้บริหารพึงมี ผู้ที่มีภาวะผู้น าจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศการ
ท างาน ท าให้กลุ่มคนรวมตัวกันได้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการท างานเป็นทีม ซึ่งส่งผลให้
องค์การประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การมาก เพราะภาวะผู้น าจะท าให้ ผู้ตาม
ยอมรับ ศรัทธา แพร้อมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะภาวะผู้น าจะสามารถเช่ือม
ความสัมพันธ์ของสามชิกให้เกิดความรัก ความสามัคคีต่อกัน ร่วมมือกันปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 
 พรชัย เจดามาน (พรชัย เจดามาน, 2560 : ออนไลน์) กล่าวว่า ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21   (The 
twenty first century of leadership) หมายถึง ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้น าหรือผู้ที่มีภาวะผู้น า เป็นผู้ที่ชัก
น า จูงใจ ช้ีน า  ใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้หรือกระตุ้นให้หรือช้ีน าให้เพื่ อนร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยินดี เต็มใจ พร้อมใจยินดีในการกระท าการให้มีความกระตือรือร้นหรือร่วมด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ผู้น าต้องการหรือตามที่ผู้น าต้องการให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่เขาชักน าในการท างานหรือด าเนิน
กิจกรรมที่ผู้น านั้นรับผิดชอบหรือตามที่ผู้น านั้นต้องการ   
 ชัยยนต์ เพาพาน (2559 : 30) กล่าวว่า ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะยุคใหม่ 
ทักษะยุคใหม่ บทบาทหน้าท่ีและคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 เคอร์ทิส (Curtis, 1795 : 150) ได้เสนอทักษะที่จ าเป็นไว้ในหลักสูตรการศึกษา 3 ด้าน คือ 3Rs ได้แก่ 
 1. รู้อ่านรู้เขียน (literacy) คือ ไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้ (reading & writing) แต่ต้อง “อ่านเข้าใจ
เขียนรู้เรื่อง” คือ เข้าใจความหมายของค าต่าง ๆ และสามารถสื่อสารค าต่าง ๆ เหล่านั้นออกมาได้อย่างถูกต้อง 
 2. เข้าใจเป็น (literacy) เมื่อใช้กับความรู้ด้านอื่น ๆ เช่น ICT literacy คือ เข้าใจและใช้ ICT เป็น, 
health literacy คือ เข้าใจและสามารถด าเนินชีวิตให้เป็นคนมีสุขภาพดี ฯลฯ 
 3. รู้คณิต (numeracy) คือ ไม่ใช่แค่คิดเลขเป็น (arithmetic) แต่ต้องมีความสามารถตีความและ
เข้าใจความคิดต่าง ๆ ท่ีสื่อสารออกมาในรูปของคณิตศาสตร์ (mathematics) เช่น เลขคณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต, 
ตรีโกณมิติ ฯลฯ และสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตได้ 
 4. รู้ ICT (information and communications technology literacy) คือ เข้าใจและสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันทักษะ 4ก. หรือ 4Cs ด้วย ได้แก่ 
  4.1 การคิดแบบมีวิจารณญาณ (critical thinking) คือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีเหตุผล และต้องสามารถตัดสินคุณค่าของเรื่องต่าง ๆ ที่คิดนั้นด้วย 
  4.2 การสื่อสาร (communication) คือ ต้องมีความสามารถใช้ศัพท์ ใช้ภาษา ใช้ ICT และใช้
จิตวิทยาเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นให้ประสบความส าเร็จได้ 
  4.3 การท างานร่วมกัน (collaboration) คือ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ การ
ร่วมมือกับคนหลายคนที่อาจมีพื้นฐานต่างกัน ท้ังแนวคิด ความเช่ือ หรือความรู้ เพื่อท างานหรือท ากิจกรรมใด ๆ ให้
ประสบความส าเร็จได้ 
  4.4 การสร้างสรรค์ (creativity) คือ มีความสามารถในการจินตนาการเพื่อสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อัน
จะนาไปสู่สิ่งใหม่หรือความคิดใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ท่ีเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) 
 วิจารณ์ พานิช (2556 : 10) น าเสนอ แนวคิดการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ความหมาย และ
ประเภทของทักษะ (skills) ความสามารถในการกระท าการลงมือท าหรือการปฏิบัติซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นตามมา โดยทั่วไปเมื่อบุคคลลงมือ ก็จะต้องรู้วิธีการท าสิ่งนั้นก่อน เมือรู้วิธีการแล้วผู้ท าจะต้องลงมือท าตาม
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วิธีการหรือขั้นตอนนั้น จนกระทั้ง ท าได้ ท าเป็น ท าคล่อง ท าช านาญจึงเกิดเป็นทักษะในระดับต่าง ๆ กัน ดังนั้น
ทักษะจึงหมายถึงความสามารถในการท าที่มีลักษณะเป็นขั้นตอน ทักษะจึงมี ช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ทักษะ
กระบวนการ (process skills) ประเภทของทักษะกระบวนการมีหลายประเภท แต่ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 มี 3 ประเภทดังนี้ ทักษะกระบวนการปฏิบัติ (performance skills) หมายถึงความสามารถในการ
กระท า หรือการปฏิบัติงานใด ๆ อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพื่อให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการกระ ท า 
ทักษะนี้สามารถสังเกตเห็นโดยตรงจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้กระท า เช่น ทักษะการพูด อ่าน เขียน ทักษะ
การเย็บปักถักร้อย ทักษะการท างานช่าง ทักษะการวาดรูป เล่นดนตรี และอื่น ๆ อีกมาก ทักษะการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นับเป็นทักษะที่จัดอยู่ ในประเภทนี้ ทักษะกระบวนการทางปัญญา 
(cognitive skills) หมายถึงความสามารถในการใช้สมองด าเนินการคิดให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ภายในสมองของบุคคลที่มองไม่เห็น ผู้อื่นจะทราบได้ก็ต่อเมื่อผู้คิดแสดงออกในการบอกเล่าหรืออนุมานอ้างอิงจาก
ผลงานที่ท า ทักษะการคิดมีจ านวนมากทั้งทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสูง เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ทักษะการคิดวิพากษ์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะทางปัญหาเหล่านี้
ล้วนเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน ทักษะกระบวนการทางสังคม (social skills) หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตาม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการลดขจัดความ
ขัดแย้ง เป็นต้น นอกจากนี้ทักษะกระบวนการทางสังคมยังหมายรวมถึง ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(interpersonal skills) และทักษะด้านในของบุคคล (intrapersonal skills) ด้วย เช่น ทักษะการรู้จักตนเอง การมี
สติรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง การยอมรับตนเอง การไตร่ตรอง ทบทวน และปรับปรุงตน เอง จะเห็นได้ว่า
ทักษะทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะเหมือนกันตรงที่เป็นการกระท าที่มีล าดับขั้นตอน แต่แตกต่างกันในสิ่งที่กระท าหรือ
แสดงออก ทักษะปฏิบัติเป็นการกระท าที่แสดงออกทางพฤติกรรมภายนอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่ทักษะทาง
ปัญญาเป็นการกระท าภายในสมองที่มองไม่เห็น ส่วนทักษะทางสังคมมีลักษณะเช่นเดียวกับทักษะปฏิบัติ แต่มีความ
ซับซ้อนและมีตัวแปรเกี่ยวข้องที่ควบคุมได้ยากจ านวนมาก 
 จากการประมวลศึกษาแนวคิดที่น าเสนอโดยบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
สามารถสรุปสาระส าคัญได้ว่า การเรียนรู้ที่จาเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 จัดได้เป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี 
 1. ความรู้วิชาแกน ได้แก่ ภาษาส าคัญ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา พหุวัฒนธรรม การปกครองและหน้าที่พลเมือง ศิลปะ รวมทั้งแนวคิดส าคัญต่าง ๆ เช่น
จิตส านึกต่อโลก สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความเป็นพลเมือง และการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการเรียนรู้
สาระดังกล่าว ควรเป็นการเรียนรู้เชิงลึกและมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. คุณธรรมและคุณลักษณะ ได้แก่ความรับผิดชอบ ความรู้รับผิด ความซื่อสัตย์ ความกล้าเชิง
จริยธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ความกล้าเสี่ยง 
 3. ทักษะทางปัญญา ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่ม คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดตัดสินใจ คิดจินตนาการ คิดกว้าง รวมถึงทักษะ
อีกชุดหนึ่งที่เรียกว่า ทักษะการเรียนรู้ประกอบด้วยทักษะการแสวงหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
สร้างความรู้ การช้ีน าตนเอง (seif-directed learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง การปรับปรุงวีธีการเรียนรู้ของตนเอง 
การใฝ่รู้และการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 4. ทักษะทางสังคม ได้แก่ ความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ความมวีินัยในตนเองความยืดหยุ่น 
การปรับตัว การฟื้นตัว (resilience) ความมีบูรณภาพเป็นหนึ่งเดยีว (integrity) ความเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง 
(empathy) การเป็นผู้น า การมภีาวะผู้น า การสรา้งแรงจูงใจและความร่วมมือ การปฏสิัมพันธ์การสรา้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม และการเรยีนรู้เป็นทีม 
 5. ทักษะการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล และการใช้วิ ธีการเชิงปริมาณ (digital 
quantitative literacy) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปัญจพร ช้างเขียว (2559 : ก)  ได้ศึกษาภาวะผู้น าในศตวรรษที่21 ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า  ภาวะผู้น าทางด้านกาลเวลา ภาวะผู้น าทางการท างาน
เป็นทีม ภาวะผู้น าด้านการสื่อสาร ภาวะผู้น าด้านมนุษยสัมพันธ์ และภาวะผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมี
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า ที การ
วิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (One –way analysis of variance) และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูมีความเห็นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
2. ครูที่มีเพศต่างกันมีความเห็นแตกต่างกัน โดยครุเพศหญิงมีความเห็นมากกว่าเพศชาย 3. ครูที่มีประสบการณ์ใน
การท างานต่างกันมีความเห็นแตกต่างกัน 
 ชัยยนต์ เพาพาน (2559 : ก)ได้วิจัยเรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21พบว่า  ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญและเป็นตัวแปรส าคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมี  อิทธิพลสูงสุดต่อ
คุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่  21 จึง ต้องมี
คุณลักษณะโดดเด่นเหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าที่ คุณธรรมและประสบการณ์ทางการ บริหาร
การศึกษายุคใหม่ เพื่อน าพาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน และ ทันสมัย  
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 สนุก สิงห์มาตร์ (2560 : ก)ได้ วิจัยเรื่องคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษ ที่ 21 พบว่าผู้น าที่จะสามารถ
พัฒนาภาวะผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ คือ การรอบรู้  ( Knowing) อุดมการณ์ 
(Ideology) เท่าทัน (In time knowing) กล้าตัดสินใจ (Discussion Courage) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ( Strategy of 
Vision) สร้าง ทีม (Team Work) และใฝ่บริการ (Service Mind) หากผู้น าสามารถพัฒนาตนเองในลักษณะที่กล่าว
มาข้างต้นนี้ ย่อมจะสามารถเป็นผู้น าที่ มีคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 นี้ ได้อย่างแน่นอน 
 Hollomon (2009 : 605-A) ได้ท าการศึกษาคุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่  ที่มีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาอาชีพ พบว่า คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และต้องเป็นผู้ที่มีคุณค่าทางจิตใจซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการมีจิตใจดี มีความรู้สึกนึกคิดที่ดี มีน้ าใจ และมีจิตวิญญาณที่ดี คุณลักษณะของอาจารย์ใหญ่อยู่ที่การ
เสียสละเพื่อให้ได้งานท่ีต่อเนื่อง โดยมีแรงจูงใจในการท างานท่ีใช้เงินน้อยแต่ได้งานมาก และเป็นผู้น าท่ีเข้มแข็ง 
 Nuebert (2009 : 1665) สรุปไดว้่า การปฏิบัติหนา้ที่ของผู้น าในการท างานเป็นกลุ่มนั้น ผู้น าต้องมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลในกลุม่อื่น ๆ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม มีความสุขุมรอบคอบ  ซื่อตรงต่อหน้าท่ี  เป็นที่
ปรึกษาท่ีดี ยอมรับในความรู้ ความสามารถของคนอ่ืน  สามารถประสานงานได้ดี และรู้จักข้อบกพร่องของตนเอง
แล้วพัฒนาให้ดีขึ้น 
 กรอบแนวคิด  
 การศึกษาครั้งน้ีผูศ้ึกษาศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทักษะการบรหิารของผูบ้ริหารกรอบแนวคิดในการศึกษา
ครั้งนี้ใช้หลักตามแนวคดิของ วิจารณ์ พานิช (2556 : 4) เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าท่ีจะส่งผลถึงภาวะผู้น าใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 5 ด้าน ประกอบด้วย  
  1) ด้านความยดืหยุ่นและการปรับตัว  
  2) ด้านการรเิริม่สร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง  
  3) ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม  
  4) ด้านการเป็นผูส้ร้างหรือผลติและรบัผิดชอบเชื่อถือได้  
  5) ด้านภาวะผู้น าและความรับผดิชอบ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่มีสถานภาพต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 
 2. ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 38 โรงเรียน จ านวน 780 คน 
จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 38 คน ครูผู้สอน จ านวน 742  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi Stage Sampling)ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเคซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 288 คน แยกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จ านวน 25 คน และครูผู้สอนใช้วิธี
สุ่มอย่างง่าย(simple random sampling) จ านวน 263 คน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2  ซึ่งผู้ศึกษาได้สรา้งขึ้นเอง มี 2 ตอน จ านวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) ประกอบด้วย สถานภาพ และขนาดโรงเรียน  
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  มี 5 ด้าน ดังนี้  
            1) ด้านความยดืหยุ่นและการปรับตัว  
   2) ด้านการรเิริม่สร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง  
   3) ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม  
   4)  ด้านการเป็นผูส้ร้างหรือผลติและรบัผิดชอบเชื่อถือได้  
   5)  ด้านภาวะผู้น าและความรับผดิชอบ 
 โดยมลีักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Liker’ 
five Rating scale) (บุญชม  ศรสีะอาด. 2553 : 72-73) ก าหนดเกณฑ์วัดระดับภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษานครพนม 
เขต 2  ใช้ในการบริหารครูในโรงเรียนขยายโอกาส คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี ้
 1. ขอหนังสือแนะน าตัวผู้ศึกษาค้นคว้า จากส านักบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เสนอถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจากครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 
 2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล 
 3. ผู้ศึกษาค้นคว้าช้ีแจงวัตถุประสงค์กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยแจ้งว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
และจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูและสถานศึกษา 
 4. ผู้ศึกษาขอรับ – ส่ง แบบสอบถามด้วยตนเองตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 5. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วน ามาจัดเรียนล าดับแบบสอบถาม แล้ว
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดของ
โรงเรียนโดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ใช้หาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยรวมและเป็นรายด้าน 
 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานเกี่ยวกับภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21  ของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
โดยพิจารณาจากค่าคะแนนของช่วงระดับคะแนนเฉลี่ย (Class Interval) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด , 2553 : 118)   
 3. วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาด
โรงเรียน วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test (Independent t-test)   
 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครือ่งมือ 
  1.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือในการศึกษาโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of congruence) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.2 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ( Item Total 
Correlation) ของเพยีร์สัน 
  1.3 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)   
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน   
  การทดสอบค่า (t-test , Independent Samples)   
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ผลการวิจัย 
 1. ระดับภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า  
  1.1 ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.2 ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก    
  1.3 ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  1.4 ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
  1.5 ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพครูและผู้บริหาร 
พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหาร 
 
อภิปรายผล 
 1.  ระดับภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษามีความยืดหยุ่นและการปรับตัวสูง กล่าวคือผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากร มีปฏิสัมพันธ์ที่
ติดต่อกันรู้จักการปรับตัวเข้าหากัน  ส่งเสริมและให้โอกาสผู้ร่วมงานมีบทบาทเป็นผู้น าเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
มีการจัดระบบงานตามแผนและวัฒนธรรมของทางราชการ ส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง 
ผู้บริหารแนะน าส่งเสรมิให้บุคลากรศกึษาหาความรูเ้พื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการ และ
ผู้บริหารยอมรับข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมของบุคคล ในองค์กร ปัญจพร ช้างเขียว (2559 : ก) ได้ศึกษาภาวะผู้น าใน
ศตวรรษที่21 ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวั ดสุพรรณบุรี พบว่าครูมี
ความเห็นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานได้ดีตรง
ตามลักษณะผู้น าท่ีดี โดยมีลักษณะดังที่ สนุก สิงห์มาตร์ (2560 : ก) กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะภาวะผู้น าใน
ศตวรรษ ที่ 21 พบว่าผู้น า  ที่จะสามารถพัฒนาภาวะผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 
การรอบรู้ (Knowing) อุดมการณ์ (Ideology) เท่าทัน (In time knowing) กล้าตัดสินใจ (Discussion Courage) 
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ( Strategy of Vision) สร้างทีม (Team Work) และใฝ่บริการ (Service Mind) หากผู้น า
สามารถพัฒนาตนเองในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ย่อมจะสามารถเป็นผู้น าที่มีคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์          
ในศตวรรษที่ 21 น้ี ได้อย่างแน่นอน 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส        
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว มี
และสร้างทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรับผิดชอบมี
ความน่าเชื่อถือ และมีภาวะผู้น าความรับผิดชอบสูง สอดคล้องกับการวิจัยของ Bennis (2000 : 23) ได้ศึกษาเกณฑ์
การคัดเลือกครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่าเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องมี  คือความมั่นคงในอารมณ์ มีทักษะ
ในการตัดสินใจ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ในบุคลิกภาพ  มีการปรับตัวที่ดี มีความรอบคอบ มี
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ลักษณะทางศีลธรรม และ Hollomon (2009 : 605-A) ได้ท าการศึกษาคุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่   ที่มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพ พบว่า คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และต้องเป็นผู้ที่
มีคุณค่าทางจิตใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีจิตใจดี มีความรู้สึกนึกคิดที่ดีมีน้ าใจ และมีจิตวิญญาณที่ดี คุณลักษณะของ
อาจารย์ใหญ่อยู่ที่การเสียสละเพื่อให้ได้งานที่ต่อเนื่อง โดยมีแรงจูงใจในการท างานที่ใช้เงินน้อยแต่ได้งานมาก และ
เป็นผู้น าที่เข้มแข็ง 
 3. การเปรียบเทียบต่อภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีภาวะผู้น า
มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่ สอดคล้องกับ Rice, W.L. (2007 : 378-A)  ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง พฤติกรรมของอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาตามทรรศนะของอาจารย์ใหญ่  และครูโรงเรียน
ประถมศึกษาเขตแม่น้ าซาวานนาห์ ตอนกลางของรัฐจอร์เจีย โดยทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่างของทัศนะของ
อาจารย์ใหญ่และครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้น าของอาจารย์ใหญ่ในเรื่องต่อไปนี้การเป็นแบบอย่าง ความสามารถในการ
ประนีประนอม ความอดทนต่อความไม่แน่นอน ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคน การวางแผน ความอดทนต่อ
การขาดระเบียบวินัย การรู้จักบทบาทของตนเอง การมีวิจารณญาณ การเน้นผลงาน ความสามารถในการบูรณาการ
มุ่งความเจริญก้าวหน้า ผลการวิจัยพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างทัศนะของอาจารย์ใหญ่และครู
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมผู้น าของอาจารย์ใหญ่ในด้านความสามารถ  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการศึกษาไปใช้ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรน าผลการศึกษานี้ ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาภาวะผู้น า ผู้บรหิาร
สถานศึกษา และเป็นแนวทางการพัฒนาผู้น าในระดับต่าง ๆ ขององค์การทางการศึกษา  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าดา้นต่าง ๆ กับผลสมัฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วยรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม   
  2.2 ควรพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทของ
องค์การ เพื่อใช้เป็นรูปแบบการพฒันาที่เหมาะสม 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกตามเพศ  ขนาด โรงเรียน และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประชากร จ านวน 2,475 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 345 คน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.73 – 0.87  มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  
 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ความเป็นครมูืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 ความ
คิดเห็นของครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันต่อความเป็น
ครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ไม่
แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : ครู,ครูมืออาชีพ,ปฏิรูปการศึกษา 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study and to compare professionalism in the 
education  reform era in schools under the office of  Udon Thani Primary education service  area 
office 3.   The populations are 2,475 persons.  The samples were 345 teachers in Udon Thani 
Primary education service  area office 3,  in academic year 2018 selected by Multistage Sampling.  
The instrument was a five-rating scale questionnaire with the discrimination between 0.73 – 0.87 
and the reliability of 0. 96.   The statistics for the analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test.  
 The results were  
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 1. as follows: professionalism in the education  reform era in schools under the office 
of  Udon Thani Primary education service  area office 3 was found at high level.  
 2. The opinions of the teachers who had different sex about professionalism in the 
education reform era in schools under the office of  Udon Thani Primary education service  area 
office 3 were statistically different at the . 01 level.  The opinions of the teachers who had 
different sizes about professionalism in the education  reform era in schools under the office of  
Udon Thani Primary education service  area office 3 were statistically not different. 
 
Keywords: Teacher , Professionalism in The Education, the education reform  
 
บทน า  
 กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวัน จนได้ช่ือว่าเป็นยุคโลกาภิ
วัตน์และเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based society and Economy) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
เป็นไปอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการในทุกวิชาชีพ จ าเป็นต้องปรับตัวอย่างมากจึงจะน าไปสู่ความส าเร็จ และความ
เจริญก้าวหน้า (ธีระ รุญเจริญ. 2553 : 7) โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ผลักดันให้ทุกประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการคิดที่สร้างสรรค์ และพัฒนายุทธศาสตร์หลักของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจสามารถ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์โลกที่ชัดเจนในเวทีระดับโลกและองค์การต้อง
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาตนเอง ไปสู่การเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
อย่างต่อเนื่อง (พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร. 2552 :  34) และต้องมีการเตรียมปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งคือ “คน” ถึงกับมี
ค ากล่าวที่ว่า ถ้าชุมชนใดหรือประเทศใดไม่สามารถพัฒนาปัจจัยที่เป็นคนได้ ก็จะไม่สามารถพัฒนาอย่างอื่นได้มาก
นัก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง และเป็นที่ยอมรับกันว่า เครื่องมือที่ส าคัญที่จะใช้พัฒนา “คน” 
ให้มีคุณค่าต่อมิติการพัฒนาในด้านต่างๆ นั้นคือ “การศึกษา” (วิโรจน์ สารรัตนะ. 2553 : 342) ดังนั้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 54 ก าหนดว่า รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รบัการศกึษาตาม
ความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการ
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 จากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) กล่าวถึง การเตรียมพร้อม
ด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560 : 4) และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษา มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 8)  
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552 – 2561 ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ที่ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพในปี 2561 โดยมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย การเพิ่ม
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โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และยังได้ก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 ประการ ได้แก่ 
การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ และการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนท่ัวประเทศท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2553 นั้น เพื่อให้การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องตามจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาและมีแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดให้มีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนส าหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลสู่ การเพิ่มคุณภาพ
ผู้เรียน (กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ . 2554 : 63-65) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ครู คือ ผู้ก าหนดอนาคตของชาติ ชาติใดก็ตามที่ได้ครูเป็นผู้มีความรู้เป็นคนเก่ง เป็นคนเสียสละตั้งใจ
ท างาน เพื่อประโยชน์ของนักเรียน ชาตินั้นจะได้พลเมืองที่เก่งและฉลาดมีศักยภาพและมีความสามารถที่จะแข่งขัน
กับทุกประเทศในโลกได้ (รุ่ง แก้วแดง. 2553 : 1) 
 ศศิธร ขันติธรางกูร (2551 : 1 - 19) ได้ให้ความหมายของ ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูที่มีความรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอน มีความสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ศิริชัย น่ิมทอง (2557 : 37) ได้ให้ความหมายของ ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูที่มีทักษะในการทางานประ
จาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 สรุปได้ว่า ครูมืออาชีพ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุค
สมั ยที่ เป ลี่ ยน ไป  มี ค วามสามารถ ในการส่ งเส ริม และพัฒ นาผู้ เรี ยน ให้ ค รบทุ กด้ าน  มี ค วามพฤติ ดี                                
มีจรรยาบรรณแห่งความเป็นครู มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  เพื่อนครู และน าความรู้ความสามารถมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 3) ได้ก าหนดกรอบความคิดส าหรับสมรรถนะครู
ไทยที่สอดคล้องกับแนวคิดทักษะในศตวรรษที่  21 ได้แก่  ด้ านสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional 
Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ดังนี้ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การ
บริหารจัดการช้ันเรียน การวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาวะผู้น าครูและการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
 อาภารัตน์ ราชพัฒน์  (2554 : 141-144) ให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นท่ีครูจะต้องมีการพัฒนา
ตนเองและเพื่อนครู โดยมีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง เชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถพัฒนาเป็นครูผู้น าพัฒนาเพื่อนครู การ
เป็นแบบอย่างทางการสอนโดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน มีการท างานเป็นทีม และมีเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นผู้น าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้ได้รับการ
ยอมรับ 
 วิจารณ์  พานิช (2555 : 1) ได้บรรยายในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6 ของสมาคมเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจ าปี การศึกษา 2554 เรื่อง “การศึกษามุ่งผลลัพธ์
ก้าวสู่บัณฑิตคุณภาพในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โดยกล่าวสรุปในตอนหนึ่งว่า บทบาทหน้าที่
ของครูในศตวรรษท่ี 21 น้ีครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นครูเพื่อศิษย์ครูต้องมีทักษะใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ใน
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การประกอบอาชีพครู จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีคุณภาพนั้น จะต้องพัฒนาด้วยรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อให้สามารถท าหน้าที่ในความเป็นครูได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบด้วย 1) ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 3) ความสามารถด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย  
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ได้เสนอแนวคิดสรุปได้ว่าลักษณะครูในโลกศตวรรษที่ 21 ต้องมีการปรับ
บทบาทของตนเองและมีการฝึกปฏิบัติการสอนให้เกิดเป็นทักษะการสอนต่างๆ ด้านสารสนเทศและการสร้าง
เครือข่ายมากข้ึน เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้สามารถน าไปใช้
ด ารงชีวิตประจ าวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารผ่านระบบดิจิตอล นอกเหนือไปจาก
องค์ความรู้ดั้งเดิมตามหลักวิชาของครู ร่วมกับการใช้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในช้ันเรียนของครู  
 เคลลาฟ และเคลลาฟ (Kellough & Kellough, 2007 : 115-120) แนะน าเกี่ยวกับการจัดช้ันเรียนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. พิจารณาถึงการจัดห้องเรียนทางกายภาพ ควรจัดห้องเรียนให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรมการเรียนการอสน เช่น หากต้องการกระตุ้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็ใช้จัดที่นั่งเป็นกลุ่ม และหาก
ต้องการให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมด้วยตนเองก็ให้นั่งเรียนที่น่ังห่างกัน เป็นต้น 
 2. สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก ค าแนะน าในการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก มีดังน้ี 
  2.1 แนะน าพฤติกรรมของบุคคลที่ควรปรับปรุงไม่ใช่ต าหนิบุคคล 
  2.2 ไม่มีการแบ่งแยกพวกของนักเรียน 
  2.4 ในการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ควรใช้ค าว่า “ให้ปฏิบัติดีกว่าใช้ค าว่า 
“อย่า (ปฏิบัติ)” 
  2.5 ครูต้องเป็นคนท่ีน่าสนใจ มองโลกในแง่ดีและมีความกระตือรือร้น 
  2.6 กระตุ้นให้นักเรียนตั้งเป้าหมายให้สูงและมีความเป็นไปได้ และแสดงให้นักเรียนเห็นถึง
ความก้าวหน้าของตนเองเพื่อให้เป้าหมายของเขาบรรลุผลส าเร็จ รวมทั้งครูต้องแสดงให้นักเรียนทุกคนเห็นว่า ครูมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของนักเรียนที่จะประสบผลส าเร็จ 
  2.7 ช่วยเหลือนักเรียนในการพัมนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนแบบร่วมมือ 
  2.8 ให้นักเรียนมสีว่นร่วมในทุกด้านทีเ่กี่ยวกับการเรยีนรู้ของพวกเขา รวมทั้งการวางแผนกิจกรรม
การเรยีนรู้ เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู ้
  2.9 ท าให้นักเรียนู้อย่างสนุกสนาน 
  2.10  รับทราบและให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีพฤติกรรมเชิงบวกและที่ประสบผลส าเร็จ 
  2.11  ส่งข้อความเชิงบวกและง่ายต่อการเข้าใจไปยังพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียน 
  2.12  ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจและมีความเหมาะสม 
 3. พฤติกรรมที่ครูควรหลีกเลี่ยงในการกระตุ้นนักเรียน 
  3.1 หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนด้วยกันหรือระหว่างห้อง 
  3.2 หลีกเลี่ยงการแข่งขันระหว่างนักเรียนเว้นกรณีที่นักเรียนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะชนะ ในการ
แข่งขันครูควรค านึงหรือตั้งเกณฑ์เกี่ยวกับความพยายามของนักเรียน (หรือบางทีระดับของความโชคดี) มากกว่า
ระดับความสามารถ และแสดงความช่ืนชมในความพยายามของนักเรียนท้ังช้ันไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ 
  3.3 กระตุ้นนักเรียนทุกคนไม่ให้ยอมแพ้กลางคันในระหว่างการแข่งขัน ให้นักเรียนท าให้ส าเร็จแม้
ไม่ใช่เป็นคนแรกหรือทีมแรก 
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 4. ท าความรู้จักนักเรียน เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินการไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล 
ครูต้องจัดกิจกรรมกโดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน ความสามารถในการเรียนรู้ รวมทั้งความต้องการที่
จะพัฒนาและความสนใจของนักเรียน 
 5. จ าช่ือและเรียกช่ือนักเรียนให้ได้โดยเร็วท่ีสุด นักเรียนจะปรทับใจหากครูสามารถจ าช่ือของพวกเขา
ได้ การจ าชื่อนักเรียนและเรียกช่ือได้ถูกต้อง เป็นกลยุทธ์ของการจูงใจที่ส าคัญ  
 6. ให้นักเรียนแนะน าตัวเองหรือตอบค าถามเกี่ยวกับตัวเองในสัปดาห์แรกเปิดเรียน  
 7. สังเกตุนักเรียนในช้ัน ครูต้องเดินไปทั่วๆ ในห้องเรียน และสังเกตพฤติกรรมของนักเรยีนแต่ละคนทั้ง
ที่เป็นค าพูดและเป็นท่าทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะท างานกลุ่ม ซึ่งจะท าให้ครูทราบมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทักษะและ
ความสนใจของนักเรียน 
 8. สังเกตและพูดคุยกับนักเรียนนอกช้ัน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะรู้นักเรียนมากยิ่งขึ้นก็คือการสังเกตพวก
เขาในกิจกรรมนอกช้ันเรียน  
 9. การประชุมและสัมภาษณ์นักเรียน การประชุมกับนักเรียนหรือบางครั้งกับครอบครัวของนักเรียนก็
เป็นโอกาสหนึ่งที่ครูจะได้แสดงถึงความสนใจในนักเรียนแต่ละคน  
 10. รู้จักนักเรียนจากการเขียนและการตอบแบบสอบถาม ควรกระตุ้นให้นักเรียนเขียนและครูควรอ่าน
งานที่นักเรียนเขียนอย่างละเอียด ครูบางคนอาจใช้แบบสอบถาม ซึ่งจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน และครูต้องระวังว่าค าถามที่ครูให้นั้นต้องเป็นค าถามที่นักเรียนสามารถเลือกได้
ว่าจะตอบหรือไม่ และต้องค านึงถึงความเป็นส่วนตัวของนักเรียนอีกด้วย 
 11. ระเบียนสะสมของนักเรียน การอภิปรายร่วมกับเพื่อนครู รวมทั้งการเยี่ยมบ้าน จะได้ข้อมูลที่ท าให้
ครูรู้จักนักเรียนของตนมากยิ่งขึ้น 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง ความสามารถของครูในการควบคุมดูแลห้องเรียน และ
นักเรียนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียนรายบุคคล ความเข้าใจถึงธรรมชาติของนักเรียน การ
จดจ านักเรียน การใช้กริยา  ท่าทางกับนักเรียน การออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน การออกระเบียบข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน การตั้งค าถาม ความสนใจของครูต่อนักเรียน การจัดเก็บข้อมูล
นักเรียน ตลอดจนการติดต่อกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
 การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
 ยนต์ ชุ่มจิต (2553 : 186-191) กล่าวว่า ในการพัฒนาครูนั้นจะต้องเน้นไปที่การพัฒนาตนของครูแต่ละ
คนเสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูแต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพของตนให้เจริญเต็มที่ เมื่อครูมีความเจริญงอกงาม มีความ
สมบูรณ์อย่างเพียงพอแล้ว ย่อมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า สามารถ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ไม่ว่าบุคคลที่เป็นครูนั้นจะมีคุณวุฒิมากน้อยเพียงใด สอนในระดับใด จะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ทั้งนี้เพราะความเจริญก้าวหน้าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญยิ่งของมนุษย์ 
บุคคลอื่นจะใช้ความเคารพยกย่องในความรู้ความช านาญของบุคคลที่มีความเจริญ ก้าวหน้า ความสามารถของ
บุคคลจะสัมพันธ์กับความเข้าใจในงานที่ก าลังปฏิบัติ และที่ส าคัญยิ่ง คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพย่อม
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าและควรให้การสนับสนุนเพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าท่ีที่ส าคัญต่อไป  
 บุญนาค ทับทิมไทย (2557 : 31) กล่าวว่า การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และวิชาที่สอน โดยได้
จากการศึกษาค้นคว้าหนังสือ เอกสาร วารสารทางวิชาการ งานวิจัย การศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุม อบรม และ
สัมมนา 
 ศิริชัย น่ิมทอง (2557 : 51) การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ หมายถึง การกระตุ้น
ส่งเสริมให้ครูมีคุณลักษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ให้โอกาสครูได้เลือกวิธีการพัฒนาด้วยตนเองศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การอบรม สัมมนาการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 
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 สรุปได้ว่า การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ หมายถึง การวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง การสืบค้นข้อมูลใน
เนื้อหาวิชา หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยการค้นคว้าหนังสือ เอกสาร วารสารทางวิชาการ งานวิจัย 
การศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในเนื้อหาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อพัฒนางานตลอดเวลา 
และการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ยนต์ ชุ่มจิต (2553 : 264-284) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ครูต้องติดตามและเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลมี
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ทันสมยั และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนรู้ของครูสามารถกระทา
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นครูจึงต้องติดตามเพื่อเรียนรู้และเข้าใจในการนาสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
 ศิริชัย นิ่มทอง (2557 : 48) กล่าวว่า เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง   ที่
จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อพัฒนาวงการศึกษาให้ทันต่อความเจริญของสังคมโลก และเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556 : 329) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการศึกษา ยังต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน (pedagogy) โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่อีกด้วย เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม ใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหา
ได้เอง ค้นหา-แก้ไข-จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่
รวดเร็วและต่อเนื่อง 
 สรุปได้ว่า ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ สามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และน ามาใช้ในการเรียนการสอน การใช้สื่อมัลติมิเดีย การใช้โปรแกรมการศึกษาต่างๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน สามารถศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการกระตุ้นส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ในด้าน
การใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติม และการจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ศิริชัย นิ่มทอง (2557 : 49) การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หมายถึง การพัฒนา
ให้ครูมีความรู้มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สามารถอ่าน เขียน สื่อความหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน และใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ในระดับที่สูงขึ้น 
 อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2548 : เว็บไซต์) ได้ให้ความส าคัญของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาการพูดและความเข้าใจภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่
ต้องการจะขยายผลต่อไป กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการสัมมนาและการประชุมกลุ่มย่อยการปฏิรูปการเรียน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทย เป็นการระดมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนและสาเหตุที่เด็กไทย
ส่วนใหญ่แม้จะเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลานานหลายปี แต่ก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ ถึงพูดได้ก็ไม่ค่อยคล่อง 
และไม่กล้าเขียนภาษาอังกฤษ และจากการสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยได้พบสภาพที่ควรแก้ไข และควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนหลายเรื่อง เช่น การขาดครูสอนภาษาอังกฤษเป็นจ านวนมาก ท าให้สถานศึกษาต้องหาทางแก้ไข
โดยจัดครูที่มิได้จบวิชาเอกหรือวิชาโทด้านภาษาอังกฤษมาช่วยสอน ซึ่งแม้จะพยายามศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนด้วย
ตนเองอย่างทุ่มเทมากมายก็ตาม แต่ครูอาจารย์เหล่านี้คงยากที่จะพูด ฟัง อ่าน และเขียนให้ถูกต้องใกล้เคียงกับการ
ได้เล่าเรียนหรือฝึกฝนมาโดยตรงก่อนไปเป็นครู  
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 สรุปได้ว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน โดยสามารถน าความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกตามเพศ ขนาด โรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 
กรอบแนวคิด  
 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครูมือ
อาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
ประกอบด้วย (จักรพรรดิ  วะทา , 2550 ; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2553 ; อาภารัตน์ 
ราชพัฒน์, 2554 ; วิจารณ์  พานิช, 2555 ; วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556 ; ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556 ; ณัฐมน 
พั นธุ์ ช าตรี , 2559  ; Hoy และ Miskel, 2001  ; Richardson Ackerman and Sarah Mackenzie, 2006) 
ประกอบด้วย 1) การมีความรู้ในวิชาที่สอน 2) การบริหารจัดการช้ันเรียน 3) การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4) 
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 แตกต่างกัน 
 2. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 แตกต่างกัน 
 3. ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา
ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ได้แก่ คือ ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในปี
การศึกษา 2560  แยกเป็นครูโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 731 คน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน1,040 คน โรงเรียน
ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จ านวน  704  คน รวมทั้งสิ้น 2,475  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คือ ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในปี
การศึกษา 2560 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยด าเนินการตามล าดับต่อไปนี้ 
 1) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางของเครจชี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.  
1970 : 608; อ้างอิงมาจาก วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553 : 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 333 คน ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ า ใน
ที่น้ีผู้ศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน 
 2) การด าเนินการสุม่ตัวอย่าง ด าเนินการดังนี ้
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  2.1) แบ่งขนาดโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ 
  2.2) ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ก าหนดสัดส่วนโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 100 
โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 50 และโรงเรียนขนาดใหญ่ร้อยละ 70 ได้โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 13 โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 37 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 19 โรงเรียน รวม 69 โรงเรียน 
  2.3) ครูผู้สอน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธี จับฉลากในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดอัตราส่วนโรงเรียน : ครู เป็น 1:5 จะได้ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 65   คน  โรงเรียน
ขนาดกลาง จ านวน 185 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 95 คน รวม 345  คน 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  
 ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์แล้ว น ามาจัดเรยีนล าดับแบบสอบถาม แล้ว
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศและขนาดของ
โรงเรียนโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 คุณลักษณะของความเปน็ครูมืออาชีพ ในยุคปฏิรูป
การศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมและเป็นรายด้าน   
 ก าหนดเกณฑ์คะแนนในแบบสอบถาม ก าหนดไว้  5  ระดับ คือ   
  มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน   
  มาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 
  ปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน   
  น้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน   
  น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน     
 การแปลความหมาย โดยพิจารณาจากการแปลค่าเฉลี่ยของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 118)  ดังนี้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สดุ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง ปฏิบัติมาก 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง ปฏิบัติน้อย 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง ปฏิบัติน้อยท่ีสุด   
 3. เปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตามเพศของครูใช้การทดสอบค่า       
t (t-test) 
 4. เปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึง
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe’   
 4. เปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึง
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe’   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
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 1. ขอหนังสือแนะน าตัวผู้ศึกษาค้นคว้า จากส านักบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม 
เสนอถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจากครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 
 2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล 
 3. ผู้ศึกษาค้นคว้าช้ีแจงวัตถุประสงคก์ับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม  ในโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งว่าข้อมูลทีไ่ด้จากผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลและจะไมม่ีผลต่อการปฏิบัตงิานของครูและสถานศึกษา 
 4. ผู้ศึกษาขอรับ – ส่ง แบบสอบถามด้วยตนเองตามโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 5. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบรูณเ์พื่อน าข้อมูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏริูป
การศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ซึ่งผู้วิจัยไดส้ร้างขึ้นเองจาก
คุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพ จ านวน 1 ชุด 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) ประกอบด้วย เพศ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ตอนที่ 2 ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มี 5 ด้าน ได้แก่  
   1. การมีความรู้ในวิชาที่สอน  
   2. การบริหารจัดการชั้นเรยีน  
   3.  การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
   4.  ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   5.  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 โดยมีลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Liker’ five 
Rating scale) (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553 : 132) ก าหนดเกณฑ์วัดระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา 
ดังนี ้
  5  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ตามขั้นตอน  ดังตอ่ไปนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นครูมืออาชีพในยุค
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ การมี
ความรู้ในวิชาที่สอน การบริหารจัดการช้ันเรียน การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ก าหนดเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ชนิด 5 ระดับตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) และด าเนินการดังนี ้
  1.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างเครื่องมือ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการสร้างเครื่องมือลักษณะเป็น
แบบสอบถาม   
  1.2 สร้างแบบสอบถาม น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและแนะน าในการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าก าหนดไว้ และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
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  1.3 น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงด้านโครงสร้าง เนื้อหา เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ตอบแบบสอบถามและสามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์ที่ต้องการวัด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย 
  1.4 ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถาม (Index of congruence–IC) ใช้เกณฑ์ 0.5 และผลการ
หาค่า IC โดยการวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปไว้ 
ปรากฏว่าได้ค่า IC ระหว่าง 0.80 – 1.00 
  1.5 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
  1.6 น าแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปทดลอง (Try out) กับครูในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน แล้วน ามาหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม จ าแนกเป็นรายข้อกับราย
คะแนนรวม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Item total correlation) ของเพียร์สัน (Pearson)   
  1.7 ค่าอ านาจจ าแนก โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( Item – Total Correlation) 
ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า r ตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไปไว้ และน ามาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability) ปรากฏว่า ค่าอ านาจจ าแนกทั้งฉบับของแบบสอบถามความเป็นครูมืออาชีพในยุค
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 
0.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96  
  1.8 น าแบบสอบถาม ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 345 คน ได้แบบสอบถามกลับมา 345 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือในการศึกษาโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of congruence) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.2 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ( Item Total 
Correlation) ของเพียร์สัน 
  1.3 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)   
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1 สถิติพื้นฐาน 
   2.1.1 ร้อยละ (Percentage)     
   2.1.2 ค่าเฉลี่ย  (X ) 
   2.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน   
  3.1 การทดสอบค่า (t-test) (Independent Samples)   
  3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ถ้าพบความแตกต่างกันจะใช้การทดสอบด้วย
วิธีของ เชฟเฟ่ (Sheffe’) 
 
ผลการศึกษา 
 1. ระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุค
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
คือ การมีความรู้ในวิชาที่สอน การบริหารจัดการช้ันเรียน และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
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  1.1 ด้านการมีความรู้ในวิชาที่สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
แรก คือ น าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในสาระ
วิชาที่ท าการสอน และ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และน ามาใช้วางแผนในการจัดการเรียนการสอน  
  1.2 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 8 ข้อ และระดับปานกลาง 2 ข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การจัดห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการมีสภาพปลอดภัยและสะอาด การสร้างกฏ ระเบียบ ข้อตกลงให้นักเรียนปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน และ
อบรมสั่งสอนนักเรียนโดยร่วมมือกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
  1.3 ด้านการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  อยู่
ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การวางแผนการพัฒนาตนเองครอบคลุมทุกด้าน 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในการแสวงหาความรู้และพัฒนา 
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
  1.4 ด้านความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ และระดับปานกลาง 8 ข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
คือ มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการศึกษา และมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
  1.5 ด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ และระดับปานกลาง 9 ข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ เป็น
แบบอย่างให้นักเรียนในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ได้เข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ และมีสื่อหรือใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ  
  2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน 
  3. ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีความรู้ในวิชาที่สอน และด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  4. ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับความเป็นครูมืออาชีพในยุค
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
คือ การมีความรู้ในวิชาที่สอน การบริหารจัดการช้ันเรียน และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพราะครูได้น า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในสาระวิชาที่ท า
การสอน และมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และน ามาใช้วางแผนในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถใน
การจัดห้องเรียน เช่น สามารถจัดห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทีม่ีสภาพปลอดภัยและสะอาด การสร้างกฏ ระเบียบ 
ข้อตกลงให้นักเรียนปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน และอบรมสั่งสอนนักเรียนโดยร่วมมือกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของเคลลาฟ และเคลลาฟ (Kellough & Kellough, 2007 : 
115-120) ที่ได้แนะน าเกี่ยวกับการจัดช้ันเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจะต้องพิจารณาถึงการจัดห้องเรียนทาง
กายภาพ ควรจัดห้องเรียนให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการเรียนการอสน เช่น หากต้องการกระตุ้น
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ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็ใช้จัดที่นั่งเป็นกลุ่ม และหากต้องการให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมด้วยตนเองก็ให้นั่งเรียน
ที่นั่งห่างกัน และต้องกระตุ้นให้นักเรียนตั้งเป้าหมายให้สูงและมีความเป็นไปได้ และแสดงให้นักเรียนเห็นถึง
ความก้าวหน้าของตนเองเพื่อให้เป้าหมายของเขาบรรลุผลส าเร็จ รวมทั้งครูต้องแสดงให้นักเรียนทุกคนเห็นว่า ครูมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของนักเรียนท่ีจะประสบผลส าเร็จ อีกท้ังครูยังมีการศึกษาหาความรู้อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
โดยมีการวางแผนการพัฒนาตนเองครอบคลุมทุกด้านพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนในการแสวงหาความรู้และพัฒนา ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึ กษาในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ชูชาติ พวงมาลี (2550 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของครูมืออาชีพ ของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย พบว่า ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะครูมืออาชีพของ
โรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบความเห็นพบว่า 
ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนประถมศึกษามีความเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะครูมืออาชีพของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับเห็นด้วย เมือเปรียบเทียบความเห็นคุณลักษณะครมูืออาชีพของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหน่ึงโรงเรียน
ในฝัน พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 3. ความเป็นครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยด้านการมีความรู้ในวิชาที่สอน และด้านการบริหารจัดการ  ช้ันเรียน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันจะได้รับการสนับสนุน หรือ
การส่งเสริมการใช้สื่อต่างกัน อีกทั้งบางโรงเรียนครูจะต้องปฏิบัตอหน้าที่การสอนและงานสนับสนุนการเรียนการ
สอนมากพอๆ กัน เป็นเหตุให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับนภดล จินตประสาท (2554: 67) พบว่า ในการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามทัศนะของครู ผู้บริหารควรให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอน 
เนื่องจากต้องท างานสายสนับสนุนการสอน และครูบางท่านไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสอนได้ จ านวน
ครูน้อยแต่มีปริมาณงานมากจึงมีผลต่อการบริหารจัดการ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1. โรงเรียนหรือส านักงานเขตที่มีหนา้ที่ในการพัฒนาครูและบุคลากรควรน าผลการศึกษาไปเป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาครู และบุคลากรให้ถูกต้องตามความจ าเป็นในการพัฒนา  
 2. โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีระบบการประเมินความ
ต้องการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร พร้อมทั้งมีระบบติดตามการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนา และน ารูปแบบที่ได้ไปพัฒนาครูและบุคลากรตามบริบทที่
เหมาะสมกับครูและบุคลากรในแต่ละบริบท  
 2. ควรมีการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการศึกษาจาก
สภาพปัจจุบัน และสภาพความต้องการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร เพื่อน ามาพัฒนาให้เป็นไปตามบริบท และ
ความต้องการของครูและบุคลากร 
 
 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

198 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561). กรุงเทพฯ:  
 บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากดั. 
กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์. (2554). จุดเน้นการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน เส้นทางสู่ความส าเร็จในการปฏิรปู 
 การศึกษา ในทรรศวรรที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561), วารสารวิชาการ, 14, 2-13. 
ชูชาติ พวงมาลี. (2550). คุณลักษณะของครูมืออาชีพของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียน  
 สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย. วิทยานิพนธ์. ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
 (การบริหารการศึกษา). อุดรธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
ณัฐมน พันธุ์ชาตรี. (2559). การสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 ภาควิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร. 
ธีระ รุญเจรญิ. (2553). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  
 เพ่ือปฏิรูปรอบสองและประเมินภายนอกรอบสาม. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง. 
นภดล จินตประสาท. (2554). การด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัด 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส ตามทัศนะของครู. สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 
 การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 5 กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุวรีิยาสาสน์. 
บุญนาค ทับทิมไทย. (2557). การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพ 
 ของครู โรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตราชเทวี.  
 สารนิพนธ์ปรญิญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
พิเชษฐ์  วงศ์เกียรติขจร. (2552).  แนวคิดยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (อปท.) ในยุคโลกาภิวัตน์.  กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน. 
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2556). การจัดท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ. 
ยนต์ ชุ่มจิต. (2553). วิชาชีพครู. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
รุ่ง แก้วแดง. (2553). ปฏิวัติการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี. 
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2553). สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาส์น. 
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธสิดศรี-สฤษดิ์วงศ์. 
วิโรจน์ สารรตันะ. (2553). แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพ่ือการบริหารทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 8.  
 กรุงเทพฯ: หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ. 
________. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษากรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ :  
 หจก.ทิพยวิสุทธ 
ศศิธร ขันติธรางกูร. (มีนาคม 2551). “การจัดการชั[นเรยีนของครูมอือาชีพ,” วารสารครุศาสตร์. 
 1 (2) : 1 - 19. 
ศิริชัย น่ิมทอง. (2557). คุณลักษณะของความเป็นครูมืออาชีพและแนวทางการพัฒนาครูตามแนวปฏิรูป 
 การศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาค้นคว้าอิสระ   
 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา. (2556). คู่มือการปฏิบัติงานการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ : ส านักงานเลขาธิการครุุสภา. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2553). คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ :  



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

199 

 ส านักบริหารการมัธยมศึกาตอนปลาย โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551). สภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 ปัญหาความเสมอภาค  
 และคุณภาพของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน. 
 
อาภารัตน์ ราชพัฒน์. ( 2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของครูในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน. วิทยานิพนธ ์
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
Hoy, Wayne K. and Cecil G, Miskel. (2001). Educational Administration : Theory, Research  
 and Practice. 6th ed. Mc Graw – Hill International Edition 2001. 
Kellough, Richard D. and Kellough, Noreen G.  (2007). Secondary School Teaching: Guide to  
 Methods and Resources. 3rd NJ: Pearson Merrill Prentice Hell. 
Richardson, A. and Mackenzie, S. (2006). Identified the characteristics and responsibilities 
 of teacher lead. 
 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

200 

การศึกษาคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตสะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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บทคัดย่อ 
 คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit) เป็นคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ตามการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความ
เป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จ าแนกตามสังกัด ตัวอย่างวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 627 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5  ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ในภาพรวมคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณารายด้านนักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตด้านความอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
ความเสียสละเอื้ออาทร และด้านการแสดงความรกัและศรัทธามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 2) เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาจ าแนกตามสังกัดพบว่า นักศึกษาที่อยู่สังกัดต่างกันมีค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  
 
ค าส าคญั : คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, การปรับยุทธศาสตร์ 
 
Abstract 
 Suan Dusit Spirit Characteristics are characteristic that reflect to the identities of Suan 
Dusit University, follow to university strategic shifts in the production of quality graduates and full 
of Suan Dusit Spirit Characteristics that to meet the labor market needs.  This research was a 
descriptive research.  The purpose of this research were to investigate and compare  
Suan Dusit Spirit Characteristics level of undergraduate students of Suan Dusit University.  The 
research sample consisted of 627 undergraduate students of Suan Dusit University from different 
group of faculty in academic year 2017. The data were collected through a questionnaire. Data 
were analyzed by descriptive statistics and One-way ANOVA analysis. 
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 The findings were as follows; 1) Overall, the Suan Dusit Spirit Characteristics was high 
all terms. By considering each of the aspect found that undergraduate students that have levels 
of Suan Dusit Spirit Characteristics were in terms of humility at the highest level, sacrifice and 
love and faith university respectively.  2)  Furthermore, The comparative study among 
undergraduate students who have different demographic found that the Suan Dusit Spirit 
Characteristics of undergraduate students from different group of faculty were differences in 
overall aspect significant at p 0.01. 
 
Keywords : Suan Dusit Spirit Characteristics, Suan Dusit University, Re-Profiling 
 
บทน า 
 การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาระดับสูงที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นก าลังส าคัญที่ช่วยหล่อหลอมทั้งทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมให้กับผู้เรียนเพื่อให้ด ารงอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดี จึงนับว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทสูงที่เป็นพลังขับเคลื่อนและส่งเสริม
การพัฒนาประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
ด้วยการสร้างบุคลากรที่จะเป็นพลังสมองของประเทศที่มีคุณภาพ ดังนั้นการศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงเป็นปัจจัยที่
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต มหาวิทยาลัยจึง
ต้องด ารงและมุ่งมั่นพัฒนาสถานะความเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่เป็นคลังสมองของชาติ การวิจัยพัฒนาองค์
ความรู้ และการเสริมสร้างคุณค่าของบัณฑิต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 ; สุจิตรา  บัวหมื่นไวย  และเพิ่มเกียรติ    
ขมวัฒนา, 2557; สุบิน ยุระรัช, 2556)  
 มหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงได้มีการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ แต่ด้วยสภาพปัญหาและ
สถานการณ์ในสังคมปัจจุบันเป็นเง่ือนไขส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาผู้เรียน มหาวิทยาลัยจึงต้องตระหนักถึง
ภารกิจที่ส าคัญ นั่นคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อให้บัณฑิตตอบสนองความต้องการของสังคม (สุจิตรา บัวหมื่น
ไวย และเพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา, 2557; สุบิน ยุระรัช, 2556) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงวางรากฐาน
การพัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวนการปรับปรุงยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Re-Profiling) เพื่อส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยเกิดกระบวนการขับเคลื่อนตามศักยภาพ และความเป็นเลิศของสถาบันเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา รวมถึงให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต องค์ความรู้ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อรองรับความท้า
ทายในอนาคต (พินิติ รตะนานุกูล, 2559) 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นับว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในก ากับของรัฐแห่งหนึ่งที่มีความตื่นตัวในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งพัฒนากระบวนการสร้างและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงในหลายสาขาวิชาและกลุ่มสาขาวิชา รวมทั้งด าเนินการ
วิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความมุ่งมั่นในการมุ่งสู่เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงเร่งสนับสนุนการคิดค้น ริเริ่ม และด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างและน าความรู้สู่สังคมในภารกิจการให้บริการ
วิชาการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างมากมาย (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , 2559) โดยประเด็นคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมเป็นภารกิจส าคัญที่มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนามาโดยตลอด ดัง
แนวทางการจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา ความว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านนักศึกษาโดย
เน้นความเป็นสวนดุสิต เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีภาวะผู้น า ทักษะชีวิตและเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมน าความรู้  มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ” 
(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะของนักศึกษาที่เสริมสร้างความ
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เข้มแข็งในวัฒนธรรมของสวนดุสิต โดยเป็นคุณลักษณะที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ 
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit)  
 คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit) เป็นคุณลักษณะที่เป็นสมรรถนะหลักส าคัญของ
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้มหาวิทยาลัยเกิดการขับเคลื่อนไป
อย่างมีทิศทาง จึงระบุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน” (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) ดังนั้นการพัฒนา
บุคคลให้สมบูรณ์นั้นต้องพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
หลักการศึกษา ด้วยเพราะการศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคคล (ปัณพร ศรีปลั่ง และพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, 
2558) ประกอบกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อสังคมไทย บุคคลที่จะสามารถด ารงชีวิตอยู่
ท่ามกลางสภาพดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้อย่างเพียงพอมีทักษะที่ดีและทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ มีคุณสมบัติที่จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม (วัสสิ
กา รุมาคม, 2558; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผลิตบัณฑิตในคณะต่าง ๆ ออก
สู่ตลาดแรงงานในแต่ละปีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ แต่ยังไม่ได้เป็นหลักประกันว่าบัณฑิตที่จบการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นที่พึงพอใจ มีทักษะที่ดีและเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นได้ดี เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่บ่งช้ีคุณภาพนักศึกษา และแนวทาง
การจัดการพัฒนานักศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงมุ่งศึกษาคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาซึ่ง
เป็นคุณลักษณะที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความ
เป็นสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในแต่ละสังกัดว่ามีระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตอยู่ในระดับ
ใด เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปสู่การวางแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในด้านสมรรถนะของนักศึกษาก่อนจะส าเร็จ
การศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานให้ตรงตามความต้องการขององค์กรและตลาดแรงงานได้ใน
อนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ าแนกตามสังกัด 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต โดยศึกษากับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่อยู่ในสังกัดที่แตกต่างกัน จึงก าหนดขอบเขตการวิจัยรวม 2 ด้าน ดังน้ี  
  ด้านที่ 1 การก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรในการวิจัย คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตมาจากมโน
ทัศน์เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (Re-Profiling) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ 
1) บุคลิกภาพดี 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน 3) การด ารงตนอย่างมีคุณค่า 4) การท างานด้วยความประณีต 5) ความ
เป็นผู้น า 6) ความเสียสละเอื้ออาทร 7) การแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย 8) การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 9) การแสดงความเป็นสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)  
  ด้านที่  2 การก าหนดขอบเขตด้านประชากร โดยพิจารณาจากผลการศึกษาช่วงก่อนพบว่า 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 – ช้ันปีท่ี 3 เป็นช่วงที่จะต้องพัฒนาให้เพียบพร้อมก่อนท่ีจะเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
ช้ันปีที่ 1 เป็นช่วงปีแรกของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนานักศึกษาให้รู้จักตัวเองอย่างดีรวมไปถึง
ทักษะที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตทางการศึกษา ช้ันปีที่ 2 เป็นช่วงเริ่มก้าวย่างสู่วิชาชีพ ควรมุ่งส่งเสริมกิจกรรมเสริม
ทักษะชีวิต การมีมนุษยสัมพันธ์ การสร้างความมั่นใจในตัวเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ และมีความรับผิดชอบ 
จริยธรรม คุณธรรม การท างานเป็นทีม และช้ันปีท่ี 3 ก้าวสู่คุณลักษณะทางวิชาชีพ ควรเน้นคุณลักษณะการเป็นผู้น า 
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ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า การเรียนรู้จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และชั้นปีที่ 4 ก้าวสู่
ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ โดยเน้นประสบการณ์วิชาชีพตามแต่ละสาขา (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, 2557 อ้างถึง
ใน เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ และณัฐวิทย์ พจนตันติ, 2559) ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาเฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่  1 – ช้ันปีที่  3 ในทุกสังกัดจากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อน าข้อมูลไปก าหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาก้าวสู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และมีคุณภาพต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้น าเสนอ 2 ตอน ประกอบด้วย มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต และมโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ดังนี ้
 มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต 
 มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตมาจากมโนทัศน์เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
กลุ่มใหม่ (Re-Profiling) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวางรากฐานการพัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวนการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Re-Profiling) เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อนตามศักยภาพ และความเป็นเลิศของสถาบันเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และบูรณาการความร่วมมือ
กับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (พินิติ รตะนานุกูล, 2559)มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อให้สอด
รับกับตลาดแรงงาน โดยทั้งนี้ได้ปลูกฝังและเน้นคุณลักษณะส าคัญ คือ ความเป็นสวนดุสิต มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามี
ภาวะความเป็นผู้น า ทักษะชีวิตและเสริมสร้างสมรรถนะและเน้นทักษะสากลในศตวรรษท่ี 21 บนพ้ืนฐานความเป็น
ไทย ประกอบกับมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมน าความรู้ มีบุคลิกภาพดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต โดยประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประการแรกที่เด่นชัด คือ 1) การ
พัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเป็นเลิศ 2) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความ
เป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ 3) การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
ด้านท่ีมีความเช่ียวชาญและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) โดยคุณลักษณะความเป็น
สวนดุสิตมี 9 ประการ ได้แก่ 1) บุคลิกภาพดี คือ มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นระเบียบ และประพฤติตนเหมาะสมตาม
แบบอย่างคนสวนดุสิต 2) อ่อนน้อมถ่อมตน คือ มีสัมมาคาราวะ และอ่อนน้อมถ่อมตน 3) ด ารงตนอย่างมีคุณค่า คือ 
ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าทั้งต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัย และสังคมภายนอก 4) ท างานด้วยความประณีต 
คือ ท างานทุกอย่างด้วยความประณีต มีมาตรฐานและรู้จริงในสิ่งที่ท า 5) เป็นผู้น า คือ แสดงความเป็นผู้น าได้ อย่าง
เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 6) เสียสละ เอื้ออาทร คือ มีความเสียสละ เอื้ออาทร ใส่ใจ และห่วงใยเพื่อนร่วมงานและ
บุคคลอื่น ๆ 7) รักและศรัทธามหาวิทยาลัย คือ มีความรัก ความเข้าใจ เชื่อมั่นและศรัทธาในมหาวิทยาลัย ไม่กระท า
การใด ๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 8) มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน คือ มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหน้าที่แห่งตนเต็มศักยภาพ มุ่งมั่นทุ่มเท และร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่ง
เดียว และ 9) แสดงความเป็นสวนดุสิต คือ แสดงความเป็นสวนดุสิตให้ปรากฏต่อสาธารณะทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจนเป็นท่ีประจักษ์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) 
 มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
 มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามาจากมโนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนที่
ส าคัญ ประกอบไปด้วย มโนทัศน์จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมโนทัศน์คุณลักษณะศึกษา (Character Education) ดังนี้  
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 1. มโนทัศน์จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นการ
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือ Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ระบุไว้ว่ามาตรฐานการเรียนรู้ หมายถึง 
ข้อก าหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้เรียนได้รับการพัฒนาระหว่าง
การศึกษา ทั้งจากการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตร ท้ังนี้
แนวโน้มและแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะบัณฑิตที่มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม เพื่อยืนหยัดต่อสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 2) มีภาวะผู้น าที่เหมาะสม
สามารถรองรับต่อกระแสแห่งอนาคต ควบคู่กับการมีความสามารถทางความรู้เชิงวิชาการ 3) มีทักษะการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง และ 4) มีทักษะความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน จ าเป็นต้องมีความสามารถในการบูรณาการความรู้จากแนวคิดทางวิชาการที่หลากหลาย 
มีทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา 
 2. แนวคิดคุณลักษณะศึกษา (Character Education) โดยแนวคิดคุณลักษณะศึกษาเป็นแนวคิดที่เกิด
จากแนวคิดเชิงปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางจริยธรรมที่ส าคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานของคุณลักษณะที่ดี โดยส่วนใหญ่
แล้วสถาบันการศึกษาก าหนดคุณลักษณะที่ดีเหล่านี้ ไว้ มักเป็นเชิงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้โดยง่าย ซึ่ง
คุณลักษณะศึกษา (Character Education) หรือคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมในด้านวิชาการมีความเกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมจริยธรรมการศึกษา (Moral Education) โดยเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคคลให้มีพฤติกรรม จิตใจ และความคิดที่ดีงามตามอุดมคติที่สังคมพึงประสงค์ตลอดจน มีค่านิยม ตามจารีต
ประเพณีมาตรฐาน กฎเกณฑ์ที่สังคมได้ก าหนดไว้ (Pala, 2011) นอกจากนี้คุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรม 
(Educating for Character) จะมีลักษณะที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ ประแรก คือ การที่ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ และ
เป็นคนดี โดยหมายรวมถึงการรู้เกี่ยวกับความดี รักที่จะท าดี-ความดี และประการที่สอง คือ การปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กรอบจริยธรรมทางสังคมที่ดีงาม ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมมี
หลายปัจจัย เช่น หลักสูตร วิธีการพัฒนา อาจารย์ สถาบันการศึกษา เป็นต้น ซึ่ง อาจารย์นั้นนับเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาและกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
ดังนั้นครูจึงจ าเป็นจะต้องจะต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการ
เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
กรอบความคิดของการวิจัย  
 ผลการวิจัยได้สะท้อนว่านักศึกษาที่มีสังกัดต่างกันมีระดับคุณลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน (จิตต์ภิญญา 
ชุมสาย ณ อยุธยา, 2556) ทั้งนี้คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตมาจากมโนทัศน์เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 
(Re-Profiling) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตมี 9 ประการ ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกภาพ
ดี 2) ด้านอ่อนน้อมถ่อมตน 3) ด้านการด ารงตนอย่างมีคุณค่า 4) ด้านการท างานด้วยความประณีต 5) ด้านความ
เป็นผู้น า 6) ด้านความเสียสละเอื้ออาทร 7) ด้านการแสดงความรักและศรทัธามหาวิทยาลัย 8) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 9) ด้านการแสดงความเป็นสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบความคดิของการวิจัย 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีสังกัดแตกต่างกันจะมีระดับคุณลักษณะ 
ความเป็นสวนดุสิตแตกต่างกัน 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ท าการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีเรียนรายวิชา
ต่าง ๆ ซึ่งสอนโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
จ านวนทั้งหมด 8,973 คน   
  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เรียนรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งสอนโดยอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ช้ันปีที่ 1 – ปีที่ 3  ในสังกัดคณะ    
ครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การก าหนดขนาดตัวอย่างใช้โปรแกรมการค านวณขนาดตัวอย่างส าเร็จรูป G*Power 
version 3.1  ก าหนดค่าขนาดอิทธิพลที่ระดับปานกลาง 0.25  ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจ านวน 352 คน เพื่อชดเชยอัตราการตอบกลับจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 960 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ใช้สังกัดและช้ันปีเป็นช้ันในการสุ่ม 
และใช้นักศึกษาเป็นหน่วยการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สุ่มชั้นปีในแต่ละสังกัดชั้น
ปีละ 40 คน รวมตัวอย่างสังกัดละ 120 คน รวมตัวอย่างทั้งสิ้น 960 คน ท้ังนี้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมีอัตราการ
ตอบกลับจ านวน 627 ฉบับ จากท่ีส่งไปท้ังหมด 960 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 65.31. 
  
 

สังกัด/คณะ 

1. คณะครศุาสตร์  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. คณะวิทยาการจัดการ  
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5. คณะพยาบาลศาสตร์  
6. โรงเรียนการเรือน  
7. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
8. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

 

 

 

 

คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) 
1. ด้านบุคลิกภาพดี  
2. ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน  
3. ด้านการด ารงตนอย่างมีคณุค่า  
4. ด้านการท างานด้วยความประณีต  
5. ด้านความเป็นผู้น า  
6. ด้านความเสียสละเอื้ออาทร  
7. ด้านการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลยั 
8. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
9. ด้านการแสดงความเป็นสวนดสุติ 
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เคร่ืองมือวิจัย 
 การพัฒนาและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นสวนดสุิต มีขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต สังเคราะห์
องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้ 9 ด้าน 
ได้แก่ 1. บุคลิกภาพดี 2. ความอ่อนน้อมถ่อมตน 3. การด ารงตนอย่างมีคุณค่า 4. การท างานด้วยความประณีต 5. 
ความเป็นผู้น า 6. ความเสียสละเอื้ออาทร 7. การแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย 8. การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 9. การแสดงความเป็นสวนดุสิต 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือท่ีใช้วัดคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต โดยเครื่องมือที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 27 ข้อ   
 ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ น าแบบสอบถามคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตฉบับร่างให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิธีวิทยาการวิจัย/การวัด
ประเมินผล และผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบประเด็นความครอบคลุมของ
เนื้อหา  ความถูกต้อง การใช้ภาษาในการสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมกับตัวอย่างวิจัย เพื่อน าข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญมาปรับแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
การตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (item objective congruence: IOC) ผลการตรวจสอบพบว่า ค่าดัชนี IOC อยู่
ระหว่าง อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งถือว่าข้อค าถามมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่ตัวอย่าง
วิจัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน ( Internal 
Consistency) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จ านวน 50 คน 
พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเที่ยงเท่ากบั 0.93  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละคณะ/สังกัดเป็นผู้ด าเนินการเก็บแบบสอบถาม โดยติดต่อท า
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ถึงคณบดีของแต่ละคณะเพื่อขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลวิจัย หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจึงคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ทั้งนี้ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจ านวน 747 ฉบับ ซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้จะใช้ตัวอย่างเฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่ 1 – ช้ันปีที่ 3 จึงท าให้ได้
แบบสอบถามที่สามารถใช้ได้จ านวน 627 ฉบับ จากที่ส่งไปทั้งหมด 960 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 
65.31  
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเพื่ออธิบายลักษณะการแจกแจงของข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างวิจัยโดย
ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 2. การวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ าแนกตามสังกัด แบ่งการน าเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ค่าสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 นักศึกษาที่เป็นตัวอย่างวิจัยทั้งหมดจ านวน 627 คน ในภาพรวมข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาพบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 476 คน (ร้อยละ 75.90)  เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 มากที่สุดจ านวน 236 คน 
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(ร้อยละ 37.64) นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยระหว่าง 3.00 - 3.49 จ านวน 256 คน (ร้อยละ 40.83) 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาจ าแนกตามสังกัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
และ

เทคโนโลยี 

วิทยาการ
จัดการ 

มนุษยศาสตร ์
และ

สังคมศาสตร ์

พยาบาล
ศาสตร ์

โรงเรียน
การ

ท่องเที่ยวฯ 

โรงเรียน 
การเรือน 

โรงเรียน
กฎหมายฯ 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ชั้นป ี

ป1ี 15 21 12 14 30 19 38 23 172 
ป2ี 26 28 23 20 27 31 40 24 219 
ป3ี 24 32 35 14 29 40 40 22 236 
รวม 65 81 70 48 86 90 118 69 627 

เพศ 
ชาย 4 25 23 15 4 27 28 25 151 
หญิง 61 56 47 33 82 63 90 44 476 
รวม 65 81 70 48 86 90 118 69 627 

ผลการเรียนเฉลีย่ 
< 2.00 0 3 3 0 0 0 1 1 8 

2.00 - 
2.49 

1 10 13 11 0 8 10 6 59 

2.50 - 
2.99 

7 28 33 22 29 45 57 31 252 

3.00 - 
3.49 

46 33 19 14 42 34 42 26 256 

3.50 - 
4.00 

11 7 2 1 15 3 8 5 52 

รวม 65 81 70 48 86 90 118 69 627 

 ตอน 2 ค่าสถิติพ้ืนฐานของคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เมื่อพิจารณาค่าสถิติพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งสอนโดย
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ จากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ช้ันปีที่ 1 – ปีที่ 3 ใน
สังกัดคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
จ านวน 627 คน พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน
มากที่สุด (M = 4.11, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ ด้านความเสียสละเอื้ออาทร ด้านการแสดงความรักและศรัทธา
มหาวิทยาลัย และด้านบุคลิกภาพดี ตามล าดับ (M = 4.02, 4.01, 3.98; S.D. = 0.75, 0.76, 0.75 ตามล าดับ) และ
นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด (M = 
3.77) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะความ
เป็นสวนดุสิตในภาพรวมมีการกระจายน้อย (S.D.  = 0.64, CV = 16.28) รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรคุณลักษณะความเป็นสวนดสุติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ 

ตัวแปร M S.D. Sk Ku CV 
(%) 

คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (SDU SPIRIT) 3.93 0.64 -1.11 2.49 16.28 
1. ด้านบุคลิกภาพด ี 3.98 0.75 -0.89 1.21 18.84 
2. ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน  4.11 0.77 -1.17 2.15 18.73 
3. ด้านการด ารงตนอย่างมีคณุค่า  3.81 0.73 -0.48 0.24 19.16 
4. ด้านการท างานด้วยความประณีต  3.83 0.74 -0.50 0.64 19.32 
5. ด้านความเป็นผู้น า  3.87 0.74 -0.71 1.02 19.12 
6. ด้านความเสียสละเอื้ออาทร  4.02 0.75 -0.85 1.15 18.66 
7. ด้านการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย 4.01 0.76 -0.99 1.61 18.95 
8. ด้านการมสี่วนร่วมในการด าเนนิงานของ
มหาวิทยาลยั 

3.77 0.75 -0.54 0.60 19.89 

9. ด้านการแสดงความเป็นสวนดุสิต  3.97 0.78 -1.00 1.84 19.65 
หมายเหตุ: standard error for skewness = 0.098; standard error for kurtosis = 0.195 
 

 ตอน 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย    
สวนดุสิต จ าแนกตามสังกัด 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จ าแนกตามสังกัดด้วยการวิเคราะห์ความแปรแปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ผลการวิเคราะห์ความ
แปรแปรวนทางเดียวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า นักศึกษาที่อยู่สังกัดต่างกันมี
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 10.682, p = 0.00) 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่ 3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาจ าแนกตามสังกัด 

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p 

ระหว่างกลุ่ม 
(Between Groups) 

27.535 7 3.934 10.682 0.000 

ภายในกลุ่ม 
(Within Groups) 

227.953 619 0.368   

รวม 255.488 626    
 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบว่า นักศึกษาที่อยู่สังกัด
ต่ างกันมีค่ า เฉลี่ ยคุณลักษณ ะความเป็นสวนดุสิตแตกต่ างกันอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.01  
โดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่อยู่ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาที่อยู่ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน และ
นักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีระดับค่าเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาที่อยู่ใน
สังกัดโรงเรียนการเรือน รายละเอียดดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคณุลักษณะความเปน็สวนดุสติด้วยการทดสอบรายคูด่ว้ยวิธี 
Scheffe จ าแนกตามสังกัด 

สังกัด 
ครุศาสตร ์

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

วิทยาการ
จัดการ 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

พยาบาล
ศาสตร ์

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวฯ 

โรงเรียนการ
เรือน 

โรงเรียน
กฎหมายฯ 

(M = 
3.97) 

(M = 3.87) (M = 4.05) (M = 3.82) 
 (M = 
4.35) 

(M = 3.80) (M = 3.65) (M = 4.01) 

ครุศาสตร ์
(M = 3.97)         

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(M = 3.87) 

    -0.47*    

วิทยาการจดัการ 
(M = 4.05)       0.39*  

มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์
(M = 3.82) 

    -0.52*    

พยาบาลศาสตร ์
(M = 4.35)  0.47*  0.52*  0.54* 0.69*  

โรงเรียนการ
ท่องเที่ยวฯ 
(M = 3.80) 

    -0.54*    

โรงเรียนการเรือน 
(M = 3.65)   -0.39*  -0.69*   -0.35* 

โรงเรียนกฎหมายฯ 
(M = 4.01)       0.35*  

หมายเหตุ: *p < 0.01 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยที่น าเสนอข้างต้นโดยภาพรวมช้ีให้เห็นว่า นักศึกษามีระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตอยู่
ในระดับมาก อย่างไรก็ตามผลการวิจัยดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
 1) ระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต
อยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตด้านความอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านความเสียสละเอื้ออาทร ด้านการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลยั และด้านบุคลิกภาพด ีและ
นั่นแสดงให้เห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแสดงพฤติกรรมต่อบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มีสัมมาคาราวะ 
มีความเสียสละ เอื้ออาทร ห่วงใยเพื่อนและบุคคลอื่นซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่ดีของคนไทย สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ที่ได้ศึกษาภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่ประสงค์ โดยระบุในมิติด้านลักษณะชีวิต
ไว้ว่า ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะชีวิตแห่งความขยันอดทน ทุ่มเท ท างานหนัก มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์  มีวิสัยทัศน์ 
ท าทุกอย่างอย่างดีเลิศ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีจิตส านึกต่อผู้อื่นและส่วนรวม รวมทั้งมีลักษณะชีวิต
แห่งความประหยัดอดออม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุนทร สุทองหล่อ , ผดุง พรมมูล และดิเรก 
วรรณเศียร (2554) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามความคิดเห็น
ของอาจารย์ผู้สอน ในภาพรวมพบว่านักศึกษามีคุณลักษณะในระดับมากทุกด้าน โดย คุณลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรมมีระดับมากที่สุด  
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 นอกจากนี้ประเด็นที่ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตในระดับมาก 
โดยเฉพาะในด้านการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย คือ หลักสูตรในสังกัดต่าง ๆ ได้มีการสอดแทรก
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตไปในหลากหลายวิชาทั้งที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และวิชาเฉพาะ
และวิชาชีพต่าง ๆ โดยประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่นักศึกษาได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางและวิธีการที่อาจารย์ได้
ปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตให้แก่นักศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน อาทิ ใน
รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ได้ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการเล่าประวัติความ
เป็นมาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช้ีให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
โดยเน้นไปในเรื่องเครื่องแบบการแต่งกายที่เสื้อนักศึกษามีแถบสีซึ่งเป็นจุดสังเกตที่แตกต่างจากเครื่องแบบของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอกจากนี้ในด้านบุคลิกภาพดี นักศึกษาได้สะท้อนว่าอาจารย์ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการ
แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้อง โดยเน้นอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดีที่นักศึกษาสวนดุสิตควร
ปฏิบัติ อบรมสั่งสอนเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม ให้เป็นคนดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และในรายวิชาวิชาเฉพาะหรือ
วิชาชีพในกลุ่มสาขาที่มุ่งเน้นการดูแลและการให้การบริการ นักศึกษาในกลุ่มสังกัดเหล่านี้สะท้อนว่า อาจารย์ได้สอน
ให้นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นสวนดุสิต ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกายโดยอาจารย์จะตรวจเครื่องแบบของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง รวมถึงยังส่งเสริมในเรื่องความเป็นผู้น า และปลูกฝังในเรื่องความเป็นไทย ซึ่งท าให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและรักมหาวิทยาลัยที่ตนก าลังศึกษามากยิ่งข้ึน 
 2) ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาจ าแนกตามสังกัดโดยเมื่อ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษาจ าแนกตามสังกัด
พบว่า นักศึกษาที่อยู่สังกัดต่างกันมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ จิตต์ภิญญา 
ชุมสาย ณ อยุธยา (2556) ศึกษาอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลการวิจัยได้สะท้อนว่า
นักศึกษาที่มีสังกัดต่างกันมีระดับคุณลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 เมิ่อ
พิจารณานักศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์พบว่ามีผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต
สูงกว่านักศึกษาที่อยู่ในสังกัดอื่น ๆ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในกลุ่มหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์จะประกอบไปด้วย
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติที่ต้องเกี่ยวข้องกับการดูแลและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ประกอบกับหลักสูตร
พยาบาลมักจะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี มีความประณีตในงานท่ีท า ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า สนใจ 
ใฝ่รู้ และสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ 
ท างานร่วมกับบุคลากรในวิชาชีพอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการครองตน และการปฏิบัติวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , 2560) ซึ่งพันธกิจที่สะท้อนถึงคุณภาพของนักศึกษา
พยาบาลที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตสอดแทรกอยู่ในพันธกิจเหล่านั้น เช่น ด้านบุคลิกภาพดี  
ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน  ด้านการด ารงตนอย่างมีคุณค่า ด้านการท างานด้วยความประณีต ด้านความเป็นผู้น า 
ด้านความเสียสละเอื้ออาทร เป็นต้น นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นสวน
ดุสิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในช้ันปีที่ต่างกันพบว่า นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกช้ันปีมี ค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิชญ์นรี พิทักษ์อวกาศ (2556) ที่ศึกษา
คุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาลพบว่า คุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลที่อยู่ในช้ันปีที่ต่างกันมี
ค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต
ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่ทั้งนี้คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตในด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงความส าคัญของการจัด
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กิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม โดยจะต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานอันจะส่งเสริมไปยังคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตในด้านอื่น ๆ เพิ่ม
สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีศักยภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่รับ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เข้าท างานตั้งแต่ 6 เดือน – 
1 ปีข้ึนไป ใน 4 กลุ่มอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้ตัวอย่างวิจัยทั้งสิ้น จ านวน 820 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิต จ านวน 5 ด้าน ซึ่งอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (M = 4.41) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (M = 4.06) ด้านความรู้ (M = 4.06) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (M = 3.98) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (M = 3.89) 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ คณุลักษณะบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  
 
Abstract  
 The objectives of this research was to study the characteristics of graduates in the field 
of identities of Suan Dusit University according to the needs of entrepreneurs. The sample of this 
research were employers/ entrepreneurs in establishments recruiting graduates of Suan Dusit 
University who graduated with bachelor degree in academic year 2016, working from 6 months to 
1 years in 4 identities groups of University. The sample size of this study was 820 graduates. The 
research instrument was questionnaire.  Then, the data were analyzed by using frequency, 
percentage, mean and standard deviation.  The results showed that employers/  entrepreneurs 
satisfied with characteristics of graduates in 5 dimensions with a high level. When considering in 
each dimension, it was found that the dimension of interpersonal skills and responsibility (M = 
4.41), followed by morality (M = 4.06), knowledge (M = 4.06), intellectual skills (M = 3.98) and 
numerical analysis skills communication, communications and the use of information technology 
(M = 3.89), respectively. 
 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

214 

Keywords: Satisfaction of Employers/Entrepreneurs, Characteristics of Graduates, Suan Dusit 
University 
 
บทน า  
 สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งองค์กรหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่
จะออกไปท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสถาบันการศึกษาต้องมีการเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ จึงต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน 
และนโยบายการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ของตน สร้างการเรียนรู้ และประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงาน 
และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันในระดับสากล มีจิตส านึกและปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบโดย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม (นิภา วงษ์พิพฒน์พงษ์ และกรรณิการ์ เผือกน าผล, 2553; สัณห์สินี กันโอภาส, พิกุลแก้ว 
คลื่นสุวรรณ และรุ้งเพชร มาน้อย, 2555) 
 ทั้งนี้นักศึกษาเปรียบเสมือนตัวแทนของสถานศึกษาที่ควรมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและองค์กรที่ตนเข้า
รับนักศึกษาเข้าท างาน มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่และตั้งใจท างานให้ส าเร็จตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด มี
ผลงานท่ีมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจในงานและสามารถปฏบิัติงานได้เป็นอยา่งดี 
มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการท างานของตนให้ดีขึ้น มีความคิดริเริ่ม พยายามสร้างสรรค์และ
คิดค้นวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ มีดุลยพินิจและส านึกดี คิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ 
สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รู้กาลเทศะ รู้จักระงับอารมณ์ มีความสุ ภาพอ่อน
น้อมถ่อมตน วางตนอย่างเหมาะสม ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาและบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ แม้จะแตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะ ประเภท และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ อันได้แก่ ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาของตน 
ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติที่ดี ความรับผิดชอบงาน วุฒิภาวะ ทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะในการ
สื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (เพ็ญศรี ศรีสัจธรรม และเสาวรัตน์ ม่านสะอาด, 2552) 
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผลิตบัณฑิตในสาขาอัตลักษณ์มีความเช่ียวชายเฉพาะ ประกอบด้วย 
การศึกษาปฐมวัย พยาบาลศาสตร์ อุตสาหกรรมการบริการ และอุสาหกรรมอาหาร ออกสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปีมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ แต่ยังไม่ได้เป็นหลักประกันว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานได้เป็นที่พึ ง
พอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความสามารถ  ทักษะการท างาน  การ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการท างาน และมนุษย์สัมพันธ์ คุณสมบัติของบัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน/
สถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลอย่างยิ่งต่อการจ้างงานของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี 
 มีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการ พบว่า 
ผู้ประกอบการในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอยู่ด้วยกัน 6 
ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ ประเด็นที่ 2 ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่ 3 ขาดความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล ประเด็นที่ 4 ขาดความสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศ ประเด็นท่ี 5 ขาดความอดทนในการท างาน และประเด็นท่ี 6 ขาดมนุษยสัมพันธ์ (สรคม 
ดิสสะมาน, 2550) 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการส่วนใหญ่ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พบว่า 
มีความพึงพอใจในต่อบัณฑิตในด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นอันดับแรก ส่วนหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจมีความพึ งพอใจใน
ด้านความมีวินัยเป็นอันดับแรก (วิทูร กิจเครือ และคณะ, 2552) ทั้งนี้ยังพบว่า สถานประกอบการให้ความส าคัญใน
ด้านความรับผิดชอบมากที่สุด เนื่องจากในการปฏิบัติงานทุกอย่างเพื่อให้งานมีคุณภาพและส าเร็จตามวัตถุประสงค์
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ที่ตั้งไว้ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรืองานที่ ได้ปฏิบัตินับว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญอย่างยิ่ง และรองลงมาคือ ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สถานประกอบการต้องการ คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่ง
โดยทั่วไปความซื่อสัตย์เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (วราภรณ์ วงศ์หาญ, 2557) 
 ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงติดตามคุณภาพของ
บัณฑิตจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี่ต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะเป็นข้อมูลสะท้อนกลับถึงคุณภาพของบัณฑิตว่ามีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด ควรจะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในด้านใด รวมทั้งการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยจะ
น าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การจัดเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อคณุลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 มโนทัศน์เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตอนที่ 2 มโนทัศน์เกี่ยวกับความสามารถและคุณภาพของบัณฑิตไทยตอนที่ 3 
มโนทัศน์เกี่ยวกับความพึงพอใจ และตอนท่ี 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 มโนทัศน์เกี่ยวกับคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักในการจัดการและปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย (1) เน้นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน (2) ส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ (3) เน้นการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานหรือผู้ประกอบการ 
และเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยหลัก
ประการหนึ่งอยู่ที่การวางโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง นอกจากนี้
สถาบันการศึกษาควรท าการศึกษาวิจัย เพื่อท าความเข้าใจและให้ทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการประเภท
ต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ใช้ผลผลิตที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งได้ผลิตผล ผลิตออกไปสู่ตลาดงานในสังคม โดยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 
 1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา
และได้ระบุมาตรฐานการอุดมศึกษาว่ามี 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งในด้าน
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ระบุว่า “บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก” และจากมาตรฐานดังกล่าวได้ระบุ
ตัวบ่งช้ีของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) บัณฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน 
สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่ อพัฒนาสังคมให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 2) บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และ 3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง
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อย่างถูกต้องเหมาะสม (สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์, 2551) ทั้งนี้แนวโน้มและแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะบัณฑิตที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อยืนหยัดต่อสิ่งที่ถูกต้อง
เหมาะสมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 2) มีภาวะผู้น าที่เหมาะสมสามารถรองรับต่อกระแสแห่งอนาคต ควบคู่กับการ
มีความสามารถทางความรู้เชิงวิชาการ 3) มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ความรู้ใน
สถานการณ์ที่เป็นจริง และ 4) มีทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งจ าเป็นต้องมีความสามารถใน
การบูรณาการความรู้จากแนวคิดทางวิชาการที่หลากหลาย การมีทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ และทักษะการ
แก้ปัญหา  
 2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของทบวงมหาวิทยาลัย  
 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในสังคม และก ากับทบวงมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตไว้ดังนี้ 1) เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการคิด และวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 3) เป็นผู้มีความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอท่ีจะใช้งานได้ มี
ความสามารถในการเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิดหรือมีความสามารถในเชิงศิลปะและวรรณกรรม มีความสามารถ
ในการกีฬาอย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและด ารงชีวิตด้วยความเหมาะสม  
 3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
 องค์กรที่จะประสบความส าเร็จและมีความเจริญก้าวหน้านั้น นอกจากจะมีผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถแล้ว ยังจะต้องมีสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน ด้วยการ ท่ีบุคคลได้ท างานที่ตรง
กับความถนัดและความสามารถของตนเองแล้ว จะท าให้เกิดความพึงพอใจ มีความสุขและประสบความส าเร็จในการ
ท างาน ซึ่งมีงานวิจัยที่สอดคล้องของพยอม วงศ์สารศรี (2538) ได้ระบุถึงความส าเร็จและความก้าวหน้าขององค์กร
จะประกอบด้วย 1) ถ้าในองค์การประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถจะท าให้องค์การพัฒนาและ
เจริญเติบโต หากผู้บริหารเชื่อในความคิดนี้จะด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรลุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับงานเข้ามาอยู่ในองค์การ 2) ถ้าองค์การประกอบด้วยสมาชิกที่มีความพึงพอใจระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และ
ระหว่างสมาชิกกับผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ แล้วจะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์การหากผู้บรหิารเช่ือในข้อความนี้
จะเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสาร การสร้างขวัญก าลังใจแก่มวลสมาชิก 
เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ และ 3) ถ้าบุคคลได้ท างานตรงกับความถนัด ความสามารถของตนเองจะ
เกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน ฉะนั้น การพัฒนา เลื่อนต าแหน่ง ควรค านึงถึงแนวคิดนี้ 
 ตอนที่ 2 มโนทัศน์เกี่ยวกับความสามารถและคุณภาพของบัณฑิตไทย 
 การจัดการศึกษานอกจากจะเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแล้ว ระบบ
เศรษฐกิจใหม่ของโลกท่ีก าลังเพิ่มการแข่งขันด้วยการให้การศึกษาและฝึกอบรมโดยให้ความส าคัญกับองค์ความรู้มาก
ที่สุดนั้น ยังเป็นการวางเงื่อนไขของการพัฒนาประเทศให้ขึ้นอยู่กับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพิ่มมากข้ึน ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในระดับที่สูงขึ้น  
 ความสามารถและคุณภาพของบัณฑิตไทยได้หลักปฏิบัติของบัณฑิตในการท างานท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงให้กับบัณฑิตมี 7 ประการ คือ 
 1. จะต้องมีฉันทะ ปณิธาน และอุดมคติในการท างาน คือ มีความพอใจ มีความยินดีและศรัทธาต่องาน
ที่ท า ท างานนั้นด้วยใจรัก ถ้ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่บัณฑิตก็สามารถจะท างานได้ส าเร็จเป็นผลดี พบอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ 
ใครไม่เห็นก็ไม่วิตกเพราะมีผลงานเป็นประจักษ์พยานอยู่แล้ว 
 2. มีเป้าหมาย หลักการ และแผนที่ชัดเจน พระองค์ทรงแนะน าว่าบัณฑิตต้องอ่านงานให้ออกว่างาน
นั้นมีลักษณะอย่างไรมีขอบเขตแค่ไหน มีจุดมุ่งหมายที่แท้เพื่ออะไร เพื่อจะได้วางโครงสร้างของงานและแผนงานได้
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อย่างถูกต้องเหมาะสมว่าส่วนใดเป็นหลัก ส่วนใดเป็นส่วนประกอบ มีขั้นตอนในการท างานอย่างไรแล้วก็จะประมาณ
ก าลังความรู้ความสามารถถูกต้อง 
 3. รู้จักวิชาการในภาคปฏิบัติ วิชาการนั้นก็เรียนมาจากมหาวิทยาลัยแต่พอออกไปสู่สังคมจะต้อง
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมอันได้แก่ สภาพแวดล้อม 
สภาพการณ์ ระบบวิถีชีวิตของคนไทยมีการผสมผสานทฤษฎีกับปฏิบัติอย่างมีเหตุผล ด้วยความซื่อตรงและบริสุทธ์ิใจ
ไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติไม่ใช้ทฤษฎีเพื่อทฤษฎี แต่ว่าเลือกใช้ทฤษฎีเหมาะตรงกับงาน ตรงกับโอกาส ตรงกับ
สถานการณ์ ตรงกับประโยชน์ที่ต้องการ ได้มีการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการใช้วิชาการอย่างรอบคอบ ให้เกิด
ประโยชน์สร้างสรรค์ ท้ังหมดจะต้องมีคุณความดีเป็นพ้ืนฐานรองรับ 
 4. มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีความเพียรอย่างสม่ าเสมอ 
 5. มีสติ วิจารณญาณ และความรอบคอบในการท างาน 
 6. มีวินัยในการท างาน วินัยท่ีส าคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นวินัยท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ 
1) ไม่ประมาทปัญญา ไม่ว่าจะเป็นปัญญาของตัวเองหรือของเพื่อนร่วมงาน   2) รักษาความจริงใจ เพื่อว่าจะ
ก่อให้เกิดความวางใจกันในการท างาน จะได้ขจัดปัญหาความขัดแย้ง ย่อหย่อน ความล่าช้า 3) สลัดทิ้งจิตใจอันเสื่อม
ทราม จิตใจอันต่ าทรามคือ ความอ่อนแอไม่กล้า ไม่อดทนและมักง่ายหมายถึงมีความพึงพอใจในสิ่งง่ายๆ 4) มีความ
สงบ ส ารวม คือ ไม่ตื่นเต้น หวั่นไหว มีความเป็นกลางในการท างาน เพราะฉะนั้นวินัย 4 ประการ คือ ความไม่
ประมาทปัญญา รักษาความจริง สลัดทิ้งจิตใจอันต่ าทรามและมีความรักสงบ ส ารวม น้ันเป็นวินัยที่ส าคัญ 
 7. รู้จักท างานร่วมกับผู้อื่น การท างานร่วมกับผู้อื่นจะต้องอาศัยความจริงใจและรู้จักประมาณค่าของ
ตนเองอย่างเที่ยงตรง 
 นอกจากนี้เฉลิมเผ่า อจละนันท์ และคณะ (2545) กล่าวถึง คุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิต
ไทยควรประกอบด้วย 1) ต้องมีองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนที่มีความลุ่มลึกเพียงพอ ที่เริ่มปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ต้องมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง และความเป็นเลิศในวิชาชีพ 3) ต้อง
เป็นนักแก้ปัญหาที่สามารถประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน 4) ต้องมีทักษะการจัดการ สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยอิสระและปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ต้องสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพและการสื่อสารกับประชาคมโลก 6) ต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งความรู้ ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง 7) ปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพใน
ประชาคมโลก และ 8) ต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ตอนที่ 3 มโนทัศน์เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เรา
จะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่
จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดง
ความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรูส้ึกท่ีแท้จริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจน้ันได้ ซึ่งปราณี อารยะศาสตร์ (อ้างถึง
ในปริญญา จเรรัชต์ และคณะ, 2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นท่าที ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคล
ที่มีต่องานที่ท าอยู่ ถ้าบุคคลใดมีความพึงพอในงานมากจะมีการเสียสละอุทิศแรงกาย แรงใจ แรงปัญญาให้แก่งาน
มาก ส่วนผู้ที่มีความพึงพอใจในการท างานน้อย มักท างานตามหน้าที่ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับส่วนประกอบที่เป็นแรงจูงใจที่มี
อยู่ในงานนั้น และวิรุฬ พรรณเทวี (2542 อ้างถึงในประภาพันธ์ พลายจันทร์, 2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดอย่างไร ถ้า
คาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก และได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจ
ผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมี
มากหรือน้อย 
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 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญที่ช่วยให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ อันจะส่งผล
ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ขณะที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการจะเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานต่อลูกจ้าง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือ เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ อย่างดียิ่ง โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ความแตกต่างกันนั้น สามารถทดสอบให้เห็นได้ทั้งในเชิงประจักษ์ และเชิงพฤติกรรม (สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548) 
 
ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาค
รัฐวิสาหกิจ ที่รับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เข้าท างาน
ตั้งแต่ 6 เดือน–1 ปีขึ้นไป ใน 4 กลุ่มอัตลักษณ์แทนคณะของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ,471 คน ประกอบด้วย         
1) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอัตลักษณ์การศึกษาปฐมวัย จ านวน 355 คน 2) นายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ที่รับบัณฑิตกลุ่มอัตลักษณ์พยาบาลศาสตร์ จ านวน 70 คน 3) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ จ านวน 483 คน และ 4) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 563 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่รับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เข้าท างานตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปีขึ้นไป ใน 4 กลุ่ม โดยการ
ก าหนดขนาดตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างจากตารางยามาเน่ ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมประกอบด้วย 1) นายจ้าง/
ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอัตลักษณ์การศึกษาปฐมวัย จ านวน 188 คน 2) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิต
กลุ่มอัตลักษณ์พยาบาลศาสตร์ จ านวน 59 คน 3) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอัตลักษณ์อุตสาหกรรม
การบริการ จ านวน 218 คน และ 4) นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตกลุ่มอัตลักษณ์อุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 
234 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 699 คน และเพื่อชดเชยอัตราการตอบกลับผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
900 ตัวอย่าง ซึ่งรายละเอียดของการได้มาซึ่งตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) ใช้กลุ่มอัตลักษณ์เป็นช้ันในการสุ่ม และใช้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเป็นหน่วยการสุ่ม ทั้งนี้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างวิจัยนายจ้าง/ผู้ประกอบการจาก 4 กลุ่มอัตลักษณ์ พบว่า แบบสอบถามที่มีรายละเอียด
สมบูรณ์ครบถ้วนมีจ านวน 820 ฉบับ มีอัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 90.92 และมีจ านวนตัวอย่างเพียงพอ
ตามที่ก าหนดไว้ดังแสดงตารางที่ 1 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- ด้านความรู ้
- ด้านทักษะทางปัญญา 
- ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ
นายจ้าง 
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ตารางที่ 1 จ านวนตัวอย่างนายจ้าง/ผู้ประกอบการ แบบสอบถาม และอัตราการตอบกลับจ าแนกตามกลุ่มอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่
รับบัณฑิตเข้าท างานตาม

กลุ่มอัตลกัษณ ์

จ านวนประชากร
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ

ทั้งหมด 

จ านวนขนาด 
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ 

ที่เป็นตัวอย่าง 

จ านวน
แบบสอบถามที่

ได้รับ 

การศึกษาปฐมวัย 355 188 214 
พยาบาลศาสตร์ 70 59 68 
อุตสาหกรรการบริการ 483 218 265 
อุตสาหกรรมอาหาร 563 234 273 

รวมท้ังสิ้น 1,471 699 820 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างวิจัย 
เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ  ประเภทของหน่วยงาน และสถาน
ประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต ประกอบด้วยข้อ
ค าถามที่วัดคุณลักษณะบัณฑิต 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นแบบวัดมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งเป็นข้อค าถามปลายเปิด (Open-ended Form) ประกอบด้วย 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 3 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต จากนั้นก าหนดนิยามตัว
แปรและองค์ประกอบ สร้างข้อค าถามและก าหนดรูปแบบเครื่องมือ  
 ขั้นตอนที่ 2 น านิยามตัวแปรและองค์ประกอบที่ก าหนดขึ้นในข้ันตอนที่ 1 มาสร้างโครงสร้างข้อค าถาม
และก าหนดจ านวนข้อค าถามจากตัวแปรที่ต้องการวัด  
 ขั้นตอนที่ 3 ร่างแบบสอบถามพร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบ
แนวคิด นิยามเชิงปฏิบัติการ และตารางก าหนดโครงสร้างเนื้อหาท่ีตอ้งการวัด โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
เครื่องมือวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน  
 ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้ (Try out) หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยตามค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน จึงน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับตัวอย่างวิจัยจ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
ด้านความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคแอลฟา ผลการตรวจสอบพบว่า คุณภาพเครื่องมือ
ด้านความเที่ยงอยู่ในระดับสูงทุกด้าน มีช่วงพิสัยความเที่ยวเท่ากับ 0.77-0..86 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บตัวอย่างจากนายจ้าง/ผู้ประกอบการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1) ติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชนที่รับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล  
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 2) ท าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยโดยเสนอไปยังนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างวิจัย 
 3) เตรียมแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอและอยู่ในสภาพเรียบร้อย  
 4) ส่งแบบสอบถามไปยังนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และให้ส่งกลับคืนทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ผู้วิจัยตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน และตรวจ
ความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ท้ังนี้หากข้อมูลมีการขาดหายบางรายข้อจะก าหนดให้แทนท่ีด้วย
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรนั้นๆ 
 2. การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน เพื่อให้ทราบภาพรวมของข้อมูลตัวอย่างวิจัย โดยใช้สถิติบรรยาย 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยจัดกลุ่มข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน 6 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
ผลการศึกษา 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอน 1 ข้อมูลพื้นฐานตัวอย่างวิจัย ตอน 2 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวอย่าง และตอน 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้
 ตอน 1 ข้อมูลพ้ืนฐานตัวอย่างวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตัวอย่างวิจัยที่เป็นนายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่รับ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าท างาน จ าแนกตามกลุ่มอัตลักษณ์ ประกอบด้วย การศึกษาปฐมวัย พยาบาล
ศาสตร์ อุสาหกรรมการบริการ และอุสาหกรรมอาหาร มีจ านวนทั้งสิ้น 820 คน เป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 478 
คน มีอายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 273 คน และส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานบริษัทเอกชน จ านวน 496 คน ดัง
แสดงในตาราง 1.1 
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ตาราง 1.1 จ านวนของนายจ้าง/ผูป้ระกอบการจ าแนกตามสาขาอัตลักษณ์มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ จ าแนกตามสาขาอัตลักษณ์มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

การศึกษา
ปฐมวัย 

พยาบาล
ศาสตร์ 

อุตสาหกรรม 
การบริการ 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

รวมท้ังหมด 

เพศ 
ชาย 88 1 105 140 334 
หญิง 125 65 157 131 478 
ไม่ระบ ุ 3 2 3 2 10 

รวม 214 68 265 273 820 
อาย ุ
ต่ ากว่า 30 ปี 8 7 46 56 117 
30 - 39 ปี 35 24 113 101 273 
40 - 49 ปี 67 22 67 72 228 
50 - 59 ปี 74 15 34 38 161 
60 ปี ข้ึนไป 28 0 4 3 35 
ไม่ระบ ุ 2 0 1 3 6 

รวม 214 68 265 273 820 
ประเภทของหน่วยงาน 
ราชการ 114 22 11 11 158 
รัฐวิสาหกิจ 4 2 21 7 34 
บริษัทเอกชน 39 34 208 215 496 
อื่นๆ 57 10 25 40 132 

รวม 214 68 265 273 820 
 ตอน 2  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวอย่าง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
(M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยวิเคราะห์ตัวแปรคุณลักษณะของบัณฑิต ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคุณลักษณะของบัณฑิต พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตอยู่ในระดับมากทุกด้านอยู่ระหว่าง 3.89 – 4.41 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (M = 
4.41, SD = 0.59) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (M = 4.30, SD = 0.57) ด้านความรู้ (M = 4.06, SD = 
0.60) ด้านทักษะทางปัญญา (M = 3.98, SD = 0.63) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (M = 3.89, SD = 0.62) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
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ตาราง 2.1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัสวนดสุิตของคุณลักษณะ
ของบัณฑิต  

ตัวแปร 
การศึกษา
ปฐมวัย 

พยาบาล
ศาสตร ์

อุตสาหกรรม 
การบริการ 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

รวม 

M SD M SD M SD M SD M SD 
1 .ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.43 0.59 4.13 0.52 4.33 0.58 4.32 0.60 4.30 0.57 
การปฏิบัติงานดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินยั   

4.49 0.63 4.21 0.64 4.45 0.66 4.39 0.72 4.39 0.66 

การเป็นผู้น าและ/หรือผู้ตามที่ดี มุ่งมั่นทีจ่ะ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

4.29 0.68 3.78 0.62 4.16 0.73 4.12 0.75 4.09 0.70 

มีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหนา้ทีท่ี่
ได้รับมอบหมาย 

4.36 0.75 4.21 0.66 4.33 0.75 4.33 0.70 4.31 0.72 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และข้อตกลงของ
หน่วยงาน 

4.47 0.68 4.17 0.61 4.36 0.68 4.39 0.72 4.35 0.67 

การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.53 0.63 4.29 0.62 4.37 0.68 4.36 0.70 4.39 0.66 
2. ด้านความรู ้ 4.22 0.64 3.85 0.53 4.12 0.61 4.05 0.63 4.06 0.60 
สามารถสรุปความ ตีความ ขยายความ และ
จับใจความได ้

4.14 0.70 3.82 0.67 4.06 0.72 4.05 0.77 4.02 0.72 

  มีความเขา้ใจงานที่ได้รับมอบหมาย 4.33 0.71 3.96 0.61 4.23 0.68 4.20 0.74 4.18 0.69 
มีความช านาญเกี่ยวกับวิชาชีพทีป่ฏิบัติงาน 4.15 0.76 3.72 0.62 4.01 0.73 4.04 0.76 3.98 0.72 
มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบัติงานได ้

4.31 0.74 4.01 0.68 4.22 0.77 4.02 0.81 4.14 0.75 

สามารถระบุความรู้ด้านทฤษฏีต่างๆ หรอื
ความรู้ที่เป็นพื้นฐานได้ 

4.16 0.74 3.74 0.59 4.07 0.74 3.94 0.78 3.98 0.71 

3. ด้านทักษะทางปญัญา 4.16 0.65 3.67 0.54 4.05 0.61 4.02 0.70 3.98 0.63 
มีความสามารถในการวางแผนจัดระบบงาน 
และควบคุมงาน 

4.03 0.72 3.50 0.61 3.92 0.75 3.94 0.84 3.85 0.73 

แสวงหาความรู้ และสามารถสร้างสรรค์งาน
ใหม่ๆ 

4.17 0.77 3.68 0.76 4.03 0.76 3.98 0.79 3.97 0.77 

มีกระบวนการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์  
สามารถเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการ
ตัดสินใจได้ 

4.06 0.77 3.60 0.69 3.99 0.74 3.91 0.84 3.89 0.76 

มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า 

4.15 0.78 3.65 0.62 4.03 0.72 4.03 0.81 3.97 0.73 

การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อยา่ง
เหมาะสม 

4.37 0.69 3.93 0.61 4.31 0.67 4.23 0.76 4.21 0.68 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

4.48 0.64 4.27 0.55 4.50 0.52 4.38 0.63 4.41 0.59 

มีบุคลิกภาพและการวางตัวอยา่งเหมาะสม 
ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

4.51 0.69 4.26 0.66 4.47 0.63 4.34 0.78 4.40 0.69 

มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ ่ให้ความชว่ยเหลอื
ผู้อื่นโดยสมัครใจ 

4.49 0.73 4.26 0.64 4.55 0.60 4.46 0.73 4.44 0.68 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมได้ 

4.47 0.74 4.38 0.65 4.61 0.57 4.42 0.74 4.47 0.68 

มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดกลั้น และมี
ระเบียบวินยัในการท างาน  

4.43 0.74 4.25 0.66 4.42 0.65 4.33 0.71 4.36 0.69 

มีส่วนร่วมในโครงการและกจิกรรมของ 4.46 0.72 4.10 0.65 4.37 0.70 4.26 0.74 4.30 0.70 
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ตัวแปร 
การศึกษา
ปฐมวัย 

พยาบาล
ศาสตร ์

อุตสาหกรรม 
การบริการ 

อุตสาหกรรม
อาหาร 

รวม 

M SD M SD M SD M SD M SD 
องค์กรหรือหน่วยงาน 
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนรว่มงาน 4.50 0.67 4.38 0.59 4.58 0.61 4.44 0.67 4.48 0.64 
5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.05 0.64 3.64 0.59 3.99 0.59 3.86 0.64 3.89 0.62 

  การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4.19 0.72 3.68 0.70 4.05 0.71 3.94 0.82 3.97 0.74 

  การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห ์และสร้างสรรค์
งาน  

4.00 0.75 3.59 0.74 3.95 0.71 3.90 0.75 3.86 0.74 

ประยุกต์ใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
และความรู้เชิงสถิติเบื้องต้นในการ
ปฏิบัติงาน   

3.93 0.73 3.53 0.72 3.83 0.75 3.76 0.82 3.76 0.76 

มีการน าเสนอและการสื่อสารภาษาไทยและ 
ภาษาตา่งประเทศได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ  

3.85 0.77 3.56 0.74 3.95 0.74 3.66 0.77 3.76 0.76 

มีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลขา่วสารแก่ผู้อื่นได้
อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพ 

4.09 0.73 3.69 0.65 4.03 0.73 3.90 0.74 3.93 0.71 

ความสามารถในการสื่อสาร (พูด, อ่าน, ฟัง, 
เขียน) 

4.26 0.73 3.79 0.61 4.12 0.74 4.01 0.78 4.05 0.72 

 ตอน 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มอัตลักษณ์ ประกอบด้วย การศึกษาปฐมวัย พยาบาลศาสตร์ อุตสาหกรรม
การบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร โดยประเด็นท่ีสอบถามมีอยู่ด้วยกัน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 นายจ้างหรือผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้ง 4 อัตลักษณ์ใน
ทิศทางเดียวกัน คือ มหาวิทยาลัยควรมีการปลกูฝั่งให้บัณฑิตมคีุณธรรมจริยธรรมตัง้แต่เริ่มต้นในการรับเข้าการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม การมีหลักสูตรส่งเสริมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมหรือ
การสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในบทเรียน สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดีมีความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรมทั้งในเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคล
ภายใน และภายนอกองค์กร 
 ประเด็นที่ 2 ด้านความรู้ 
 นายจ้างหรือผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้ง 4 อัตลักษณ์  
ไว้ว่า มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานขององค์กร  
ซึ่งได้ให้ความเห็นอยู่ด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ในสาขาวิชาที่ เรียน ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง ไม่เน้นการเรียนรู้ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่ควรมี
สถานการณ์จ าลองให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติจริงด้วย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและมีการพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความรู้ด้านภาษา ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในการใช้
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ภาษาอังกฤษ การเขียน การพูด และการอ่าน ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มเนื้อหา เพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน เรียนรู้และเกิดพัฒนาต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยี ควรมี
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง อาจจะท าโดยการอบรม การมีหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อส าหรับ
การท างาน เพื่อท่ีจะได้มีการท างานท่ีมีอย่างประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 ประเด็นที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 นายจ้างหรือผู้ประกอบการไดใ้ห้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพบัณฑติในด้านทักษะทางปัญญา
ทั้ง 4 อัตลักษณ์ไว้ว่า มหาวิทยาลัยควรมีส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษาด้วยการอบรมในการเรียนรู้การแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าหรือมีการสร้างสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และการหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้หลายๆวิธี หรือมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาร่วมกันคิด รวมทั้งสร้าง
สถานการณ์ให้นักศึกษาได้ลองคิด วิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไขจากสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมา ซึ่งจะท าให้นักศึกษามี
ความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุมีผล มีการวางแผน กล้าติดสินใจ มีการล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงาน และมีสติใน
การท างานอย่างรอบคอบ 
 ประเด็นที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นายจ้างหรือผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทั้ง 4 อัตลักษณ์ไว้ว่า มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและปลูกฝั่งให้
นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในเรื่องของ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ รวมถึงการท างานร่วมกับ
เพื่อนร่วมงานในองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีกับบุคคลภายในและ
ภายนอก และมีการรับผิดชอบในการท างานได้อย่างดี ท าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 ประเด็นที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นายจ้างหรือผู้ประกอบได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 4 อัตลักษณ์ คือ 
มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เช่น การสืบค้นหาข้อมูล การเรียนรู้พื้นฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในการท างานจะใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่ง
จะท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2559 จากผลการวิจัยในภาพรวม นายจ้าง/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน นายจ้าง/
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตามล าดับ และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความ
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความพึงพอใจบัณฑิตในเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ความสามารถในการท างานเป็นทีมได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมไทยประกอบกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้
ปลูกฝังและอบรมสั่งสอนให้นักศึกษามีการรักใคร่กลมเกลียวและการใช้วาจาสุภาพในการสนทนา จึงท าให้บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแก่ผู้ที่ได้รู้จักหรือพบเห็น ซึ่งสอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546) ที่กล่าวว่าบัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ คือ มี
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พฤติกรรมทางกายและวาจาท่ีเหมาะสม สามารถด ารงตน และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวราภรณ์ วงศ์หาญ (2557); มนูญ สุคีตา (2545) การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่
จะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจ และการปฏิบัติงานด าเนินไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถน าไปสู่
บรรยากาศของการท างานที่ดี เข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยของโกศล วัชโลทน (2542) คือ ความสุภาพ
และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นปัจจัยด้านการบริการที่มีความส าคัญอันดับหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคส่วนใหญ่ 
ซึ่งกล่าวได้ว่าในการท างานเกี่ยวข้องกับการบริการนั้นสถานประกอบการมีความต้องการพนักงานท่ีมีความสุภาพ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
ด้านนี้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนั้นคือ เรื่องการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัย และการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ 
ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนนั้นคือ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการฝึกท างานร่วมกับผู้อื่น เช่น 
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต (สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2540) พบว่า คุณลักษณะที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาคิดว่าตนมีมากที่สุด คือ มีความซื่อสัตย์ เพราะเป็นสิ่งส าคัญในท างานอันดับแรก คือ ต้องการคนที่มีความ
ซื่อสัตย์เพื่อจะท าให้องค์กรอยู่รอดและสามารถพัฒนาไปได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้เน้นการอบรมและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแรงงานด้วยความ
มุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริต และมีการปลูกฝังให้รักองค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาวดี ล้อมหามงคล 
(2545) ที่กล่าวว่า ความซื่อสัตย์ และไว้วางใจนั้นเป็นคุณสมบัติด้านลักษณะนิสัยที่ธุรกิจหรือผู้ประกอบการให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปความซื่อสัตย์เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการรับเข้าท างาน 
 3. ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา ภาพรวมจัดอยู่ในระดับมากเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของระบบหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกันระหว่างคุณลักษณะที่จ าเป็นและผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต
ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่บัณฑิตได้ปฏิบัติงานนั้นอยู่ ซึ่งตามทฤษฎีของ Bloom (1956 อ้างถึงในพัชนี 
จันทร์น้อย, 2557) ได้กล่าวถึง การน าความรู้แต่ละระดับซึ่งเป็นกระบวนการของมนุษย์ในการน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการเรียนรู้ อันได้แก่ ระดับความรู้ ความคิดรวบยอด การน าไปปรับใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินผล แสดงว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถน าความรู้ 
ความสามารถ และทักษะทางปัญญาที่ได้รับการเรียนการสอนไปปรับใช้ในการท างานตามต าแหน่งงาน ผู้ใช้บัณฑิตมี
ความพึงพอใจระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะในด้านความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย และการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ย่อมสะท้อนคุณภาพของหลักสูตร คุณภาพและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรัฐบาลไทย , (2560); กระทรวงแรงงาน (2560) ที่กล่าวว่า
ผู้ประกอบการมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และมีทักษะฝีมือเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่ส าหรับด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีความต้องการจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
บัณฑิตมากที่สุดใน 5 ด้าน โดยมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงความส าคัญ
ของการจัดให้บัณฑิตได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม เช่น การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาษาเฉพาะทางให้กับ
นักศึกษาก่อนจบการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสาร และเป็นการส่งเสริมให้การเรียนรู้หรือการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีศักยภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 จากผลการวิจัยพบว่า สถาบันอุดมศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน
ภาคทฤษฎี ให้ความรู้ทางดา้นทฤษฎี และดา้นปฏิบัติ รวมถึงความสามารถ ให้พร้อมก่อนการที่จะไปปฏิบัติงานจริง 
เพื่อนักศึกษาไปปฏิบตัิงานจะได้ไมม่ีอุปสรรค และปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 
เอกสารอ้างอิง  
กระทรวงศึกษาธิการ (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ 
กระทรวงแรงงาน (2560). รายงานประจ าปี 2559. สืบค้นเมื่อวันที ่28 มีนาคม 2561 จาก 

http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/pdf/report_mol2559final_for27mar
ch60.pdf 

วิทูร กิจเครือ, ชลิตร์ มณีสุวรรณ และชนิดา พลอยสุกใส. (2552). ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
นักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2552. สุพรรณบรุี: วิทยาลยัเทคนิค
สุพรรณบุร ี

วราภรณ์ วงศ์หาญ. (2557). การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนร่วมของนักศึกษาชัน้ ปวส.2 และสถาน
ประกอบการที่มีต่อสมรรถนะของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ. เชียงใหม:่ วิทยาลัยเทคโนโลยพีายัพและบรหิารธรุกิจ 

นิภา วงษ์พิพฒน์พงษ์ และกรรณิการ์ เผือกน าผล. (2553). ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณี. จันทรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 

สัณหส์ินี กันโอภาส, พิกุลแก้ว คลืน่สุวรรณ และรุ้งเพชร มาน้อย. (2555). การศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการฝึกงานของนกัศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2555. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพ็ญศรี ศรีสัจธรรม และเสาวรตัน ์ม่านสะอาด. (2552). คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนกัศึกษาฝึกงานสาขาวิชา
เภสัชศาสตร์: มุมมองของอาจารย์ประจ าแหล่งฝึก. (รายงานการวจิัย). มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

สรคม ดิสสะมาน. (2550). ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โกศล วัชโรทน (2542). ปัจจัยท่ีมอีิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในการเลือกใช้บริการที่พักแรมประเภท
เกสท์เฮาส์ ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มนูญ สุคตีา (2545) ลักษณะพึงประสงค์ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ. (2540). การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากสถาบันราชภฎัสวนดุสิต ปีการศึกษา 2544-2545. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ ์

สุภาวดี ล้อมหามงคล (2545) คุณลักษณะนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกจิน าเท่ียว (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

สมบูรณ์  ชิตพงศ์.  ม.ป.ป. การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย.  กรุงเทพฯ : ส านักทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา.  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร. 

พัชนี จันทร์น้อย (2557) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาวิชาการจัดการบิน 
และผลสัมฤทธ์ิของผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลยันครพนมในสถาน
ประกอบการ. วารสารวิจัยราชภฎัพระนคร, 9(2) 

พยอม วงศ์สารศรี. (2538). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภฏัสวนดสุิต. 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

227 

เฉลิมเผ่า อจละนันท์. (2545). ความคาดหวังและโอกาสทางการศกึษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง.  

ปริญญา  จเรรัชต์, วิโรจน์  ฤทธ์ิชัย, อานุภาพ เส็งสายและแพรวพรรณ  ชูช่วย. (2546). ความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ใช้เสบียงสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  กิจกรรมนาหญ้าและพัฒนาอาชีพผลิตเสบียง
สัตว์เพ่ือการจ าหน่าย. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2561. จาก http://www.dld.go.th/ 
person/trainning/satisfy.doc 

ประภาพันธ์  พลายจันทร์.  (2546).ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสารนิเทศและบริการขอ
ห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม. 2561. จาก 
www.lib.cmu.ac.th/facult/ agric/2_6_3.pdf) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2548). การศึกษาความพึง
พอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีตอ่การปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภฏั  
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2546-2547. มหาวิทยาลยัราชภฏั วไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. 

 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

228 

พฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0  
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครพนม เขต 2   
Features Authentic And Diserable Of Ministrators Thailand Education 4.0  Under 

Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational 
Service Area Office  2 

 
สอนประเสริฐ  นนเลาพล1  และ  ไพฑูรย์ พวงยอด2 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 
 

Sonprasoet Nonlaophon1 Paitoon Puangyod2 
 Educational Administration, Nakhon Phanom University 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จ านวน 288 
คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0  มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.66 ถึง 0.89 
และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 และพฤติกรรมผู้น าตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.64 ถึง 0.92 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพด้านต าแหน่ง พบว่า  ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01   
 
ค าส าคัญ: ผู้น า, ภาวะผู้น า , ไทยแลนด์ 4.0 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study and to compare Features Authentic and 
Desirable of Ministrators Thailand Education 4. 0 Under Educational Extension Schools Under 
Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2. The samples were 288 administrators 
and teachers in Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2, in academic year 2017 
selected by Multistage Sampling.  The instrument was a five-rating scale Features Authentic of 
Ministrators in Thailand Education 4.0 questionnaire with the discrimination between 0.66 – 0.89 
and the reliability of 0.96 and Desirable of Ministrators in Thailand Education 4.0 questionnaire 
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with the discrimination between 0.64 – 0.92 and the reliability of 0.97.  The statistics for the 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test. 
 The results were Features Authentic and Desirable of Ministrators in Thailand Education 
4.0 Under Educational Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service 
Area Office 2 was found at high level.  The opinions of the administrators and teachers about 
Features Authentic and Desirable of Ministrators in Thailand Education 4.0 Under Educational 
Extension Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 were 
statistically not different, the administrators and teachers who had different sizes were 
statistically different at the .01 level. 
 
Keywords: leader , Leadership , Thailand Education 4.0  
 
บทน า  
 การศึกษาไทยมีมาหลายยุคหลายสมยั ได้แก่ การศึกษาไทย  1.0  เป็นยุคการศึกษาเพื่อสร้างนักปกครอง 
เป็นการศึกษาส าหรับชนช้ันสูงในสังคม โดยมีการจัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการให้กับบุตรหลานชนช้ันปกครอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นนักปกครองในรุ่นต่อไป การศึกษาในยุคนี้ไม่เป็นที่แพร่หลาย มีการจัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นแบบบอกความรู้จากผู้สอน  ถ้าผู้สอนไม่มีอะไรจะสอนแล้ว ถือว่าส าเร็จ
การศึกษา การศึกษาไทย 2.0 เป็นยุคแห่งการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างขึ้น เหตุจากการจัดการศึกษาในยุค 1.0 นั้น ไม่
สามารถผลิตก าลังคนได้ทันต่อความต้องการในการบริหารราชการบ้านเมือง ท าให้ชนช้ันปกครองต้องแก้ปัญหาด้วย
การจัดให้มีการศึกษาส าหรับลูกหลานขุนนางช้ันสูง  เพื่อผลิตก าลังคนป้อนเข้าสู่ระบบราชการ ที่นับวันจะขยาย
ขอบเขตงานเพิ่มมากขึ้น  ตามความเจริญและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้น รูปแบบการจัด
การศึกษาเริ่มมีระบบโรงเรียน  แต่ยังเป็นการเรียนแบบบอกความรู้จากผู้สอนอยู่เช่นเดิม การศึกษาไทย 3.0 ในยุคนี้
เป็นยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศก าลังพัฒนา ท่ีพึ่งพาอุตสาหกรรมเบาในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ เป็นเหตุให้การศึกษายุคนี้ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนป้อน เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม เกิดการ
ท าซ้ าบัณฑิตอย่างมโหฬาร เป็นเหตุให้เกิดความตกต่ าของบัณฑิตในทุกระดับ ทุกสถาบันการผลิต โดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้นั้น เป็นแบบทางการเหมือนสายพานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และการศึกษาไทย 4.0 
การศึกษายุคนี้เป็นการศึกษาเพ่ือการสรา้งนวัตกรรม เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการศึกษาเพื่อสังคม ท่ีคนท่ีได้รับ
การศึกษานั้นต้องหันมาช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง และกว้างขวาง โดยที่ไม่ใช่การศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
วัตถุประสงค์หนึ่ง ดังเช่นที่ผ่านมา และการจัดการศึกษาต้องบูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์ ชีวิต และเทคโนโลยีเข้า
ด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างคนที่สังคมต้องการได้ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย  
สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน โดยครูอาจจะไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป หรือถ้าจ าเป็นต้องมีก็
ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอย่างมาก (โพยม จันทร์น้อย,2561 : http://www.kroobannok.com/8149) 
 การศึกษา 4.0 (Education 4.0)  เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหน
แห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งการ
เรียนการสอนในปัจจุบันยังคงห่างไกลในหลายๆ มิติ เช่น ไม่เคยสอนให้ผู้เรียนได้คิดเองท าเอง  ส่วนใหญ่ยังคงสอน
ให้ท าโจทย์แบบเดิมๆ อีกอย่าง คือ ผู้เรียนเริ่มไม่รู้จักสังคม  ส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกับเกมส์ การช้อปปิ้ง 
การแชท เฟสบุ๊ค ไลน์ และอินสตราแกรม ส่วนใหญ่มันเป็นสังคมมายา ซึ่งเทคโนโลยีไม่ได้ผิด แต่เหรียญมีสองด้าน 
เทคโนโลยีก็เช่นกัน จะน าไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์ เป็นความยากและท้าทายของผู้ที่ต้องท าหน้าที่สอนในยุคนี้ 
เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี      ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้กล้าคิด
และกล้าที่จะผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าเก่งจริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้
เสมอ และมีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม  ซึ่งปัจจัยหลักของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่า 
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ได้แก่  1) การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) เครื่องมือส าคัญส าหรับการค้นหาความรู้ เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ดังนั้น
ทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึง Internet ได้ง่าย มากกว่ามอง Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลัวว่าผู้เรียนจะ
ใช้ Internet  ไปในทางที่ไม่ดี ไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
เป็นพรสวรรค์ หลักสูตรการเรียนการสอนควรจะเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากต ารา
เรียน 3) การปฏิสัมพันธ์กับสังคม  (Society Interaction) เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ท างานร่วมกันในสังคมได้ ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการท างานแบบเป็นกลุ่มหรือทีม  ปัจจัยดังกล่าว ถ้าท าได้ดี
การศึกษา 4.0 จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงาน
ที่ท า สามารถต่อยอดและพัฒนา (พรชัย เจดามาน , ไพรฑูรย์  พิมพ์ดี และอัครพงศ์  สุขมาตร์. 2559 ) ทั้งนี้
การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจรงิและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อจะได้น าผล
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ใช้เป็นข้อสนเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  
ทบทวนวรรณกรรม 
 ภาวะผู้น าตามสภาพจริง 
 ภาวะผู้น าตามสภาพจริง (Authentic Leadership)  บางท่านเรียกภาวะผู้น าที่แท้  หรือผู้น าที่เป็นของ
แท้  หรือความเป็นผู้น าที่แท้จริงหรือภาวะผู้น าท่ีก าลังได้รับความนิยมในทางวิชาการซึ่ง  
 Gardner, Cogliser, Davis, and Dickens (2011).  อ้างอิง รศ.ดร.วิโรจน์  สารรัตนะ. 2557 : 32-33)  
ให้นิยามว่า  เป็นการอธิบายความ ชอบธรรมของผู้น าจากค่านิยมและจริยธรรมพื้นฐานที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
ในความสัมพันธ์กับผู้ตาม โดยทั่วไปผู้น าตามสภาพจริงจะเป็นบุคคลที่มีภาพทางบวกเกี่ยวกับความมีมโนทัศน์ แห่ง
ตนที่จริงใจ (Truthful Self-Concepts) และเปิดเผย (Openness)  เพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust)  และสนับสนุน
อย่างกระตือรือร้น (Enthusiastic Support)  จากผู้ตาม น าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นของรายบุคคลหรือกลุ่ม  
ในขณะที่ Waulmbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, and Peterson (2008)  เห็นว่านิยามภาวะผู้น าตามสภาพ
จริงมีหลากหลายแต่มีบางลักษณะบางที่เป็นค าอธิบายร่วมกัน  คือ  1) ความตระหนักในตนเอง (Self-awareness)  
มีการสะท้อนผลและตรวจสอบตนเองเสมอถึงจุดอ่อน  จุดแข็งและค่านิยม  2)  แสดงออกถึงความสัมพันธ์ท่ีโปร่งใส 
(Relational Transparency)  3) ใช้กระบวนการที่สมดุล (Balanced processing)  มีใจเป็นธรรม (Fair-mind)  
ในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน  และ  4) มีพื้นฐานทางจริยธรารมในทางบวก (A positive ethical 
foundation)  ท่ีแสดงออกทางความสัมพันธ์และการตัดสินใจ 
 Kruse (2013. อ้างอิง รศ.ดร.วิโรจน์  สารรัตนะ. 2557 : 33)  ท่ีเห็นว่าภาวะผู้น าตามสภาพจริงมีนิยาม
ที่แตกต่างกัน  แต่มีบางลักษณะที่ใช้อธิบาร่วมกัน  คือ  1) มีความตระหนักในตนเองและเป็นของแท้ (Self-
awareness and genuine)  ตระหนักถึงจุดแข็งจุดอ่อนและอารมณ์ของตนเอง  แสดงถึงความเป็นตัวของตัวเอง 
(Real selves) กับผู้ตาม ไม่แสดงต่อหน้าอย่างหนึ่งแต่ลับหลังเป็นอีกอย่าง  ไม่ปกปิดข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อนด้วย
กลัวจะถูกกล่าวหาว่าอ่อนแอ และตระหนักว่าความตระหนักในตนเอง (Self-actualized)  เป็นการเดินทางที่ไม่
สิ้นสุด  ทุกคนมีข้อบกพร่อง เรียนรู้จากข้อบกพร่อง  ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ 2) มุ่งขับเคลื่อนพันธกิจและหวัง
ผลส าเร็จ (Mission driven and focused on results) ไม่ใช่เพื่ออ านาจ เงิน หรืออัตตาของตนเอง 3) น าด้วยหัวใจ 
(Lead with heart) ไม่กลัวที่จะแสดงอารมณ์ จุดอ่อน และท่าทีกับผู้ตามที่อาจถูกมองว่าอ่อน (Soft)  แต่ถือเป็น
แบบตรงไปตรงมาที่มีผลต่อความส าเร็จ เพียงแต่ต้องแสดงออกด้วยท่าทีที่เห็นอกเห็นใจ (Empathy) 4) ให้
ความส าคัญกับระยะยาว (Focus on the long-term) การบ ารุงรักษาบุคคลและการบ ารุงรักษาองค์กรต้องการ
ความอดทนและการท างานหนักทีจ่ะต้องด าเนินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
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 ผู้น าตามสภาพที่พึงประสงค์ 
 พิจักษณา  วงศาโรจน์ (2557 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่พึงประสงค์ : 
กรณีศึกษากรมก าลังพลทหารบก  พบว่า  ตัวแปรด้านทัศนคติของผู้บริหาร  และด้านหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าของผู้บริหารที่พึงประสงค์อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ส่วน
คุณลักษณะของผู้บริหารไม่มีอิทธิพลกับภาวะผู้น าของผู้บริหารที่พึงประสงค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าราชการภายในกรมก าลังพลทหารบกให้ความส าคัญกับทัศนคติและการท างานบนหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บังคับบัญชา  โดยไม่ได้พิจารณาการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่พึงประสงค์จากคุณลักษณะของ
ผู้บังคับบัญชา 
 พัชราณี  ฟักทองพรรณ (2553.  อ้างอิงใน พิจักษณา  วงศาโรจน์. 2557 : 18)  ได้ศึกษาเรื่อง  แนวโน้ม
คุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวโน้มคุณลักษณะผู้น าที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน  จากการคาดการณ์ในช่วงปี  พ.ศ. 2554-2559  โดยใช้ทั้งการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  มีขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้  1) การวิจัยเอกสารเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย  
2) การวิจัยอนาคตแบบ (Ethnographic Delphi Futures Research)  EDFR  ผลการวิจัยพบว่า  แนวโน้ม
คุณลักษณะผู้ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน  ในปี พ.ศ. 2554-2559  ประกอบด้วย  คุณลักษณะ
ผู้น า  5  ด้าน  คือ  (1) ด้านความรู้  (2) ด้านทักษะ  (3) ด้านทัศนคติ  (4) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  (5) ด้าน
บุคลิกภาพ  โดยผู้เช่ียวชาญให้ความส าคัญกับคุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพสูงสุด  รองลงมาเป็นด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงสุด  รองลงมาเป็นด้านทัศนคติ  ใน
ภาพรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าด้านอ่ืน ๆ  โดยที่คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชนจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะด้านความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
กุลสตรีไทย  ศิลปวัฒนธรรมไทย  ทักษะการใช้จิตวิทยาและการปกครองนักเรียนหญิง  ทัศนคติที่ดีในการพัฒนา
การศึกษาของสตรี  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และความเป็นไทย 
 อภิญญา  ลีละฉายากุล (2555,  อ้างอิงใน พิจักษณา วงศาโรจน์. 2557 : 19)  ได้ศึกษาเรื่อง  สมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ตามภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ  ในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ค้นหาสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามภาระงานของบุคคลากรสายวิชาการในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบเชิงพรรณนาหาค าตอบที่สัมพันธ์กันกับองค์ประกอบของสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน 
ตามนิยามของ  David C.McClelland ได้แก่  ทักษะและความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ
ลักษณะของตนเอง บุคลิกประจ าตัวบุคคล  และแรงจูงใจที่บุคลากรสายวิชาการพึงมี  ผลการวิจัยพบว่า  สมรรถนะ
ของบุคลากรสายวิชาการที่พึงประสงค์ในความเห็นของศาตราจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของคณะหรือ
มหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  คือ  บุคลากรสายวิชาการต้องมีความรู้เชิงลึกในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สอน  
สามารถเขียนต าราหรืองานวิจัยได้และในเรื่องที่มีความรู้นั้นสามารถให้บริการทางวิชาการและความรู้ที่ทันสมัยใน
สถานการณ์ต่างๆ  ได้  นอกจากความรู้เชิงลึกในศาสตร์แล้วบุคลากรสายวิชาการต้องมีทักษะ การถ่ายทอดความรู้
ทักษะ การสื่อสารให้ค าปรึกษาแนะน า และทักษะในการแก้ปัญหาบุคลากรสายวิชาการต้องมีทัศนคติและจิต
วิญญาณแห่งความเป็นครูที่ดี มองนิสิตเหมือนลูกหลานเข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของนิสิ ต ปรารถนาดี
กับนิสิตบุคลากรสายวิชาการยังต้องมีบุคลิกเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความเป็นผู้น าเสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน
และท้ายสุดบุคลากรสายวิชาการต้องมีแรงจูงใจที่จะผลิตบัณฑิตให้สามารถด ารงตนตามวิชาชีพในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิ  เป็นคนดี  ประสบความส าเร็จในชีวิตและมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านงานวิจัยและวิชาการเพื่อ
เป็นประโยชน์กับสังคม 
 พรชัย  เจดามานและคณะ (2559 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศ
ไทย  4.0  พบว่า  กระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาภายใต้ประเทศไทย  4.0  สู่ศตวรรษที่  21  คือ  การเป็น
จุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  การขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  พอเพียงและยั่งยืน  อย่างเป็นรูปธรรม  
การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการที่มีการผลักดัน  การปฏิรูปโครงสร้างการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา  การผนึกก าลัง



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

232 

ภายใต้แนวคิดประชารัฐ  การวิจัยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากการรู้จักเติมเต็ม  พอเพียง  แบ่งปัน  รับผิดชอบและให้คุณค่า  การหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  การมี
คุณธรรม  วัฒนธรรม  ภิบาลเพื่อเป็นเกราะคุ้มกัน  และการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษท่ี  21 
 Prensky (2001. อ้างอิงใน สมหมาย  อ่ าดอนกลอย. 2556 : 1)  กล่าวว่า  นักเรียนในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัว  รูปแบบของการแสดงออก นักเรียนในปัจจุบันตั้งแต่
ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย  แสดงให้เห็นถึงการเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่  และมีการใช้
เวลาส่วนมากอยู่กับคอมพิวเตอร์  เกมส์  อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ มือถือ  รวมทั้งของเล่นต่าง ๆ ในยุคดิจิตอล  
นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่าเด็กในยุคปัจจุบันมีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้า
อย่างสิ้นเชิง  คนรุ่นก่อนหน้านี้ เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  หรือ
เทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอล  สถาน ศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันของเรามีความพร้อมที่จะรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิด ขึ้นแล้วหรือไม่  ครูมีความรู้และทักษะพร้อมท่ีจะน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม่ 
ผู้บริหารโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ผู้บริหารระดับ
นโยบายมีความใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงหรือยัง 
 Churches (2008) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ครู หลักสูตร และการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21  
นั้นยังไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  สิ่งส าคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยคือ ศาสตร์การ
สอน (pedagogy)  ที่ต้องสะท้อนถึงวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนสะท้อนถึงโลกที่พวกเขาจะต้องเดินทางเข้าไปใน
อนาคต  ดังนั้นรูปแบบและวิธีการสอนจึงมีความจ าเป็นต้องมุ่งให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ (create knowledge)  
จากกระบวนการได้รับความรู้ (knowledge acquisition)  และการลงลึกในความรู้ (knowledge deepening)  
เป็นการสร้างสรรค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระท า (Learning by doing) จากงานหรือจากกิจกรรม
ในบริบทหรือปัญหาในโลกที่เป็นจริง ซึ่งเช่ือว่ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะการคิด 
(thinking skills) จากทักษะขั้นต่ าไปสู่ทักษะขั้นสูงกว่าตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม (Bloom's taxonomy)  
คือจากทักษะการคิดในระดับ  ความจ า  ความเข้าใจ  และการประยุกต์ใช้ไปสู่ทักษะการคิดในระดับการวิเคราะห์ 
การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมผู้น าตามสภาพ
จริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ต่อพฤติกรรมผู้น าตามสภาพ
จริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่      
พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 แตกต่างกัน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้น า
ตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาส ทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน  
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กรอบแนวคิด  
                ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 780 
คน จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 38 คน และครูผู้สอน จ านวน 742 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยด าเนินการตามล าดับต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางของเครจชี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)     
(วาโร  เพ็งสวัสดิ์. 2553 : 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 288 คน 
 2. การด าเนินการสุ่มตัวอย่าง ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จับสลากเลือกโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน 
  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน  25  คน 
  2.3 ครูผู้สอน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจับสลากในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดอัตราส่วนผู้บริหาร : ครูผู้สอน จะได้ครูในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 120 คน และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ จ านวน 143 คน รวม 263 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  list)  
ได้แก่ สถานภาพ และขนาดของโรงเรียน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บรหิารสถาน 
ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม  เขต  2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  มี  5  
ระดับ ดังน้ี   
  5  หมายความว่า  มสีภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

       
      1. สถานภาพด้านต าแหน่ง ได้แก่ 
          1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 

          1.2  ครูผู้สอน 

      2. ขนาดของโรงเรียน ไดแ้ก่ 
          2.1 โรงเรียนขนาดกลาง 

          2.2 โรงเรียนขนาดใหญ ่

    พฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต 2 

         1) การบริหารเวลา  
         2) การท างานเป็นทีม  
         3) การสื่อสาร  
         4) การมีมนุษยสัมพันธ์  
         5) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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  4  หมายความว่า  มสีภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก 
  3  หมายความว่า  มสีภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง 
  2  หมายความว่า  มสีภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย 
  1  หมายความว่า  มสีภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริง
และสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0   
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 
 3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ของการศึกษา การวัดตามนิยามศัพท์ โดย
แบบสอบถามระดับพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating Scale)   
 4. เสนอเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบและน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษากลับมาปรับปรุงแก้ไข 
 5. น าเสนอแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย แล้วน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity)  
 6. หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หลังจากให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ท าการ
ตรวจสอบแล้ว น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวัดตามนิยามศัพท์ (Index of 
Congruence : IC) ข้อค าถามที่มีค่า IC ระหว่าง 0.60-1.00 และวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของ
แบบสอบถามเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ ปรากฏว่าได้ค่า IC ระหว่าง 0.80 – 1.00 
 7. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try–out) กับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 25 คน และครูผู้สอน จ านวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 50 คน 
 8. หาค่าอ านาจจ าแนก โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( Item – Total Correlation) 
ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า r ตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไปไว้ และน ามาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability) เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 โดยวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค โดยค่า
อ านาจจ าแนกท้ังฉบับของแบบสอบถามพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ระหว่าง 
0.66 ถึง 0.89 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 ค่าอ านาจจ าแนกทั้งฉบับของแบบสอบถามพฤติกรรมผู้น า
ตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.92 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.97  
 9. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง เพ่ือน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 288 คน ได้แบบสอบถามกลับมา จ านวน 288 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
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 1. ขอหนังสือแนะน าตัวผู้ศึกษาค้นคว้า จากส านักบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เสนอถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจากโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 
 2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล 
 3. ผู้ศึกษาค้นคว้าช้ีแจงวัตถุประสงค์กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม  ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลและจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
 4. ผู้ศึกษาขอรับ – ส่ง แบบสอบถามด้วยตนเองตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 5. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดย
หาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
ทั้งโดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง โดยก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย  
 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถาน ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยพิจารณาจากค่าคะแนนของช่วงระดับคะแนนเฉลี่ย  
(Class Interval) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด , 2553 : 118)  
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t-test (Independent t-test)   
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครือ่งมือ 
  1.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือในการศึกษาโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of congruence) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.2 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ( Item Total 
Correlation) ของเพียร์สัน 
  1.3 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือ การทดสอบค่า (t-test) (Independent Samples) 
 
ผลการศึกษา 
 1. พฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
พฤติกรรมผู้น าตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
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การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังปรากฏใน
ตาราง 

รายการ พฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริง พฤติกรรมผู้น าตามสภาพที่พึงประสงค์ 
 X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. การบริหารเวลา 
2. การท างานเป็นทีม  
3. การสื่อสาร  
4. มนุษยสัมพันธ์  
5. การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

4.13 
4.09 
4.13 
4.11 
4.05 

.28 

.30 

.28 

.36 

.36 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4.14 
4.11 
4.15 
4.13 
4.07 

.28 

.30 

.28 

.36 

.37 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.10 .19 มาก 4.00 .19 มาก 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมผู้น าตามสภาพ
จริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ไม่แตกต่างกัน และความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมผู้น าตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอน 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน
ต่อพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ และความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียน
ขนาดแตกต่างกันต่อพฤติกรรมผู้น าตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 
อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ  การบริหารเวลา การสื่อสาร การท างานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และพฤติกรรมผู้น าตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
รายด้านพบว่าระดับพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ  การสื่อสาร การบริหารเวลา มนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท้ังนี้เพราะผ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษามีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละงานให้บรรลุตามเวลาและวัตถุประสงค์ สามารถบริหาร
เวลาได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการส่งเสริมผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จตรงตามก าหนดเวลา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทัน
เหตุการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่ งกันและกัน และผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลที่แท้จริงให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
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สอดคล้องกับ Kruse (2013. อ้างอิง วิโรจน์  สารรัตนะ. 2557 : 33)  ที่เห็นว่าภาวะผู้น าต้องมุ่งขับเคลื่อนพันธกิจ
และหวังผลส าเร็จ ไม่ใช่เพื่ออ านาจ เงิน หรืออัตตาของตนเอง น าด้วยหัวใจ ไม่กลัวที่จะแสดงอารมณ์ จุดอ่อน และ
ท่าทีกับผู้ตามที่อาจถูกมองว่าอ่อน โดยให้ความส าคัญกับระยะยาว การบ ารุงรักษาบุคคลและการบ ารุงรักษาองค์กร
ต้องการความอดทนและการท างานหนักที่จะต้องด าเนินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (สิงห์ ยิ้มแย้ม, 2550 : 29-30) มี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ใส่ใจความรู้สึกความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ ใช้เหตุผล
แก้ปัญหา มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ การบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ  การวินิจฉัยสั่งการ การจัด
โครงสร้างองค์การ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศก ากับติดตาม การวัดประเมินผล มีความรู้ความสามรถด้าน
สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมผู้น าตามสภาพ
จริงและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์  4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน และเป็น
ระบบ มีการวางแผนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลกรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน และมีการวางแผน ก าหนดภาระงานและอ านาจหน้าที่ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีอย่างชัดเจน 
ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ สนับสนุนให้
ผู้ร่วมงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลที่แท้จริงให้แก่ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม และความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อพฤติกรรม
ผู้น าตามสภาพ ท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดย
ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตลอดจนมีความส าคัญต่อการจัดการเรียน
การสอนของครู เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขในสังคมได้ อีกท้ังการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
ระหว่างองค์กร และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นส่วนที่ท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน สอดคล้อง
กับ Gardner, Cogliser, Davis, and Dickens (2011).  อ้างอิง วิโรจน์  สารรัตนะ. 2557 : 32-33)  ความมีมโน
ทัศน์แห่งตนที่จริงใจ และเปิดเผย เพื่อสร้างความไว้วางใจ และสนับสนุนอย่างกระตือรือร้น จากผู้ตาม จะน าไปสู่ผล
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้นของรายบุคคลหรือกลุ่ม และ Waulmbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, and Peterson 
(2008)  เห็นว่า ความตระหนักในตนเอง มีการสะท้อนผลและตรวจสอบตนเองเสมอถึงจุดอ่อน จุดแข็งและค่านิยม 
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ท่ีโปร่งใส การใช้กระบวนการที่สมดุล มีใจเป็นธรรม (Fair-mind) ในการพิจารณาประเด็น
ต่าง ๆ ร่วมกัน  และมีพื้นฐานทางจริยธรรมในทางบวก ที่แสดงออกทางความสัมพันธ์และการตัดสินจะส่งเสริมให้ผู้
ตามทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่จะท าให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน
ต่อพฤติกรรมผู้น าตามสภาพจริงและสภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลาง  มีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ และความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียน
ขนาดแตกต่างกันต่อพฤติกรรมผู้น าตามสภาพที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สอดคล้องกับพิจักษณา  วงศาโรจน์ (2557 : 21) กล่าวว่า ผู้น าที่พึง
ประสงค์จะต้องประพฤติ ปฏิบัติให้เหมาะสมต่อบทบาทการท างาน ต้องมีคุณลักษณะผู้น าด้านการบริหารจัดการ 
คุณลักษณะผู้น าด้านวิชาชีพ คุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และคุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพ ซึ่ง
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ผู้น าควรมีครบ ทั้ง 4 ด้าน มากน้อยแตกต่างกันออกไปตามบทบาทที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ผู้น าควรจะพยายามพัฒนา
คุณลักษณะทั้ง 4 ด้านให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการศึกษาไปใช้ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้มกีารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงานอยา่งมีคุณภาพ ทั้งเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา และการใช้ใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษา  
  2.2 ศึกษาความต้องการในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และครู และ
พัฒนาความสามารถของผู้บรหิารสถานศึกษาและครตูามรปูแบบท่ีเหมาะสม เช่น การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ หรือวิจัยแบบผสมผสาน 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
ที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น กับกลุ่มผู้เรียนที่
เรียนรู้แบบปกติ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ านวน 58 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 2 ห้องเรียน 
แล้วสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น จ านวน  28 คน กลุ่มที่ 2  ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีปกต ิจ านวน 30 คนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติตรวจสอบสมมติฐาน  t- test   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชา
หลักการตลาดส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน 
ระดับเหมาะมากที่สุด 2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์   โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.79/82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติ  ไม่แตกต่างกัน 5) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
กระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูผ้่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด มีความพึง
พอใจในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: เครือข่ายสังคมออนไลน์, เทคนิคเพื่อนคู่คิด 
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Abstract  
 This study aimed to 1) Development of Learning Plan via Social Network with Think Pair 
Share Technique for Principle of Marketing course for Undergraduate students at Chaiyaphum 
Rajabhat University 2)  evaluate the efficiency of Plan via Social Network with Think Pair Share 
Technique 3) compare learning achievement before and after class By using the Plan via Social 
Network with Think Pair Share Technique 4) compare learning achievement  By using the Plan via 
Social Network with Think Pair Share Technique with study in the classroom and 5)  evaluate 
students’ satisfaction to Plan via Social Network instruction. Experimental group of the study was 
a class of 58 students in Undergraduate students of Chaiyaphum Rajabhat University.  The 
students were selected by cluster random sampling method. The research’s tools were the Plan 
via Social Network with Think Pair Share Technique for Principle of Marketing course, the learning 
achievement tests, and the student’s satisfaction questionnaire. Statistics used  to analyze the 
data were median, standardized deviation, and t-test  
 The study showed that  1) Plan via Social Network with Think Pair Share Technique for 
Principle of Marketing course for Undergraduate students at Chaiyaphum Rajabhat University, the 
experts showed their overall opinion on the Plan via Social Network with Think Pair Share 
Technique of Marketing subject instruction at high level.  2) The result of the evaluation of the 
Plan via Social Network with Think Pair Share Technique for Principle of Marketing course for 
Undergraduate students instruction’ s efficiency found that the instruction had the efficiency 
higher than the criteria 80/80 which was 85.79/82.86  3) The comparison of the student’s pretest 
and posttest score found that the students who had learned with the Plan via Social Network 
with Think Pair Share Technique for Principle of Marketing course instruction had the posttest 
score higher than the pretest score statistically at .05.   4)  The comparison of the student’ s 
posttest score found that the students who had learned with the Plan via Social Network with 
Think Pair Share Technique for Principle of Marketing course instruction and learned in the class 
showed their not different.  5) The students had showed their overall satisfaction to the  Plan via 
Social Network with Think Pair Share Technique for Principle of Marketing course instruction at 
high level.  
 
Keywords: Social Network, Think Pair Share Technique 
 
บทน า  
 วิชาหลักการตลาดเป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่  1 ตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พุทธศักราช 2555 ก าหนดให้นักศึกษา จะต้อง
ศึกษาวิชาหลักการตลาด ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานวิชาหนึ่งส าหรับการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป วัตถุประสงค์การเรียนใน
รายวิชานี้ก็เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักการไปใช้ได้โดยในการจัดการเรียนการสอน
นั้น ผู้เรียนจะมีพื้นฐานความรู้และศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนชอบซักถาม บางคนชอบการรับฟัง
การบรรยาย บางคนชอบปฏิบัติ ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะสอนให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาได้เท่ากันทุกคน อันส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร ซึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชา
นี้จ าเป็นจะต้องมีการพูดคุย สอบถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
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 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
ได้ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลิตพัฒนาแบบเรียนต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542) และในปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความรอบรู้ การจัดระบบการประมวลผล การส่งผ่านและการ
สื่อสารด้วยความเร็วสูง และมีปริมาณมาก การน าเสนอและแสดงผลด้วยระบบสื่อสารต่างๆ  ทั้งในด้านข้อมูล 
รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและสตูดิโอ อีกทั้งยังสามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์ แบบโต้ตอบ ท าให้การ
เรียนรู้ยุคใหม่ประสบความส าเร็จด้วยดี การเรียนรู้ยุคใหม่ใช้คุมความรู้ที่เรียกว่า World Knowledge ซึ่งมีแหล่ง
ความรู้มากมายกระจายอยู่ทั่วโลก ผู้เรียนต้องเรียนรู้ได้มากและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถแยกแยะค้นหาข่าวสาร 
ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ต้องการได้ตรงตามความต้องการ (กรมวิชาการ. 2544)   
 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดนั้น สามารถออกแบบแผนการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ตาม หลักสูตร หาความรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือเพื่อแก้ปัญหา การ
เรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการก าหนดประเด็นเรื่อง ตามด้วยการวางแผนก าหนดข้อมูลหรือสาระที่ต้องการ 
ผู้สอนอาจจดบัญชีแสดงแหล่งข้อมูล ทั้งทางเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น ช่ือของเว็บต่างๆ ให้ผู้เรียนแสงหาข้อมูล วิเคราะห์ 
เป็นค าตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยและครูช่วยก ากับผลการเรียนรู้ ให้เป็นไป
ตามคุณภาพที่ต้องการ ทั้งนี้ผู้สอนจะมีบทบาทส าคัญในการช่วยช้ีแนะทิศทางของการแสวงหาความรู้หรือแนะน า
ผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้ (ขนิษฐา บ ารุงลาน. 
2555) การเรียนรู้ร่วมกัน.(Collaborative Learning) จึงเป็นวิธีการเรียนแบบหนึ่งที่ถูกน าเข้ามาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีวิธีการที่
เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก โดยที่สมาชิกแต่ละคนต้องมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่มทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ 
รวมถึงการให้ก าลังใจแก่กันและกัน สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ และภาระงานของตนเองพร้อมไปกับ
การมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มโดยมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือ
ความส าเร็จของกลุ่มและความส าเร็จของกลุ่มคือความส าเร็จของทุกคน เช่นกัน (สุรมัย รังสีธรรม. 2551) เมื่อ
พิจารณาถึงข้อดีของเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งจะเน้นรูปแบบการเรียนที่เป็นกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้อง
ช่วยเหลือกัน มีการเสนอความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนส าคัญที่สุด ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้ วิจัยจึงน าเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อน
คู่คิด (Think-Pair-Share) เข้ามาใช้ร่วมกับงานวิจัยในครั้งนี้ การเรียนร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอนได้แก่ 1) Think หมายถึง การท้าทายให้ผู้เรียนคิดและไตร่ตรองจากค าถามแบบปลายเปิด หรือการเฝ้า
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 2) Pair หมายถึงการจัดให้ผู้เรียนจับคูก่ันเป็นคู่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ในประเด็นปัญหาที่ก าหนดไว้เพื่อร่วมกันค้นหาข้อสรุปหรือตอบค าถามที่ต้องการ 3) Share หมายถึงการสลาย
จากการจับกลุ่มกันเป็นคู่ๆ แล้วสรุปผลการค้นหาค าตอบร่วมกันทั้งช้ันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สรุปและอภิปรายผล
การค้นพบ (มนต์ชัย เทียนทอง. 2551) 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เริ่มจากชุมชนออนไลน์ที่เปิดรับความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ
ของการโพสข้อความและการสนทนา ปัจจุบันเป็นรูปแบบการค้นหา หรือติดต่อเพื่อนเก่า สมัยเรียน และเพื่อนใหม่ 
หรือสร้างกลุ่มเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจหรือรสนิยมในเรื่องเดียวกันนอกจากการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแล้ว ยัง
สามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ความสนใจหรือแสดงออกในเรื่องที่สนใจ โดยการเข้าร่วมกลุ่มหรือเวที
สนทนานั้น ๆ ซึ่งอาจน ามาซึ่งธุรกิจ หรือ ความช่วยเหลือในหมู่สมาชิกด้วยกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์ทางเทคนิคในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงการแนะน าธุรกิจ การจ้างงาน เป็นต้น รูปแบบของ
สัมพันธภาพ ระหว่างบุคคลเริ่มจากการร้องขอเป็นเพื่อน ผู้ถูกร้องขอจะต้องมีการตอบกลับก่อนถึงจะสามารถ
ติดต่อกันได้ การใช้งานหลักๆ ได้แก่อีเมล์ระบบสมัครสมาชิก กระดานข้อความ ข่าว ระบบรักษาความเป็นส่วนตัวใน
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การก าหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลไม่พึงประสงค์ในการน าข้อมูลไปใช้ในทาง
เสียหาย นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบหน้าเว็บตามความต้องการ เพื่อบ่งบอกบุคลิกของผู้ใช้ รวมทั้งการเพิ่มเพลง
และดนตรี ช่วยให้สามารถแชร์หรือฟังเพลงมิวสิควิดีโอ คลิปวิดีโอท่ีถ่ายท าเอง รายการทีว ีโฆษณา ภาพยนต์ รวมทั้ง
การสืบค้นข้อมูลต่างเกี่ยวกับตัวศิลปินที่ช่ืนชอบ เป็นต้น (กุลธวัช สมารักษ์. 2555) ซึ่งลักษณะของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นี้ สามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน การน า เสนอ
ผลงานหรือแม้กระทั่งการท างานร่วมกัน 
 จากเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 
ให้เป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาวิชาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นความส าคัญของวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการตลาด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและเพื่อสร้างกิจกรรมระหว่างเรียนท าให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชา
หลักการตลาดส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติ 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจขอนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 เครือข่ายสังคมออนไลน์  
 มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี ้
 ชนากิตติ์ ราชพิบูลย์ (2553) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ หมายถึง กลุ่มของเว็บไซต์  ท่ีให้ผู้ใช้สามารถสร้างประวัติส่วนตัวและเครือข่ายส่วนบุคคลของตนเพื่อติดต่อ
กับผิอื่นได้ โดยสามารถเขียนอธิบายความสนใจ กิจกรรมที่ได้ท า เพื่อเช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น 
ซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์ ไฮไฟว์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ 
 เข็มชาติ พงษ์พาน (2554) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์  หมายถึง โซเช่ียลเน็ตเวิร์ก 
(Social Network Service) หมายถึง บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่าย
สังคมส าหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตให้สามารถ เขียนและอธิบายความสนใจและกิจการที่ได้ท าและเช่ือมโยงกับ
ความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วยการแชทส่งข้อความ ส่งอีเมล์ วิดีโอ
เพลง  อัพโหลดรูป สร้างบล็อก ยกตัวอย่าง ลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์มักจะใช้โปรแกรมการสนทนา 
อย่างเช่น MSN QQ  Pert เป็นการคุยกันเฉพาะกลุ่มที่คนเป็นเพื่อน แต่ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตสังคม 
ออนไลน์ เพื่อนของเพื่อนจะสามารถมองเห็นกิจกรรมของกันและกันได้ทุกคนทั่วโลกเป็นลักษณะเครือข่าย
ความสัมพันธ์ หลักการท างานคือคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรูปฐานข้อมูล sql ส่วน video หรือ รูปภาพอาจ
เก็บเป็นไฟล์ได้ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นที่นิยมได้แก่ เฟซบุ๊ก ไฮไฟฟ์ มายสเปซ ออร์กัต มัลติพลาย ยูทุป 
โดยเว็บเหล่านี้มีผู้ใช้มากมายและปัจจุบันบริการ เครือข่ายสังคมมีผลประโยชน์จากเงินท่ีได้จากการโฆษณา 
 วชิรพรรณ ทองวิจิตร (2555) ได้ให้ความหมายเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การที่มนุษย์สามารถ
เชื่อมโยงถึงกัน ท าความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นเว็บ
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่นเอง โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้นที่ให้ผู้คนเข้ามารู้จัก
กัน มีการให้พื้นที่ บริการเครื่องมือต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวก ในการสร้างเครือข่าย สร้างเนื้อหาตามความสนใจ
ของผู้ใช้ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ประเภท Social Network เกิดขึ้นจ านวนมาก ทั้งที่มีเป้าหมายเชิงพาณิชย์และ ไม่
แสวงหาก า ไร  เช่น  Wikipedia.org MySpace.com Facebook.com Hi5 .com Orkut.com Vkontakte.ru 
Friendster.com SkyRock.com PerfSpot.com Studivz.net เป็นต้น   
 สรุปได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน คือ เว็บไซต์ที่พัฒนาเพื่อรองรับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน  
โดยบุคคลนั้นสามารถจะปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้อื่นได้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีองค์ประกอบหลักที่ใช้เป็น
ตัวแทนของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างแต่ละบุคคล และบริการเสริมต่างๆ ท่ีมีความ
หลากหลายบริการเครือข่ายทางสังคมเกือบท้ังหมด โดยจะให้บริการผ่านหน้าเว็บ  
 การประยุกต์ใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ด้านการศึกษา  
 วชิรพรรณ ทองวิจิตร (2555) กล่าวไว้ว่า การประยุกต์ใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ด้าน
การศึกษา ว่าด้วยข้อมูลจ านวนมากที่ถูกนาเสนอในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หากน ามาสู่การจัดการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียน ย่อมก่อให้เกิดผลส าคัญในหลากหลายลักษณะเช่นกัน เช่น 
 1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในช้ันห้องเรียน เนื่องจากบรรยากาศของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายใต้มิติความสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย ด้วยเหตุนี้เมื่อทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนเข้าสู่การสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็จะน าไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในสังคม
จริงในทิศทางที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ลักษณะการ
น าเสนอข้อมูล สถานภาพที่เป็นปัจจุบัน ท าให้ทั้งผู้สอนสามารถติดตามพฤติกรรมและประสานข้อมูลได้อย่าง
ทันท่วงท ี
 2. การกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวางการตั้งประเด็นแลกเปลี่ ยน
ข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถท าได้อย่างทันท่วงที และเป็นเครื่องมือส าหรับผู้สอนในการ
กระตุ้นผู้เรียนไดเ้ป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันผู้สอนสามารถน าเสนอเนื้อหาใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและผู้เรียนสามารถ
ติดตามได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. การส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจและความถนัด เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รูปแบบของเว็บบล็อกเป็นระบบท่ีส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานตามความถนัดและความสนใจของทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. การส่งเสริมการบันทึกและการอ่าน การเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ ผ่านรูปแบบ
ของข้อเขียนในหลายลักษณะ เช่น ข้อความสั้นในระบบ  Twitter ข้อความปานกลางของเว็บ Facebook หรือ
ข้อความยาวๆ ของระบบเว็บบล็อก เป็นต้น 
 การเรียนแบบร่วมมือ   
 มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ ดังนี้ 
 สุรมัย  รังสีธรรม (2552) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันและ
การเรียนแบบร่วมมือมีความหมายเหมือนกันคือเป็นการเรียนแบบกลุ่มที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อช่วยกันค้นหาหรือร่วมสร้างผลลัพธ์ทางวิชาการร่วมกัน 
 เล็กฤทัย  ขันทองชัย (2553) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การเรียนแบบร่วมมือ 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่นักเรียนมีความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มไปถึง
เป้าหมายเช่นเดียวกัน ความส าเร็จของตนเองก็คือความส าเร็จของกลุ่มด้วย 
 จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือข้างต้นสรุปได้ว่าการเรียนแบบร่วมมือ  หมายถึง เป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่
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แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรูข้องแต่ละคน เน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การท างานร่วมกัน  รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 เทคนิคการเรียนรู้เพ่ือนคู่คิด 
 มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดไว้ ดังนี้    
 พิไลวรรณ ซาวบุญตัน (2551) ได้ให้ความหมายของเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด หมายถึงเทคนิค
การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด จึงเป็นกิจกรรมการเรียนที่เริ่มจากสถานการณป์ัญหาหรือโจทย์ค าถามแลว้ให้สมาชิกคิดหา
ค าตอบด้วยตนเองแล้วน าค าตอบไปอภิปรายกับเพื่อนเป็นคู่ จากนั้นน าค าตอบมาอภิปรายร่วมกัน 
 จิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์ (2554) ได้ให้ความหมายของเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด หมายถึงการ
เรียนรู้ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิดเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
ย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การเรียนรู้แบบร่วมมือยังเป็นการส่งเสริมการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือทีม ตามระบอบประชาธิปไตยเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสามารถ
ปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ปัทมา ช่วยอุปการ (2554) ได้ให้ความหมายของเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด หมายถึงเทคนิคการ
เรียนร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด หมายถึง การเรียนร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิดนั้นเน้นให้ผู้เรียนแต่ละคนได้คิดเองจากค าถาม
ปลายเปิดก่อน หลังจากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจับคู่ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดหรือความรู้ จนแต่ละคู่มีความคิดเห็นใน
ค าตอบนั้นตรงกัน แล้วจึงน าค าตอบมาอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน 
 จากความหมายเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดข้างต้นสรุปได้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนโดย
วิธีการจับคู่ เพื่อให้ผู้เรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกันตามกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันละกัน จนสามารถหาข้อสรุป  ข้อความรู้และค าตอบร่วมกัน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
 กรมวิชาการ (2538) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนไว้ว่าแผนการสอน คือ 
การน าวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่จะต้องท าการสอนตลอดภาคเรียนมาสรา้งเป็นแผนการจัดการเรียนการสอน การ
ใช้สื่อ อุปกรณ์และตรงกับชีวิตจริงในท้องถิ่น เป็นการเตรียมการสอนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 
 เสาวนีย์ อุตรวิเชียร (2551) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ครู
ผู้จัดกิจกรรมเตรียมไว้ล่วงหน้า เพ่ือจัดกิจกรรมในกลุ่มสาระใดสาระหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พานทอง ไพรลิน (2554) ได้ให้ความหมายของแผนการสอนและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไว้ว่า 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแผนการหรือโครงการที่จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการจัดกิ จกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเกิดจากแนวคิดทางการศึกษาที่จะช่วยเพิ่มเติมประสิทธิภาพของการเรียนของ
นักเรียน 
 จากความหมายสรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีระบบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา  วิธีการจัด
กิจกรรมสื่อการเรียน การวัดและการประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง 
และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 สมมติฐานการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการตลาด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 221 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ านวน 58 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
 กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น จ านวน  28 คน 
 กลุ่มทดลองที่ 2  ได้รับการจดัการเรียนรูด้้วยวิธีปกติ จ านวน 30 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูกับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการตลาด รหัสวิชา 1106004  ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2556 2 ห้องเรียน จ านวน 58 คนโดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 2. เมื่อเริ่มต้นด าเนินการทดลอง ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอน  
 3. ด าเนินการสอนตามขั้นตอนของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้น
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช้ันปีที่ 1  ปีการศึกษา 2556  
จ านวน  28 คน และกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ช้ันปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 30 คน รวมจ านวน 58 คน 
 4. หลังการเรียนการสอนในหน่วยจบลงแล้วจึงท าแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-test)  ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิม 
 5. วัดความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อแผนจัดการเรียนรู้แบบเรยีนรูร้่วมกัน โดยใช้เทคนิคแบบเพื่อน
คู่คิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวิชาหลักการตลาดที่พัฒนาขึ้น  
 6. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิตติ่อไป 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาด
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 2. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรยีนรู ้
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น  ความเที่ยงตรง  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และสถิติตรวจสอบสมมติฐาน  t- test   
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ผลการศึกษา 
 1. การประเมินแผนการจัดเรียนรู้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินแผนการจัดเรียนรูผ้่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของ
วิชาหลักการตลาดส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

เกณฑ์การประเมิน X  S.D ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 4.50 0.58 มาก 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.60 0.58 มากที่สุด 
3. ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรยีนการสอน 4.50 0.58 มาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.67 0.58 มากทีสุด 

โดยรวม 4.58 0.58 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินแผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อน
คูค่ิดที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มีความเห็นโดยรวมในทุกด้าน ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ( X = 4.58 , 
S.D. = 0.58)  
 2. ประสิทธิภาพแผนการจัดเรียนรู้  
 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดเรยีนรู้ผา่นเครอืข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้ เทคนิคเพื่อนคู่คิด
ของวิชาหลักการตลาดส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

คะแนน n คะแนน  S.D ร้อยละ 

1. คะแนนระหว่างเรียน (E1) 40 100 85.48 1.72 85.48 
2. คะแนนหลังเรยีน (E2) 40 40 33.10 2.10 82.75 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (E1/E2)  เท่ากับ  
85.48/82.75  ดังนั้น สรุปได้ว่า  แผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดทีพ่ัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนทดสอบทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ S.D. Df t 
ก่อนเรียน 40 20.25 3.76 

39 18.06* 

หลังเรียน 40 33.10 2.09 
 * P <  .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนของ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t =18.06 , p <  .05)  
 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติ  
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติ  
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การทดสอบ คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ S.D. t Sig. 
กลุ่มทดลองที ่1 40 33.10 2.09 

1.37* 0.13 
กลุ่มทดลองที ่2 40 32.37 2.21 

* P <  .05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนโดยใช้แผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น มีค่าของคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ย เท่ากับ 33.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 
2.09 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดเรียนรู้แบบปกติ มีค่าของคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยเท่ากับ 
32.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 2.21 เมื่อค านวณการทดสอบค่า t แล้วปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 
 5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจดัเรยีนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน X  S.D ระดับความพึงพอใจ ล าดับที ่
1. ด้านเนื้อหา 4.51 .61 มากที่สุด 3 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.56 .61 มากที่สุด 2 
3. ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรยีนการสอน 4.60 .53 มากที่สุด 1 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.45 .63 มาก 4 

โดยรวม 4.53 .60 มากที่สุด  
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53   
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 อภิปรายผล 
 1. การประเมินแผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด ของวิชา
หลักการตลาดส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน มี
ความเห็นโดยรวมในทุกด้าน ระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.58 , S.D. = 0.58) แสดงว่าแผนการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ได้พัฒนาอย่างเป็นระบบโดย
ยึดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาแผนการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบอีกทั้งการเรียนการสอนเหมาะ
ส าหรับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน โดยในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ผู้เรียนไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้สอนโดยตรงและยังมีโอกาสในการศึกษาค้นค้าเพิ่มเติมท าให้กล้า
ท ากิจกรรมและกล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับมนต์ชัย เทียนทอง (2551) ได้ท าวิจัยศึกษาเทคนิคการเรยีนรู้
แบบร่วมมือแบบ Think-Pair-Share โดยที่บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  1.58 ตามสูตรของ 
Meguigans และยังสอดคล้องกับ ทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ (2553) ได้ท าการวิจัยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ทั้งด้านเนื้อหาและด้านสื่อและการออกแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสอดคล้องกับ อรทัย แซ่
เฮ้า (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า 
การพัฒนาระบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้เรียนเป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนดไว้และผู้เชี่ยวชาญ
ได้ประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกด้าน ( X  = 3.84, S.D. = 0.17) ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

248 

การเรียนแบบเพื่อนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.91, S.D.= 0.25) แสดงว่า การจัดการ
เรียนการสอนแผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึนได้ 
 2. ประสิทธิภาพแผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชา 
หลักการตลาดส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีค่าคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 85.79 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.73 มีค่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย (E2) เท่ากับ 33.14 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มี
ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 2.46 จากการค านวณประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.79/82.86  ดังนั้น สรุปได้
ว่าแผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ การสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็น
การพัฒนาตามหลักทฤษฎีและผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญจึงท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรมัย รังสีธรรม (2552) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีส่วนร่วมด้วย
เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.54/80.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และ
ความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 20.89 และยังสอดคล้องกับ ชณิดาภา บุญประสม (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนคู่คิดในรายวิชา
โครงสร้างข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นี้มีประสิทธิภาพ 84.78/83.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนโดยใช้โดย
ใช้แผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีค่าของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 20.29 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.72 หลังการเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย 33.14 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 2.46 
เมื่อค านวณการทดสอบค่า t แล้วปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =14.61 , p < .05) จากผลการวิจัยดังกล่าว แผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดที่พัฒนาขึ้นท าให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น เนื่องมาจาก
ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร สร้างแบบฝึกทักษะตามขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ มีการน าแบบฝึกทักษะให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ มีการน าไปทดลองใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้กับนักเรียนและแบบฝึกเป็นสื่อที่ช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ (2553) ได้ท าการวิจัยการ
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก
วิจัยพบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นจากก่อนเรียน และยังสอดคล้องกับ ชณิดาภา บุญประสม (2554) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียนรู้ร่วมกันแบบ
เพื่อนคู่คิดในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
ผลการวิจัยปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนคู่คิดสูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้ด้วย
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ตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่านักศึกษาชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพราะเห็น
เป็นความแปลกใหม่ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายท าให้มีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น 
 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดที่พัฒนาขึ้น กับกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้แบบปกติ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียนโดยใช้แผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีค่าของคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ย เท่ากับ 33.14 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เท่ากับ 2.46 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดเรียนรู้แบบปกติของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีค่าของคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย เท่ากับ 32.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 2.09 เมื่อค านวณการทดสอบค่า t แล้วปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน สืบ
เนื่องมาจากนักศึกษานักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานสายอาชีวศึกษาจึง
ผ่านการเรียนในเนื้อหานี้มาแล้ว ท าให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับเนื้อหา อีกทั้งการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัด
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดที่พัฒนาขึ้นกับการเรียนแบบปกติ
ในห้องเรียน สามารถท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้เช่นเดียวกัน แต่การจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการพูดคุย แสดงความคิดเห็น การสอบถาม การให้ค าแนะน าและค าปรึกษา 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้สอนควรจะน ามาจัดการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับวิธีการเรียนที่หลากหลายและเข้ากับสภาพปัจจุบันในสังคมออนไลน์ ส่งผลให้ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน  
 5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดของวิชาหลักการตลาดส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดวิชา 
หลักการตลาด โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และนักเรียนมีความพึงพอใจ 
รายด้านระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60,4.56 และ 4.51 ตามล าดับ ส่วนในด้านการวัดและและประเมินผล มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 จากผลการวิจัยความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดเรียนรู้ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินรวมทั้ งให้รู้จักคิดและปฏิบัติ
อย่างเป็นขั้นตอน มีผลแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับเล็ก
ฤทัย ขันทองชัย (2553) ได้ท าการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนคู่คิด กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียน ปรากฏว่าอยู่ใน
เกณฑ์ พึงพอใจระดับมากและยังสอดคล้องกับ อรทัย แซ่เฮ้า (2553) ได้ท าการวิจันเรื่องพัฒนาระบบการเรียนแบบ
เพื่อนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้เรียน เพื่อหาความพึงพอใจของผู้สอนและผู้เรียนต่อการใช้งานระบบกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยเป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียน
เทคโนโลยีสยาม ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 3.91, S.D.= 0.25) และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดที่ไม่
แสดงตัวตนของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.84,S.D.= 0.70) จากความนยิมของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์  
Facebook ท าให้ผู้วิจัยได้แนวคิดในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า ควร
น าระบบดังกล่าวมาใช้ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
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ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ก่อนการจัดการเรียนรู้จะต้องอธิบายให้ผู้เรียนทุกๆ คนเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ควรอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาศึกษาและเข้าใจ
ขั้นตอนในการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญควรมีทางเลือกให้ผู้เรียนในหลายๆ รูปแบบให้เหมาะสม
กับรายวิชาและผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน  
 
เอกสารอ้างอิง  
กรมวิชาการ. (2545). การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกองวิจยัการศึกษา.  

กรุงเทพฯ :  กรมวิชาการ,   
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ .2542 แก้ไขเพ่ิมที่เติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : บริษัทพริก

หวาน จ ากัด.  
กุลธวัช สมารักษ์. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้

กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ. 

เข็มชาติ พงษ์พาน. (2554). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
เร่ือง การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นในการค านวณ รายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน.  ปัญหาพิเศษ    
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

ขนิษฐา บ ารุงลาน. (2555). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์วชิา
คอมพิวเตอร์กราฟิกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพน์ ครศุาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). การปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด. กรุงเทพฯ :  ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 

จารุวัจน์ สองเมือง. สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2556. เครือข่ายสังคมออนไลน์กับห้องเรยีน.  
http://www.muallimthai.com/?p=273 

จุไรรัตน์ ทองคาช่ืนวิวัฒน์. สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2556. เครือข่ายสงัคมออนไลน์ : Online Social Network.. 
http://ngnforum.ntc.or.th 

จิติภสัร์ โชตินิธิธานันทร์. (2554).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต รายวิชาการพัฒนา 
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ช่วงชั้นที่ 4 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด. ปัญหาพิเศษ ครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

ชนากิตติ์ ราชพิบูลย์. (2553).  การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียน 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

ชณิดาภา บญุประสม. (2554).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่เรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนคู่คิด ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี. ปญัหาพิเศษ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A2%B9%D4%C9%B0%D2%20%BA%D3%C3%D8%A7%C5%D2%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%BE%C3%D0%A8%CD%C1%E0%A1%C5%E9%D2%B8%B9%BA%D8%C3%D5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

251 

ทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ. (2553). การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา
ฟิสิกส์ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

ทวีศักดิ์  ไชยมาโย.  (2537). คู่มือปฏิบัติการจัดท าแผนการสอน. นครพนม: โรงพิมพ์วณัภา. 
บุญชม  ศรีสะอาด.  (2545). การวิจัยเบื้องต้น.  กรุงเทพฯ:  สุวีริยาสาส์น. 
ปัทมา ช่วยอุปการ. (2554). การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบทบทวน เร่ืองค าสั่งเงื่อนไขเพ่ือการตัดสินใจและค าสั่ง

การท างานแบบวนรอบ โดยใช้เทคนิคการเรียนร่วมมือ แบบเพ่ือนคู่คิดท่ีจับกลุม่ด้วยคู่เพศเหมือน
และคู่เพศต่าง. ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  

พานทอง ไพรลิน. (2554). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง เศษส่วน โดยการเรียนแบบร่วมมือประกอบ
บทเรียนการ์ตูน ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโคกล่าม ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มหาสารคาม เขต 1. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 

พิไลวรรณ ซาวบญุตัน. (2551). การสร้างบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บเชิงคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนคู่คิด เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธ ์ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

มนต์ชัย เทียนทอง. (2551). เทคนิคการเรยีนรู้แบบร่วมมือแบบ Mentor Coached Think-Pair-Share เพื่อเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเรียนรู้ออนไลน์.  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีท่ี 18, 
ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-เม.ย. 51), 99-105. 

เล็กฤทัย ขันทองชัย. (2552).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการ
พัฒนา ซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนคู่คิด. วิทยานิพนธ์        
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

วชิรพรรณ ทองวิจิตร. (2555).  การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ร่วมกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism)ผ่านเครือข่ายสังคม.  
ออนไลน์. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      
พระนครเหนือ. 

สุรมยั รังษีธรรม. (2551). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค แบ่งกลุ่มคละ
ผลสัมฤทธิ์ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคูค่ิด  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ. 

เสาวนีย์ อุตรวิเชียร. (2551). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เร่ือง
อัตราส่วน ตรีโกณมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
การศึกษามหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ส าลี รักสุทธี และคณะ. (2546). คู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ใหม่ของ ก.ค. กรุงเทพฯ :            
โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์. 

อรทัย แซ่เอ้า. (2553). การพัฒนาระบบการเรียนแบบเพ่ือนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้เรียน. วิทยานิพนธ์           
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

Johnson. D.W. and Johnson, F. Joining together. (1994). Group theory and group skills.  (4thed).  
Engle wood cliffs , NJ : Prentice- Hall. 

Muhammad, K.K., Norlida, A. and Mohamad, J.Z.A. “Facebook : An online  environment for 
learning of English in institutions of higher education?”. Internet and Higher Education.  

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B7%C7%D4%BE%A7%C8%EC%20%C8%C3%D5%CA%D8%C7%C3%C3%B3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%D2%B9%B7%CD%A7%20%20%E4%BE%C3%C5%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%C3%D2%AA%C0%D1%AF%C1%CB%D2%CA%D2%C3%A4%D2%C1&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%D4%E4%C5%C7%C3%C3%B3%20%AB%D2%C7%BA%D8%AD%B5%D1%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C1%B9%B5%EC%AA%D1%C2%20%E0%B7%D5%C2%B9%B7%CD%A7%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CA%D2%C7%B9%D5%C2%EC%20%CD%D8%B5%C3%C7%D4%E0%AA%D5%C2%C3%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A1%D2%C3%C8%D6%A1%C9%D2%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%C1%CB%D2%CA%D2%C3%A4%D2%C1&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%C3%B7%D1%C2%20%20%E1%AB%E8%E0%CD%E9%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A4%C3%D8%C8%D2%CA%B5%C3%EC%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

252 

[serial online] 2010. [cited 2012 Jul 31]. from  http://www.sciencedirect.com/ 
science/article/ pii/S1096751610000588 

Sacide, G.M. and Yasemin, K.U. “Modeling educational usage of Facebook.”  Computer and 
Education. [serial online] 2010. [cited 2012 Jul 31]. from  http://www.sciencedirect 
.com/science/article/  pii/S0360131510000424 

 Weiner, Robert M. and Others.  “Work in Progress-Learning Enabled Social Network.”   
38thASEE/IEEE Frontiers in Education Comference.  [serial online] 2008. [cited 2012     
Jul 31].  from http://ieeexplore.  ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp 
=&arnumber=4720531&contentType=Conference+Publications&queryText%3DWor
k+in+Progress+Learning+Enabled+Social+Network 

 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

253 

การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด 

Study of Transformational Leadership of School Administrators 
under the Office of the Non-Formal and Informal Education in Roi Et Province 

 
ผัลย์สุภา  แบ้งกลาง1  ประดิษฐ์  ศิลาบุตร2  อุดมพันธุ์  พิชญ์ประเสริฐ3   

และ สุรศักด์ิ  ศรีกระจ่าง4 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ  
 

Pansupa  Bangklang1  Pradit Silabut2   Udompun Pitprasert3    
and Surasak Srikrachang 

Faculty of  Education Sisaket Rajabhat University 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด 2)เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากร กศน. ที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตาม เพศ อายุ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน และ
ขนาดสถานศึกษา 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ   รวมเป็น 210 คน ได้มาจาก
วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบ
ตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประเมินค่าและแบบปลายเปิด  สถิติที่ใช้ในการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบที(t-test)  ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ โดยใช้วิธี LSD 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
 2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม เพศ  อายุ  ต าแหน่ง  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 3. แนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย อุดมการณ์ในการท างาน  ให้ความเป็นธรรมกับผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค ใช้ค าพูดที่เป็นการถนอมน้ าใจ
ของผู้ร่วมงาน ให้ขวัญและก าลังใจผู้ร่วมงานในรูปแบบของก าลังใจหรือของรางวัล  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานใช้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และควรส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน  คอยช้ีแนะ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาที่ดีในการท างานและช่ืนชมเมื่องานส าเร็จ  จ าแนกความแตกต่างของแต่ละบุคคลและ
มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคลใช้คนให้ถูกกับงาน 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
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Abstract  
 The purposes of this research were to 1) study of transformational leadership of school 
administrators under the Office of the Non-Formal and Informal Education in Roi Et Province, 2) 
to compare the opinions of  the transformational leadership of school administrators under the 
Office of the Non-Formal and Informal Education in Roi Et Province classified by gender, age, 
position, work experience and school size, and  3) to study the development of transformational 
leadership of school administrators under the Office of the Non-Formal and Informal Education in 
Roi Et Province in 4 aspects; charismatic, inspirational, the use of intellectual, stimulation 
regardless of the individual differences. The samples used in this research were included official 
government, government employees and employees for a total of 210 people from a random 
stratified proportionally. The research instruments used in the study was a questionnaire with 3 
different checklist, Scale evaluation and open-ended. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test analysis, one-way ANAOVA test with the f-test and 
the difference between the pair using LSD. 
 The research results were as follows: 
 1. The opinions of the personnel of the Non-Formal and Informal Education on 
transformational leadership of school administrators under the Office of the Non-Formal and 
Informal Education in Roi Et Province, it was found as a whole and individual at a high level. 
 2. Comparison the opinions among the personnel of non-formal education to the 
transformational leadership of school administrators under the Office of the Non-Formal and 
Informal Education in Roi Et Province classified by gender, age, position as a whole and in 
individual aspects were not different and classified by work experience.  In individual, he 
difference was statistically significant at the . 05 level and by size of school as a whole and 
individual aspect was a different level of statistical significance. 
 3. The proposed development guideline for transformational leadership of school 
administrators on the opinion of personnel of non-formal education office under the Office of 
the Non-Formal and Informal Education in Roi Et Province, it was found that in charismatic 
aspect, school administrators should have the vision, goals, ideals to work, to be fair to the 
participants equally, the inspirational aspect, school administrators should use words that nourish 
the spirit of co-operation, the morale of co-workers in the form of encouragement or reward, the 
use of intellectual stimulation, school administrators should encourage or allow participants to 
use their ability to perform a wide range of operation, and support technology for the operation, 
to recommend a good consulting for working, individual differences, school administrators should 
distinguish the individual and assign tasks to match the capabilities of the individual, put the right 
man on the right job. 
 
Keywords: Transformational Leadership of School Administrators 
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บทน า  
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพ
ที่มีอยู่ในตัวคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเช่ือมโยงความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อการด าเนินชีวิต 
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุไว้ในมาตราที่ 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, น. 16)  การจัดการศึกษา
จึงเป็นไปเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เป็นคนดี มีปัญญา และด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
เป็นพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ 
 ผู้ที่มีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้บริหารสถานศึกษา  คือผู้ที่จะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่เน้นการปฏิรูปจึงเป็นผู้น าที่มีคุณภาพ เพราะถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษา ไม่มีความรู้ ความสามารถ ขาดความเข้าใจ ในด้านคุณภาพแล้วอาจน าองค์กรไปสู่ความล้มเหลวหรือ
หลงทางได้  ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ต้องมีความเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง เป็นผู้จัดการที่เฉียบแหลม เป็นผู้
ประสานงานชุมชนที่ดี เป็นผู้อ านวยความสะดวกที่เช่ียวชาญ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่
ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ก าหนด ให้มีการด าเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัติ การศึกษานกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 โดยทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ กระบวนทัศน์ของการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด  จึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปในมิติของการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ และสนับสนุนงานด้านอื่นๆแก่ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทั้ง 20 อ าเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกับความจ าเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลขาธิการ 
กศน. จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร  กศน. โดยเฉพาะสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็น
ความคาดหวังของหน่วยงานที่ต้องการเห็นว่าผู้บริหารมีความพร้อมที่จะแสดงบทบาทและปฏิบัติภารกิจในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนนอกระบบโรงเรียนได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สามารถสร้างนวัตกรรมในการท างานโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมเสริมสร้างให้มีการปลดปล่อยพลังความคิด เพื่อร่วมกันพัฒนา และผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมใหม่ในองค์กรที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะน าไปสู่
การพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นก าลังส าคัญของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 ผู้บริหารเป็นหัวใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อให้
สถานศึกษาอยู่รอด ได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถน าพาสถานศึกษาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้ แต่การที่จะ
กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลง เป็นการกระท าท่ียากยิ่ง เพราะโดยปกติแล้วมนุษย์เราทุก
คนมักจะชอบอยู่ในอาณาเขตสุขสบายของตนเอง (Comfort zone) ดังนั้นผู้บริหารที่จะท าการเปลี่ยนแปลงได้นั้น 
นอกจากจะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง และหาทางกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนัก
และเห็นความส าคัญแล้วยังต้องด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมตามแนวคิดดังกล่าว ความส าคัญในการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหาร กศน. โดยเฉพาะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สภาพการบริหารสถานศึกษา พบปัญหาเกี่ยวกั บ
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การความเป็นผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลในพื้นที่และได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารต่อเนื่องมาเป็น
ระยะเวลามาไม่น้อยกว่า 5 ปี  จึงท าให้ครูส่วนหนึ่งมักจะวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องความมีภาวะผู้น าของผู้บริหาร เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษานี้ท าไมถึงไม่บริหารเหมือนสถานศึกษานั้น ผู้บริหารส่วนมากยังไม่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ  มีรูปแบบการสั่งงานท่ีไม่เป็นไปตามสายงานยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆล้าหลัง และไม่มีความเข้าใจใน
สภาวการณ์ด้านการศึกษาในปัจจุบัน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ครู  และคุณภาพของผู้เรียน  จากสาเหตุ
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร กศน. ที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม 
เพศ  อายุ  ต าแหน่ง  ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และ
งานวิจัยของ ขวัญชัย จะเกรง(2551, น.30) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง กระตุ้นความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง เป็นผลให้การปฏิบัติงานเกิน
กว่าความคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน ไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น และมีศักยภาพมากข้ึน โดยผู้บริหารแสดง
บทบาท ท าให้ผู้ร่วมงาน รู้สึกไว้วางใจ ตระหนักรู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดีและเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้ร่วมงาน มองไกลเกินกว่าความสนใจของตนเอง เพี่อน าไปสู่ประโยชน์ขององค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 Bass and Avolio (อ้างถึงใน ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2538, น.53) ได้พัฒนาและทดสอบมโนทัศน์ของ
ภาวะผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลง พบข้อสังเกตว่าผู้น าท่ีเฉื่อยชามีแนวโน้มที่จะตอบสนองภายหลังจะเกิดปัญหาขึ้น ท า
ให้ประสิทธิผลน้อยกว่าผู้น าที่มีความกระตือรือร้น พวกเขาเน้นที่ปฏิกิริยาของผู้ตามต่อประสิทธิผลของภาวะผู้น าที่
แตกต่างกันและพบเจ็ดปัจจัยพื้นฐานของรูปแบบภาวะผู้น า ซึ่งเพิ่มเติมจาก  Burusโดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงมี 4 ปัจจัย คือ 
 การสร้างบารมี (Charisma) หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายที่เป็นอุดมการณ์ มีความ
ชัดเจนในการท างาน กล้าเสี่ยงต่อสิ่งที่จะด าเนินการใหม่ๆ โดยมีลักษณะเป็นมิตร จริงใจ มีคุณธรรม น าทีมงาน
ปฏิบัติงานต่างๆ ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ผู้ร่วมงานศรัทธาเลื่อมใส ภักดี ผู้ร่วมงานอยากร่วมงานด้วย
ความอยากปฏิบัติ ผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าของตนเองและน าคุณค่าของตนเองไปปฏิบัติตามที่ผู้บริหารสถานศึกษาตั้ง
ความคาดหวังไว้ 
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 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผู้น าใช้ค าพูดและการกระท าที่ปลุก
ปลอบใจ ให้ก าลังใจและเร้าอารมณ์ ท าให้ผู้ตามเกิดความร่าเริง มีชีวิตชีวากระตือรือร้น และท าให้ผู้ตามทุ่มเทความ
พยายามมากกว่าที่คิดไว้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและผูกพันกับจุดมุ่งหมายของผู้น า       
 การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ภาวะ
ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความสงสัยใคร่รู้มากขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหา ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงาน พยายามหาข้อสรุปใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมในปัญหาเก่าที่เคยเกิดขึ้น บอกถึง
ปัญหาที่โรงเรียนเผชิญอยู่ให้ผู้ร่วมงานทราบ บอกถึงจุดแข็งจุดอ่อน อุปสรรค โอกาส ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนางาน
และพัฒนาสถานศึกษา บอกถึงแนวคิดหลักการและกระบวนการ ในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 การค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ยอมรับนับถือและให้ความส าคัญของผู้ร่วมงาน ดูแลเอาใจใส่ตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานแต่
ละคนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล แสดงความช่ืนชมในความสามารถของผู้ร่วมงาน ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้
พัฒนาตนเอง ให้ค าปรึกษาและหาแนวทางผู้ร่วมงาน การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นพ่ีเลี้ยงเพื่อฝึกฝนด้านการ
บริหารจัดการ ให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้ต่างๆ มอบหมายงานพิเศษให้ผู้ร่วมงาน การสนทนาอย่างเป็นกันเอง
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและจริงใจต่อกันในการปฏิบัติงาน 
 จากงานวิจัยของภิรมย์ ถินถาวร (2550,  น.122-123) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธิ์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธิ์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ านวน 177 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู
โรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธิ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาล
ใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา ผลการวิจัยยังพบอีกว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการ
รับรู้ของข้าราชการครูแยกตามเพศและประเภทของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 ขวัญชัย  จะเกรง (2551, 90-92) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันที่  3-4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม โดยศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษา ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันที่ 3-4 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 225 คน โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาดังกล่าวทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่น เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก 
 ไมตรี คงนุกูล (2553, 97-98) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
นานาชาติคินเคดกรุงเทพ ปีการศึกษา 2552 จ านวน 70 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย มี  2 ชุด คือแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพมีภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเ ทพ ตาม
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ความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 แต่เมื่อจ าแนกตามภูมิล าเนาพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 ประชากรที่ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร กศน. ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย  ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด   ปีการศึกษา  2560  จ านวน   
458   คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้ได้แก่  บุคลากร กศน.ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครทซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan,  1970,  608)    ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  210 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างตามขนาดที่ก าหนด  
 2. เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งได้พัฒนามาจากแบบสอบถามของ Likert  ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของบุคลากร ได้แก่  เพศ อายุต าแหน่ ง 
ประสบการณ์ในการท างาน  และขนาดสถานศึกษา  ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตัวแปรอิสระ 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ  
   1.1  ชาย 
   1.2  หญิง 
2. อายุ  
    2.1 น้อยกว่า  31  ปี 
    2.2 31- 45  ปี 
    2.3 46  ปีขึ้นไป 
3. ต าแหน่ง   
    3.1 ข้าราชการ 
    3.2 พนักงานราชการ 
    3.3 ลูกจ้างเหมาบริการ 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
    4.1 น้อยกว่า  5 ปี 
    4.2  5 – 10 ปี  
    4.3  11 ปีขึ้นไป  
5. ขนาดสถานศึกษา 
    5.1  เล็ก 
    5.2  กลาง 
    5.3  ใหญ่  
    5.4  ใหญ่พิเศษ 
 
 

ตัวแปรตาม ตามแนวคดิของ แบสและอโวลีโอ (อ้างถึง
ใน ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, 2538,น.53) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ใน 4 ด้าน 
1. การสร้างบารมี  
2. การสร้างแรงบันดาลใจ  
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา  
4. การค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ใน 4 ด้าน คือ  ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และด้านการค านึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ 
(Likert, 1967) 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของบุคลากร กศน.ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้า ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   ศึกษา
วิธีการสร้างแบบสอบถาม   
  2. น าร่างแบบสอบถามทั้งฉบับเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาภาษาที่
ใช้สร้างแบบสอบถาม ให้ค าแนะน าเพิ่มเติม และมาปรับปรุง 
  3. น าร่างแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) น าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง 
  4. น าแบบสอบถามที่แก้ไข ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว น าไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 50  คน  แล้วน าผลการทดลองดังกล่าวมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)   มี
ค่าความเชื่อมั่น 0.937 
  5. น าไปจัดพิมพ์เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัย จากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อขอความร่วมมือไป
ยังผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด  
เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้บุคลากร กศน. ในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยตนเอง  
 
สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ  อายุ  ต าแหน่ง  
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ  และน าผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการ
บรรยาย 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นของบุคลากร กศน. ที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และน าผลการวิเคราะห์
เป็นตารางประกอบการบรรยายและการแปลผล 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, น. 103)   
 ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร กศน. ที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  จ าแนกตาม เพศ  ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติทดสอบที (t-test) และการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลกรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  จ าแนกตามอายุ  ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา  ใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one–way ANOVA) 
ด้วยค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference 
(LSD)  
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 ตอนที่ 4 วิเคราะห์การเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวบรวมข้อเสนอแนว 
ทางที่ตรงกันมากที่สุด 3 อันดับแรก ของแต่ละด้าน 
 
ผลการศึกษา 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ าโดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการสร้างบารมีด้านการค านึงถึงความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาและด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม เพศ  อายุ  ต าแหน่ง  โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การสร้างบารมีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คู่ที่แตกต่างกันคือ ระหว่างประสบการณ์
ท างาน น้อยกว่า  5 ปี กับประสบการณ์ท างาน 5 -10 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ระหว่าง
ประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า  5 ปี กับประสบการณ์ท างาน 11 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ระหว่างประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า  5 -10 ปี กับประสบการณ์ท างาน 11 ปีขึ้นไป ไม่แตกต่างกัน 
และจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ในด้านด้านการสร้างบารมี  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา   
ด้านการค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คู่ที่แตกต่างกัน 
ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ระหว่าง
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และระหว่าง
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับถานศึกษาขนาดใหญ่ ไม่แตกต่าง
กัน  และระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ไม่แตกต่างกัน 
 3. การเสนอแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
บุคลากร กศน.สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ดในแต่ละด้าน   
  3.1 ด้านการสร้างบารมี  ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย อุดมการณใน
การท างานอย่างชัดเจน 2)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความเป็นธรรมกับผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค  มีพระเดช  
พระคุณ ปรับใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม และต้องสุขุมใจเย็น  ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร  3) 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในโอกาสหรือกิจกรรมพิเศษ เช่น การเยี่ยมผู้ป่วย  งานแต่ง งานโอกาสต่างๆ 
  3.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ 1)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ค าพูด การกระท าให้ขวัญ
และก าลังใจผู้ร่วมงานในรูปแบบของก าลังใจหรือของรางวัล 2)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ค าพูดที่เป็นการถนอม
น้ าใจของผู้ร่วมงาน 3)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ค าพูด หรือการสื่อสารอย่างชัดเจน 
  3.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และควรส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน 2)  
ผู้บริหารสถานศึกษาควรกระตุ้นในการท างานคอยช้ีแนะช่วยเหลือให้ค าปรึกษาที่ดีในการท างาน 3)  ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ผู้ร่วมงานร่วมวางแผนและช่ืนชมเมื่องานส าเร็จ 
  3.4 ด้านการค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ได้แก่  1)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรจ าแนก
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลและมอบหมายงานให้ตางกับความสามารถของแต่ละบุคคล ควรใช้คนให้ถูกกับงาน   
2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 3) ผู้บริหาร
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สถานศึกษาควรศึกษาพื้นฐานของแต่ละบุคคลในทุกๆด้านโดยสอบถามจากบุคคล ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเองในการ
ตัดสินใจ 
 สรุปแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
อุดมการณ์ในการท างาน  ให้ความเป็นธรรมกับผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค ใช้ค าพูดที่เป็นการถนอมน้ าใจของ
ผู้ร่วมงาน ให้ขวัญและก าลังใจผู้ร่วมงานในรูปแบบของก าลังใจหรือของรางวัล  เปิ ดโอกาสให้ผู้ร่วมงานใช้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และควรส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน  คอยช้ีแนะ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาที่ดีในการท างานและช่ืนชมเมื่องานส าเร็จ  จ าแนกความแตกต่างของแต่ละบุคคลและ
มอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคลใช้คนให้ถูกกับงาน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการวิจัยผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยจากสูงไป
หาต่ าโดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการสร้างบารมีด้านการค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ด้านการกระตุ้น
การใช้ปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไมตรี คงนุกูล. (2553, 112-113) ได้ศึกษา
เรื่อง  ภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพมีภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภิรมย์ ถินถาวร (2550,  122-123) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธิ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  1 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูโรงเรียนใน
อ าเภอบ้านโพธ์ิ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
การใช้ปัญญา  
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม เพศ  อายุ  ต าแหน่ง  พบว่า โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไมตรี คงนุกูล. (2553,  112-113) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า
แห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ
คินเคดกรุงเทพมีภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ ภิรมย์ ถินถาวร 
(2550,  122-123) ได้ศึกษาเรื่อง  การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธิ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  1 ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธิ์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ผลการวิจัยยังพบอีกว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครูแยกตาม
เพศและประเภทของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  พบว่า 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างบารมีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  คู่ที่แตกต่างกันคือ ระหว่างประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า  5 ปี กับประสบการณ์ท างาน 5 -10 ปี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ระหว่างประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า  5 ปี กับประสบการณ์
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ท างาน 11 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระหว่างประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า  5 
-10 ปี กับประสบการณ์ท างาน 11 ปีขึ้นไป ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไมตรี คงนุกูล (2553,  97-
98) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพมีภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรียบเทียบภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรจ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
 4. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม ขนาดสถานศึกษา  พบว่า  โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในด้านด้านการสร้างบารมี  
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา   ด้านการค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คู่ที่แตกต่างกัน ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาด
กลางแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ระหว่างสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และระหว่างสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับถานศึกษาขนาดใหญ่ ไม่แตกต่างกัน  และระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กกับถาน
ศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชัย  จะเกรง (2551, น. 90-92) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ช่วงช้ันที่ 3-4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม โดยศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา
ดังกล่าวทุกด้านอยู่ในระดับมาก การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาดังกล่าวทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เช่น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก 
 5. การเสนอแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
บุคลากร กศน.สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า ด้าน
การสร้างบารมี  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย อุดมการณ์ในการท างานอย่าง  ให้ความเป็นธรรมกับ
ผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ค าพูดที่เป็นการถนอมน้ าใจของ
ผู้ร่วมงาน การกระท าให้ขวัญและก าลังใจผู้ร่วมงานในรูปแบบของก าลังใจหรือของรางวัล  ด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญา  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
และควรส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน  คอยชี้แนะช่วยเหลือให้ค าปรึกษาที่ดีในการท างานและช่ืนชม
เมื่องานส าเร็จ ด้านการค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ผู้บริหารสถานศึกษาควรจ าแนกความแตกต่างของ
แต่ละบุคคลและมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล ใช้คนให้ถูกกับงาน   สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  ค านึง ผุดผ่อง (2547, น. 88-89)  ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก  พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการสร้างบารมี 
ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจผู้บริหารตั้งมาตรฐานในการท างานไว้สูง 
ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา ผู้บริหารเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการค านึงถึง
เอกบุคคล ผู้บริหารให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้านการมีรูปแบบความคิด 
ผู้บริหารคิดพิจารณาทบทวน และไตร่ตรอง ในสถานการณ์ต่างๆ ก่อนตัดสินใจค าเนินงาน ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
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ร่วมกันบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิด ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคคลทั้ง
ภายนอกและภายในมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรมต่างๆ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมี
การจัดท าโครงการก่อนที่จะมีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ ขวัญชัย จะเกรง  (2551, น.30)  
ให้ความหมายว่า  การกระตุ้นความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง  เป็นผลให้การ
ปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากข้ึน โดย
ผู้บริหารแสดงบทบาท ท าให้ผู้ร่วมงาน รู้สึกไว้วางใจ ตระหนักรู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดีและเป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงาน มองไกลเกินกว่าความสนใจของตนเอง เพี่อน าไปสู่ประโยชน์ขององค์การมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน   สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548, 81 -84) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2  จาก
การวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 4  ด้าน  ด้านอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  ผู้บริหารให้
ความส าคัญกับการบริหารงานเป็นทีม และการบริหารแบบส่วนร่วม ยึดหลักการกระจายอ านาจ มีความมั่นใจใน
ตนเอง  ผู้บริหารแสดงจุดยืนที่ชัดเจน ในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างค่านิยมในการท างาน โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  แสดงความตั้งใจท างาน
ให้เสร็จตามก าหนดเวลา กระตุ้นผู้ร่วมงานท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการหาวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แจ้งปัญหา
ให้ผู้ร่วมงานทราบถึงปัญหาที่หน่วยงานก าลังประสบปัญหาอยู่แล้วช่วยกันให้ความเห็นในการแก้ปัญหา ส่งเสริม
ผู้ร่วมงานมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามความสามารถ  ความถนัด และ
ความสนใจ สนับสนุนส่งเสริมความสามารถพิเศษของครูให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้ครูรับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ด้านการสร้างบารมี  ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนกับให้ผู้ร่วมงานด้วยความยุติธรรมเป็นกลาง 
ให้เหมาะสมกับต าแหน่ง  เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีความเลื่อมใสศรัทธา   
 2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   ผู้บริหารสถานศึกษาควรปลุกใจให้เหน็คุณคา่ของการพัฒนางานอย่าง
แท้จริง  และควรใช้วาจาในการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี 
 3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา   ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน 
ใช้เหตุผลในการเลือกวิธีการท างาน และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการท างาน ท่ีเป็นประโยชน์กับ
สถานศึกษา 
 4. ด้านการค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ผู้บริหารสถานศึกษาควรรู้ถึงความต้องการของ
ผู้ร่วมงานแต่ละคน  และในการมอบหมายงานควรมอบหมายงานตามความสามารถของผู้ร่วมงาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการในการบริหารงานของสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันที่
ส่งผลให้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม  เขต 2 ปีการศึกษา 2561จ านวน 288 คน ได้มาจากการเทียบกับตารางของเครจซีและมอร์
แกนและการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบ สอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 0.85 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.96  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ส่วนจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและด้านผู้น าที่มีความเข้าใจระดับสูง ด้านการมีความหวังและสร้าง
โอกาสส าหรับอนาคต ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ และด้านการก าหนดวิสัยทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า , ผู้น าเชิงกลยุทธ์, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study and to compare Strategic Leadership of 
educational extension schooladministrators Under NakhonPhanom Primary Educational Service 
Area Office 2.  The samples were 288 administrators and teachers in NakhonPhanom Primary 
Educational Service Area Office 2, in academic year 2018 selected by Kreijcie& Morgan’ s table 
and multistage sampling.  The instrument was a five-rating scale questionnaire with the 
discrimination between 0.67 – 0.85 and the reliability of 0.96. The statistics for the analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test (independent) 
 The results were : 
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 1. Strategic Leadership of Educational Extension Schooladministrators under Nakhon 
Phanom Primary Educational Service Area Office 2 as whole and in all aspect were found at high 
level. 
 2. The opinions of the administrators and teachers about Strategic Leadership of 
educational extension schooladministrators under NakhonPhanom Primary Educational Service 
Area Office 2 were statistically not different. 
 3. The opinions of the administrators and teachers who had different sizes about 
Strategic Leadership of educational extension school administrators under NakhonPhanom 
Primary Educational Service Area Office 2 as whole and high-level cognitive activities aspect, 
anticipating and creating a future aspect, revolutionary thinking aspect and creating a vision 
aspect were significant statistically different at 0.01 
 
Keywords: Leadership , Strategic Leadership, Extension School  
 
บทน า 
 การบริหารการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศเนื่องจากเป็น
หน่วยงานในการจัดการทรัพยากรในการบริหารได้แก่ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา ถ้าขาดกระบวนการบริหาร สถานศึกษาก็ไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ การบริหาร
สถานศึกษาจึงเป็นเครื่องมือท่ีช้ีถึงศักยภาพในการบริหาร ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศึกษาอีกด้วย เพื่อ
เป็นการปรับปรุงในเชิงคุณภาพได้มีการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพและเทคนิคการบริหารแบบต่างๆ ขึ้นมา
หลายรูปแบบการบริหารแต่ละระบบต่างมีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกันไป และต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่
ละสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 :  1) 
 ในองค์การหน่วยงานต่าง ๆ ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
องค์การ ผู้น าเป็นบุคคลที่มีอ านาจอิทธิพลในการบังคับบัญชา มอบหมายงานในก ากับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์การ ผู้น าเป็นผู้ประสานความต้องการของบุคคลความต้องการของงานและความต้องการขององค์การเข้า
ด้วยกัน (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552 :  1) ซึ่งภาวะผู้น าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal aspects) โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันถือว่า ภาวะผู้น าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา (Change) เป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation/ 
persuasion) การใช้อ านาจ (Power) และอิทธิพล (Influence) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทิศทาง (Direction) คอยช่วยให้ทุก
คนในองค์กรมั่นใจว่าสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายที่ต้องการแน่นอนถูกทิศทาง (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และประยุทธ ชู
สอน, 2557 : 1) ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นจุดรวมของการบริหารกับพลังของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
เพื่อก าหนดขึ้นเป็นนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจนแม่นย า ระบบการบริหารนี้มีวิวัฒนาการมาจากการ
บริหารธุรกิจ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์การ ที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ฉะนั้นการบริหารที่ดีจึง
จ าเป็นที่จะต้องมีความส าเร็จขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต การบริหารเชิงกลยุทธ์นับเป็นการสร้างโอกาสให้
องค์การก้าวสู่ความส าเร็จ เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ สลับซับซ้อน องค์การจะต้องมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากผู้บริหารขาดองค์ความรู้และความช านาญในการก าหนดกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ จะส่งผลให้องค์การไม่สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ ผู้บริหารที่ให้
ความส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดกลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนอย่างมีรูปแบบ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนขาย
โอกาส จึงควรศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้ในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง (บรรจง จันทมาศ,  2542 :  8–9) 
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 จากสภาพปัญหาของโรงเรียนขายโอกาสทางการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาใน 4 ด้าน
ดังนี้ 1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 2)การลดลงของประชากรท าให้โรงเรียนมีขนาดเล็กลงเป็นจ านวนมาก 3) มี
อัตราครูต่อนักเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน 4) มีค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน สูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่น นอกจากนี้ผู้บริหาร
ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสเนื่องจากมีบริบทแตกต่างจากโรงเรียนอื่น ปัญหาด้านการ
เรียนการสอนพบว่า มีครูสาขาวิชา ครูสอนไม่เต็มเวลา เต็มความมารถเนื่องจากมีภารกิจอ่ืน รวมทั้งมีนักเรียนจ านวน
น้อย ในแต่ละช้ัน  ปัญหาด้าน ความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน มีน้อยเนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณตาม
เกณฑ์ของนักเรียน ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีตัวแทนขององค์กรชุมชนเข้าร่วมแต่ผู้ปกครอง
หรือตัวแทนมีฐานะยากจนจึงไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนได้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551 : 5–7) สุวิทย์ ยอดสละ (2554 : 22) ซึ่งผู้น าเชิง 
 กลยุทธ์คือผู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพัฒนากลยุทธ์และเป็นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย
ข้อมูลในการออกแบบองค์การผ่านกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ และการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้กลยุทธ์นั้นเป็น
รูปแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล และการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การเป็นผลมาจากความ
เป็นมาขององค์การและวัฒนธรรมขององค์การในอดีต ดังนั้นบทบาทด้านความคิดที่เพิ่มเติมอย่างเด่นชัดของผู้น า
เชิงกลยุทธ์ คือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดประสงค์ที่ชัดเจนอันน าไปสู่การก าหนดส่วนอื่น ๆซึ่งสมรรถนะของ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ มีความคิดกว้างไกล สามารถคาดการณ์บริบทและสภาพแวดล้อมที่
ท าให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า สามารถเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมกันคิดค้นแนวทาง
ปฏิบัติที่ท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ สามารถเสริมสร้างพลังอ านาจ มีทักษะการสร้างที มและสร้างเครือข่าย มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนใจคิดค้นนวัตกรรม สามารถ
พัฒนาองค์การให้มีศักยภาพในการแข่งขัน มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความรอบรู้ ให้เกียรติ
ค านึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การ (Greenberg-Walt and Robertson. 2001 : 12) เห็นได้ว่าหากผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถทางด้านการใช้กลยุทธ์ในการบริหารแล้วก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมของ
โรงเรียน นักเรียน ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กนิษฐา เปรมปรีชาญาณ (2554 : ง)  ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า บรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีขวัญก าลังใจสูง การผนึกก าลังในการท างาน การยอมรับนับถือ การมี
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โอกาสในการท างาน การไว้วางใจ การเอื้ออาทรต่อกัน การปรับปรุงหน่วยงาน ความก้าวหน้าทางวิชาการและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
 มันทนา กองเงิน (2555 : 201 - 209) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบว่า 1) ภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1    
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
 สุพรรณ ประศรี (2555 : ง) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ 2) ด้านความสามารถน าปัจจัยต่าง ๆ มาก าหนดกลยุทธ์ได้ 3) ด้านวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ 4) ด้านการ
มีความคาดหวังและการสรา้งโอกาสส าหรบัอนาคต และ5) ด้านการมีความคิดความเข้าใจในระดับสูง 2) สถานศึกษา 
มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย คือ 1) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 3) ด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 6) ด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 7) ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษา และ8) ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 3) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กมล โสวาปี (2556 : ก) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อน ามาเรียงลา
ดับ พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านการก าหนดทิศทางขององค์การมีการปฏิบัติที่สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติและด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ตามล าดับ ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 3 โดยภาพรวมความมีประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณา 3 ล าดับแรก พบว่า ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน รองลงมาคือ ด้านการออกกลางคันของผู้เรียน
และด้านการสอนของครูตามล าดับ ส่วนด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ทุกด้าน ทั้งด้านการก าหนดทิศทางขององค์การ 
ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับความมีประสิท ธิผลของ
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ก าหนดทิศทางขององค์การ ด้านการควบคุมและประเมินกลยทุธ์ และด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ สามารถพยากรณ์
ได้ว่าส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 กรีนเบิร์ก - วอลท์ และโรเบิร์ทสัน (Greenberg-Walt and Robertson. 2001 : 12) ได้ศึกษา “The 
evolving role of executive leadership” วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะส าคัญของผู้บริหารระดับสูงในอนาคต ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะส าคัญของผู้บริหารระดับสูงในอนาคต
ประกอบด้วย 14 สมรรถนะ ได้แก่ 1) มีความคิดกว้างไกล 2) สามารถคาดการณ์บริบทและสภาพแวดล้อมที่ทาให้
องค์การมีความเจริญก้าวหน้า 3) สามารถเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมกันคิดค้นแนวทาง
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ปฏิบัติที่ทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ 4) สามารถเสริมสร้างพลังอ านาจ 5) เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 6) มีทักษะ
การสร้างทีมและสร้างเครือข่าย 7) มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 8) สามารถกระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนใจคิดค้นนวัตกรรม 9) สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 10) สามารถพัฒนา
องค์การให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 11) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความรอบรู้ 12) ใจกว้าง รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 13) ให้เกียรติ ค านึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้ใต้บังคับบัญชา 14) มี
ความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 จอห์นสัน และโชลส์ (Johnson and Scholes. 2003 : 6) ได้ศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาพบว่า ผู้น า
เชิงกลยุทธ์เป็นผู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตวัในการพัฒนากลยุทธ์และเปน็ผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้อมูลใน
การออกแบบองค์การผ่านกลยุทธ์ในการวิเคราะหแ์ละการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากน้ีแล้วจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่จัดหา
มานั้นเป็นรูปแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณส์่วนบุคคล และการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การเป็นผลกระทบ
มาจากความเป็นมาขององค์การและวัฒนธรรมขององค์การในอดีต ดังนั้นบทบาทด้านความคิดที่เพิ่มเติมอย่าง
เด่นชัดของผู้น าเชิงกลยุทธ์คือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดประสงค์ที่ชัดเจนอันน าไปสู่การก าหนดส่วนอื่นๆ ใน
องค์การที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงเพราะความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้น าไปสู่คว ามส าเร็จของกลยุทธ์
องค์การ 
 Johnson & Scholes (2003 ) ได้ศึกษาพบว่า ผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพัฒนา
กลยุทธ์ และเป็นผู้มองเห็นการเปลีย่นแปลง โดยอาศัยข้อมูลในการออกแบบองค์การ ผ่านกลยุทธ์ในการคิดวิเคราะห์
และการวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่จัดหามานั้นตั้งอยู่บนประสบการณ์ส่วนบุคคลและก าหนดกลยุทธ์องค์การเป็น
ผลกระทบมาจากการเป็นองค์การและวัฒนธรรมองค์การในอดีต ดังนั้นบทบาทความคิดเพิ่มเติมอย่างเด่นชัดของ
ผู้บริหารคือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดประสงค์อย่างเด่นชัด อันน าไปสู่การก าหนดส่วนต่างๆ ในองค์กาที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดของ DuBrin (2010 : 401) เป็น
กรอบในการศึกษา ดังนี ้
 1. ผู้น าที่มีความเข้าใจระดับสูง   
 2. ความสามารถในการน าปจัจัยตา่ง ๆ มาก าหนดกลยุทธ์   
 3. การมีความหวังและสร้างโอกาสส าหรับอนาคต   
 4. การคิดเชิงปฏิวตัิ   
 5. การก าหนดวสิัยทัศน ์
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกัน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2  ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางการศึกษาตามล าดับ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 780 
คน จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 38 คน และครูผู้สอน จ านวน 742 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน(Multi Stage Sampling) โดยด าเนินการตามล าดับต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางของเครจชี และมอร์แกน (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553 : 
40) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 288 คน 
 2. การด าเนินการสุม่ตัวอย่าง ด าเนินการดังนี ้
  2.1 แบ่งขนาดโรงเรียนออกเป็น 2 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
  2.2 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ก าหนดสัดส่วนโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 50 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ร้อยละ 90 ได้โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 13 
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน 
  2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 25 คน 
  2.4 ครูผู้สอน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจับฉลากในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดอัตราส่วนผู้บริหาร : ครูผู้สอน โรงเรียนขนาดกลาง 1:10 และโรงเรียนขนาดใหญ่ 1:11 ได้ครู
ในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 120 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 143 คน รวม 263 คน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เสนอถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล 
 3. ผู้ศึกษาช้ีแจงวัตถุประสงค์กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะไม่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของครูและสถานศึกษา 
 4. ผู้ศึกษารับ–ส่ง แบบสอบถามด้วยตนเองตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  
 5. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง จ านวน 1 ชุด   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) ประกอบด้วย สถานภาพ และขนาดโรงเรียน  
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ครอบคลุมภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้น าที่มีความเข้าใจระดับสูง ด้านความสามารถในการน า
ปัจจัยต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์   ด้านการมีความหวังและสร้างโอกาสส าหรรับอนาคต ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ และ
ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังน้ี 
 5  หมายความว่า มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4  หมายความว่า มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 3  หมายความว่า มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายความว่า มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายความว่า มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือใน
การศึกษาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
  1.2 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยา่งง่าย (Item Total 
Correlation) ของเพียรส์ัน  
  1.3 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  2.1 ร้อยละ (Percentage) 
  2.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) 
  2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  การทดสอบค่าที (t-testIndependent) 
 
ผลการศึกษา 
 1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ผู้น าที่มีความเข้าใจระดับสูง ความสามารถในการน าปัจจัยต่าง ๆ มา
ก าหนดกลยุทธ์ การมีความหวังและสร้างโอกาสส าหรับอนาคต การคิดเชิงปฏิวัติ และการก าหนดวิสัยทัศน์ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและด้านผู้น าที่มีความเข้าใจระดับสูง ด้านการมีความหวังและสร้างโอกาส
ส าหรับอนาคต ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ และด้านการก าหนดวิสัยทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ 
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อภิปรายผล 
 1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย คือ ผู้น าที่มีความเข้าใจระดับสูง  ความสามารถในการน าปัจจัยต่าง ๆ มาก าหนดกลยุทธ์ การมีความหวัง
และสร้างโอกาสส าหรับอนาคต การคิดเชิงปฏิวัติ และการก าหนดวิสัยทัศน์ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
น าอุปสรรค หรือสภาพการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการด าเนินงานของโรงเรียนทั้งปัจจุบันและอนาคตพิจารณาเพื่อก าหนดกล
ยุทธ์ในการท างาน มีการระดมความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ครูทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
และบริหารจัดการข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศ และบริหารงานโดยใช้ระบบฐานข้อมูล จึงก าหนดวิสัยทัศน์ที่เช่ือมโยง
ปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
น าไปสู่การก าหนดทิศทางที่จะปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ มันทนา กองเงิน (2555 : 201 - 209) ได้ศึกษาภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และวันวิสาข์ ทองติง (2555 : ก) ทีศ่ึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับ
สุพรรณ ประศรี (2555 : ง) ทีศ่ึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกมล โสวาปี (2556 : ก) ที่ศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผล
ต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นกัน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นผล
ให้ครูและบุคลากรในโรงเรยีนสะท้อนการท างานของผู้บริหารสถานศึกษา ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าหรือคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ไม่ต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าโดยรวมและด้านผู้น าท่ีมีความเข้าใจระดับสูง ด้านการมีความหวังและสร้าง
โอกาสส าหรับอนาคต ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ และด้านการก าหนดวิสัยทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ท้ังนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งมีจ านวนครูผู้สอนไม่มากมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักในการบริหารกล
ยุทธ์ การน ากลยุทธส์ู่การปฏิบัติ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมมกีารสง่เสรมิให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มความสามารถได้ทั่วถึงมากกว่าสถานศึกษาใหญ่ซึ่งมี
จ านวนครูมากกว่า สอดคล้องกับกนิษฐา เปรมปรีชาญาณ (2554 : ง)  พบว่าบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยการ
สร้างบรรยากาศในโรงเรียนตามล าดับ คือ การมีขวัญก าลังใจสูง การผนึกก าลังในการท างาน การยอมรับนับถือ การ
มีโอกาสในการท างาน การไว้วางใจ การเอื้ออาทรต่อกัน การปรับปรุงหน่วยงาน ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
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สังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งวันวิสาข์ ทองติง (2555 : ก) พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกันกับสุพรรณ ประศรี (2555 : 
ง) พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกมล โสวาปี (2556 : ก) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า 
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 3 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ทุกด้าน ท้ังด้านการ
ก าหนดทิศทางขององค์การ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้ง 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางขององค์การ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ และด้านการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ สามารถพยากรณ์ได้ว่าส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ท้ังนี้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นลักษณะส่วนตัว
ของบุคคลที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการ และส่งผลถึงผลส าเร็จขององค์การ เช่นเดียวกับจอห์นสัน 
และโชลส์ (Johnson and Scholes. 2003 : 6) ได้ศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาพบว่า ผู้ น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพัฒนากลยุทธ์และเป็นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้อมูลในการออกแบบ
องค์การผ่านกลยุทธ์ในการวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้แล้วจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่จัดหามานั้นเป็น
รูปแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล และการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การเป็นผลกระทบมาจาก
ความเป็นมาขององค์การและวัฒนธรรมขององค์การในอดีต ดังนั้นบทบาทด้านความคิดที่เพิ่มเติมอย่างเด่นชัดของ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์คือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดประสงค์ที่ชัดเจนอันน าไปสู่การก าหนดส่วนอื่น ๆ ในองค์ การที่
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงเพราะความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้น าไปสู่ความส าเร็จของกลยุทธ์องค์การ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และน าไปพัฒนาผู้น าในหน่วยงาน รวมทั้งในโรงเรียนด้วย  
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้น า โดยอาจเป็นการติดต่อ ประ
สนงานกับหน่วยงานพัฒนาโดยตรงเพื่อมาอบรม พัฒนา หรือสนับสนุนเงินในการเดินทางไปเข้าร่วมพัฒนาแก่
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้น าในองค์การ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาถึงการพัฒนาภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม โดยเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมขององค์การ และท าการวิจัยเพื่อพัฒนา 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบศึกษาการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 252 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 63 คน และครูผู้สอน จ านวน  189 คน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.64 ถึง 0.92 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ  
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพด้านต าแหน่ง พบว่า โดยรวม 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: แผนยุทธศาสตร์, การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์, โรงเรียนขนาดเล็ก 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study and to compare The Implement of Strategic 
Plan for Basic Education Development in Small Sized – Schools Under Nakhon Phanom Primary 
Educational Service Area Office 2.  The samples were 6 3  administrators and 252teachers in 
Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2, in academic year 2017 selected by 
Multistage Sampling. The instrument was a five-rating scale Features The Implement of Strategic 
Plan for Basic Education Development in Small Sized – Schools questionnaire with the 
discrimination between 0.64 – 0.92 and the reliability of 0.96 The statistics for the analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test Independence and F-test. 
 The results were the Implement of Strategic Plan for Basic Education Development in 
Small Sized – Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 was 
found at high level.  The opinions of the administrators and teachers who had different status 
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about The Implement of Strategic Plan for Basic Education Development in Small Sized – 
Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 were statistically 
different at the .05 level,the administrators and teachers who had different qualification were 
statistically different at the . 01 level, the administrators and teachers who had different 
experience were statistically different at the .05 level. 
 
Keywords: Strategic Plan , The Implement of Strategic Plan , Small Sized – Schools  
 
บทน า 
 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) กล่าวถึง การเตรียม พร้อมด้าน
ก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัด
ฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี
ที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษา มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 8)  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 2) จากข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก ปี
การศึกษา 2549  มีสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ถึง 12,828 โรงเรียน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 39.73 ของ
สถานศึกษาท้ังหมด 32,288 โรงเรียน มีนักเรียนจ านวน 931,574 คน และครูจ านวน 58,655 คน มีอัตราเฉลี่ยครู 1 
คนต่อนักเรียน 16 คน โดยประมาณ นอกจากนั้น ยังพบว่า ผลการประเมินมาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนต่ ากว่า 300 คน) ที่ผ่านการ
ประเมิน จานวน 22,866 โรงเรียน มีจ านวนโรงเรียน 491 โรงเรียน (ร้อยละ 2) อยู่ในระดับปรังปรุง โรงเรียน 
15,528 โรงเรียน (ร้อยละ 67.91) อยู่ในระดับพอใช้ และโรงเรียน 6,847 โรงเรียน (ร้อยละ 29.94) อยู่ในระดับดี ซึ่ง
ระดับปรับปรุงและพอใช้ดังกล่าว ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแล้ว
พบข้อมูลที่มีความสอดคล้องกัน คือ นักเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก ทุกช่วงช้ันและทุกพื้นที่มีค่า เฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ต่ ากว่านักเรยีนจากสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ และยังมีนักเรียนในสัดสว่นท่ีต้อง
ปรับปรุงสูงกว่าในทุกช่วงช้ัน (รุ่ง แก้วแดง 2546 : 58 - 60) แม้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
พยายามด าเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างหลากหลายเรื่อยมาก็ตาม การด าเนินงานของ
โรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาที่ใกล้เคียงกันก็คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ า เมื่อ
เปรียบเทียบกับขนาดอื่นๆ และจากการส ารวจความคิดเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพบปัญหา
และอุปสรรคการด าเนิน งาน 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากการ
ด าเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กพบว่ามีปัญหาย่อยๆ หลายประการ ได้แก่ 1) ครูไม่ครบช้ันและไม่ครบวิชาเอก  
เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนน้อย 2) การจัดการเรียนการสอนแบบคละช้ันยังเป็นเรื่ องใหม่ทั้งครู และผู้ปกครอง
จ านวนหนึ่งยังไม่เช่ือมั่นในการเรียนการสอนในลักษณะนี้ 3) ปัญหาการละเลยการเรียนรู้เด็กและติดตามการพัฒนา
เด็กเป็นรายบุคคล ท าให้เด็กจ านวนหนึ่งเรียนไม่ทัน และอาจถูกทอดทิ้ง 4) บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่น่าสนใจ 5) การเรียนการสอนที่แยกรายวิชาขาดการบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 
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6) ครูมีงานธุรการจ านวนมาก ส่งผลให้มีเวลาส าหรับนักเรียนน้อยลง ประการที่สองปัญหาด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียน พบว่า มีปัญหาย่อยๆ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังมีน้อย และยังขาด
ความเข้าใจที่ชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ 2) โรงเรียนขาดกระบวนการและระบบความรับผิดชอบต่อผลงาน 
(Accountability System) ท่ีชัดเจน ได้แก่ การวางแผนพัฒนาโรงเรียน การประเมินผลตนเอง การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 3) การติดตามดูแล ช่วยเหลือจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ทั่วถึง และประการสุดท้าย
ปัญหาด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพบว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  มีการลงทุนค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่กว่า กล่าวคือ มีอัตราครูต่อนักเรียนค่อนข้างต่ า โดยอัตราครูต่อนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยรวมเฉลี่ย 1 : 12.46 (ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั่วประเทศ 1 : 20) ทั้งนี้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดวัยเรียน จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาต้องอาศัยผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าโรงเรียนสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ได้นั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องมีระบบบริหารและการจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มี
นโยบายและวิสัยทัศน์ที่เน้นการเรียนรู้ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ หรือที่เรียกว่า Total Quality Management 
โดยเน้นคุณภาพเป็นส าคัญ โดยเฉพาะคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน (Learner Learning Quality) ซึ่ งมี
องค์ประกอบด้วย การเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน และการจัดสภาพการเรียนรู้ ค านึงถึงการมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจ ใช้ความไว้วางใจ ส่งเสริมแรงจูงใจ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ ยึดข้อมูลและ
งานวิจัยเป็นหลัก(สมชาย เทพแสง. 2548 : 10 -16)  
 ผลการประเมิน O-NET ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 33.59 วิชาคณิตศาสตร์ 38.04 
และวิชาวิทยาศาสตร์ 43.35 และในปีการศึกษา 2555-2560 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 จึงมีนโยบายจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาการบริหารงาน ทั้ง 4 ด้าน ที่
ส าคัญ ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอส าหรบับริหารและจัดการคุณภาพการศึกษา ขาดสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบช้ัน ประกอบกับครอบครัวของนักเรียน ส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนได้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ 
ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาต่ า นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสที่จะรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ าตลอดจนขวัญ และก าลังใจของบุคลากรใน
โรงเรียนขนาดเล็กค่อนข้างต่ า ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อ
น าผลการวิจัยในครั้งนี้เสนอต่อต้นสังกัด และน าผลการศึกษาในครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมีกระบวนการบริหารโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 รุ่งรัชดา  เวหะชาติ (2557 : 4) ให้ความหมายการบริหารสถานศึกษา หรือบริหารโรงเรียนว่า หมายถึง 
การที่กลุ่มบุคคลร่วมมือกันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันก าหนดไว้
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ด้วยการดึงทรัพยากรที่มีอยู่ ประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างเป็นระบบ และมี
ระเบียบ มีกฏเกณฑ์ในการท างานท่ีเป็นที่ยอมรับได้ร่วมกัน 
 ชัชชัย อุปสรรค์ (2558 : 21) ให้ความหมายการบริหารโรงเรยีนว่า หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของ
กลุ่มบุคคลอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และควบคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
การบริหารการศึกษา จึงเป็นกระบวนการด าเนินงานทางด้านการศึกษาของผู้บริหาร เพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ต้องการด้วยการท างานร่วมกันของกลุ่มคน  ที่เกิดจากความร่วมมือกันทั้ง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชนทั่วไป 
และมีปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน หรือที่เรียกว่า 4Ms คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

278 

เป็นการบริหารการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล 
 Good (1993 : 54) ได้กล่าวถึง  ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ 2 ประการ คือ ประการที่
หนึ่ง หมายถึง การอ านวยการ การควบคุม และการด าเนินการเกี่ยวกับภาระหน้าที่ทั้งหมดของ สถานศึกษา โดย
จะต้องค านึงถึงผลสุดท้ายของการศึกษาเป็นหลกัส าคัญ และประการที่สอง หมายถึง การควบคุมและการจัดการด้าน
ต่างๆ ภายในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น เรื่อง เกี่ยวกับครู นักเรียน แผนการสอน 
หลักสูตร กิจกรรม วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน และการแนะแนว 
 Gregg (1997 : 32) ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว้ว่า เป็นการปฏิบัติ งานและเป็น
หน้าที่ที่ต้องกระท าการเพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับงานสอนนักเรียนที่ เข้ามารับ การศึกษาใน
สถาบันการศึกษา    
 สรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียนหรือการบริหารสถานศึกษา คือ การที่ผู้น าของสถานศึกษาหรือผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับท าให้บุคลากรในองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาท างาน
ร่วมกัน โดยใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์และจุดหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ โดยอาศัยหลักการ
บริหาร เทคนิค และวิธีการต่างๆ ท้ังนี้การบริหารเป็นการประสานงานการอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารโรงเรียน   
 รุ่งรัชดา  เวหะชาติ (2557 : 4 - 5) กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ส่งผลกระทบถึง
กันและกัน เป็นผลให้มีการพัฒนาสู่แนวทางที่ดีกว่า 5 ประการ ดังนี้ 
 1. บริบทที่เป็นแรงผลักดันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ปริมาณและคุณภาพ ของประชากร 
สภาพรวมของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพความรุนแรงของปัญหาสังคม สภาพความรุนแรงของปัญหา
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของประชาชน          
 2. กฏหมายเกี่ยวกับการจดัการศึกษา และการบริหารสถานศึกษาท่ีเกีย่วข้อง  
 3. ฝ่ายบรหิารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 4. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 5.  บุคลากรภายในสถานศึกษา ได้แก ่ครู อาจารย์ ผูส้อน บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้เรียน นักการ - 
ภารโรง ยาม และผู้ประกอบการคา้ภายในโรงเรียน 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557 : 13) งานบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบไปด้วย  
1) งานวิชาการ2) งานด้านบุคคล3) งานด้านการเงินและงบประมาณ และ 4) งานด้านบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งาน
อาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์กับชุมชน งานจัดโครงสร้างองค์การ งานการคมนาคมและขนส่งนักเรียน งานด้าน
กิจการนักเรียน 
 จรุณี  เก้าเอี้ยน (2557 : ไม่มีเลขหน้า) สรุปบทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา ผู้บริหารต้องมีบทบาท ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีขอบข่ายของการบรหิารงานตามภารกจิของสถานศึกษาชัดเจนทุกงาน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวความคดิและวสิัยทัศน์ในการพัฒนางานอยู่เสมอ 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรทางการศึกษามีความตระหนักและร่วมกันพัฒนางานอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสามารถน าปรัชญาของสถานศึกษาไปสูก่ารปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตาม
โครงการได้อย่างมีคณุภาพ 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557 : 9 – 11) กล่าวถึงภารกิจทางการบริหารตามกระบวนการบริหารที่
เหมาะสมกับภาระกิจในการบริหารของสถานศึกษามีงานท่ีส าคัญอยู่ 4 ประเภท คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป  
 สรุปได้ว่าบทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา คือการระดมทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อน ามาวางแผนเพื่อด าเนินงานใน 4 
ด้าน คืองานวิชาการ งานด้านบุคคล งานด้านการเงินและงบประมาณ และงานด้านบริหารงานท่ัวไป  
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 - 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : ซ - ฐ)  ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic 
Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเช้ือชาติศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวช้ีวัดที่
ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี
เพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่เพิ่มขึ้น มีระบบกลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และ
ผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น 
 โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพื้นที่สูง 
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ อาทิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัย
จากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังน้ี 
 1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียน
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วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มข้ึน 
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา 
ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษา
จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มขึ้น จ านวน
หลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่าย
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิ่มขึ้น 
โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น บุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 
 โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรง
กับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย ดังน้ี 
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีจัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น 
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 
นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น และมีสาขาและ
วิชาชีพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น 
 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัด
การศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพื่อ
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การศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น 
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบ
และกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนท่ีมี
แนวโน้มจะออกกลางคัน 
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบ
ปิดเพิ่มขึ้นมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเอื้อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู 
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการ
ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
 โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียนและสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี สร้างเสริม
และปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพัฒนาระบบและกลไก
การติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง 
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่าง
พื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 
 2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย มีตัวช้ีวัดที่
ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศกึษา การติดตามประเมิน และรายงานผลมีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
ที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน 
และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ 
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ 
 โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ท้ังด้าน
สาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการ
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สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
ของโลกเพิ่มขึ้น 
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวช้ีวัดที่ ส าคัญ เช่น 
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่างๆ 
เพิ่มขึ้น 
 ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการน้อมน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พื้นที่ มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ
สถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุน
การศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ  
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศมีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก าลัง
แรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และ
อุปทานในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2    
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพด้านต าแหน่ง  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา  
 4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่ในระดับมาก    
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษา เรื่อง การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ใช้กรอบแนวคิดจากแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2569 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : ซ - ฐ) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การ
วิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 94 โรงเรียน จ าแนกเป็นผู้ บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 94 คน ครูผู้สอน จ านวน 612 คนรวมทั้งสิ้นจ านวน 706 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 252 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
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สถานศึกษา จ านวน 63 คน คน และครูผู้สอน จ านวน 189 คน (Krejcie and Morgan.  1970 : 608; อ้างอิงมา
จาก  วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553 : 40) ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling)ตามล าดับต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางของเครจช่ี  และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 252 คน  
 2. การด าเนินการสุ่มตัวอย่าง ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จับสลากเลือกโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 63 โรงเรียน 
  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 63 คน 
  2.3 ครูผู้สอน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก ในโรงเรียน
กลุ่มตัวอยา่ง ก าหนดอัตราส่วนผู้บริหาร : ครูผู้สอน 1 : 4 จะได้ครูผู้สอน จ านวน 189 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเอง จ านวน 1 ชุด   
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ประกอบด้วย สถานภาพด้านต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรยีน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา  
 โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Liker’ five 
Rating scale) ก าหนดเกณฑ์วัดระดับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ดังนี้ 
 5  หมายถึง  มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก อยู่ในระดับปัญหามาก 
 3  หมายถึง  มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก อยู่ในระดับปานกลาง    
 2  หมายถึง  มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก อยู่ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง  มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาด
เล็ก อยู่ในระดับน้อยท่ีสดุ 
 การด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดบัขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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 2. ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 
 3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ของการศึกษา การวัดตามนิยามศัพท์ โดย
แบบสอบถามระดับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   
 4. เสนอเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบและน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษากลับมาปรับปรุงแก้ไข 
 5. น าเสนอแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ แล้ว
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity)  
 6. หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หลังจากให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ท าการ
ตรวจสอบแล้ว น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวัดตามนิยามศัพท์ (Index of 
Congruence : IC) ปรากฏว่าได้ค่า IC ระหว่าง 0.80 – 1.00 
 7. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try–out) กับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ท่ีไม่ ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 20 คน และครูผู้สอน จ านวน 30 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 50 คน 
 8. หาค่าอ านาจจ าแนก โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( Item – Total Correlation) 
ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า r ตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไปไว้ และน ามาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability) เกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยวิธีการหาค่าความเช่ือมั่น
โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ปรากฏว่าค่าอ านาจจ าแนกท้ังฉบับของแบบสอบถาม
อยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.92 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96  
 9. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง เพื่อน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 252 คน ได้แบบสอบถามกลับมา จ านวน 252 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เสนอถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 2. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูล 
 3. ผู้ศึกษาช้ีแจงวัตถุประสงค์กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะไม่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของครูและสถานศึกษา 
 4. ผู้ศึกษารับ–ส่ง แบบสอบถามด้วยตนเองตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  
 5. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้ว น ามาจัดเรียนล าดับแบบสอบถาม แล้ว
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้  
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่  1 สถานภาพด้านต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ  
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 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ใช้หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมและเป็นรายด้าน 
 ก าหนดเกณฑ์คะแนนการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ขนาดเล็กในแบบสอบถาม ก าหนดไว้ 5 ระดับ  
 การแปลความ โดยพิจารณาจากการแปลค่าเฉลี่ยของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก บุญชม  ศรีสะอาด(2553 : 23-24)   
 3. การเปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม  เขต 2 ใช้สถิติในการเปรียบเทียบ คือ ทดสอบค่าที  (t–test) และการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (F–test) ถ้าพบความแตกต่างกันจะใช้การทดสอบด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Sheffe’) 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือใน
การศึกษาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.2 อ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม ใช้หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ( Item Total 
Correlation) ของเพียร์สัน  
  1.3 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย ( )และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การทดสอบค่า t (t-test,Independent Samples) 
  3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F–test) ถ้าพบความแตกต่างกันจะใช้การทดสอบด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’)  
 
ผลการศึกษา 
 1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมโดยรวมและรายด้านระดับมาก เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพด้านต าแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความ
คิดเห็นสูงกว่าครูผู้สอน 
 3. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
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ที่มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี 
 4. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ท้ังนี้
เพราะด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีการด าเนินการเพื่อส ร้างจิตส านึกให้
นักเรียนให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา และส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาการให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้
ส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สมรรถนะเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน
และระดับสากล และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย 
สอดคล้องกับวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557 : 9 – 11) กล่าวถึงภารกิจทางการบริหารตามกระบวนการบริหารที่
เหมาะสมกับภาระกิจในการบริหารของสถานศึกษามีงานท่ีส าคัญอยู่ 4 ประเภท คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป กล่าวคือ ต้องคือต้องระดมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ได้แก่ 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อน ามาวางแผนเพื่อด าเนินงานใน 4 ด้าน คืองานวิชาการ งาน
ด้านบุคคล งานด้านการเงินและงบประมาณ และงานด้านบริหารงานท่ัวไป 
 2. ความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพด้านต าแหน่ง 
พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 จ าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 และจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ Eveton (2001 : 
1205-A)  ได้ศึกษาปัญหาของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูใน โรงเรียนประถมศึกษาชนบทของหน่วยงาน
บริการทางการศึกษา รัฐจอร์เจีย พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของครูต้องการรับรู้ปัญหาของผู้บริหารโรงเรียน
แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ทางการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน พบว่า ครูมีทัศนะต่อการ
กระบวนการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร โรงเรียนโดยรวมและรายด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 
งานธุรการ งานปกครองและการบริการการศึกษาแก่ชุมชน มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนที่
มีประสบการณ์ทางการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีปัญหาการบริหารโรงเรียนต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมให้มากข้ึน สอดคล้องกับนิภาภัทร 
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วรรณาลัย (2553 : 67-68) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า แนวทางการบริหาร โรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  คือ ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุน
ทรัพยากร ในด้านการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน 
 3. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี ท้ังนี้เนื่องจากการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากทรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริหารน้อย อีกทั้งเพราะครูต้องรับผิดชอบในการสอนมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิภาภัทร วรรณา
ลัย  (2553 : 67-68) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหารโรงเรียน ควรมี
การส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนทรัพยากร ในด้านการวางแผน การจัดองค์กร การ
บริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน   
 4. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับEveton (2001 : 1205-A)  ได้ศึกษาปัญหา
ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูใน โรงเรียนประถมศึกษาชนบทของหน่วยงานบริการทางการศึกษา รัฐ
จอร์เจีย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทางการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีปัญหาการ
บริหารโรงเรียนต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการศึกษาไปใช้ 
 หน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มี
ความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ  
 2. หน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มี
ความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ และ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ ไปปฏิบัติการสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน จ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อการ
วิจัย เรื่อง การศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุินทร ์และ ส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในภาพรวม ( X =4.13, S.D.=.663) อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = .577 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครู มากท่ีสุด ( X = 4.68, S.D. = 
.519) รองลงมาคือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ( X = 4.61, S.D. = .566) ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ( X = 4.59, 
S.D. = .588) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ( X = 4.51, S.D. = .574) และด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ( X = 
4.48, S.D. = .603) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ, ครูพี่เลี้ยง, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,  
 การปฏิบัติการสอน 
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Abstracts  
 The purpose of this research was to study the level of self-performance according to 
professional ethics for student teachers in schools under Surin Primary Educational Service Area 
Office and Surin Secondary Educational Service Area Office.   The samples of this research were 
1 4 4  mentor teachers in school under Surin Primary Educational Service Area Office and Surin 
Secondary Educational Service Area Office where student teachers from Surindra Rajabhat 
University had practiced teaching in academic year 2018. The samples were selected by multi-
step sampling.  The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and 
standard deviation.  
 The research findings were found as follows. The opinions toward on the level of self-
performance according to professional ethics for student teachers Surindra Rajabhat University 
was at highest level as a whole ( X =4.57, S.D. = .577). When it was considered in each aspect it 
was found that self-performance according to professional ethics for student teachers in the 
code of professional ethics for professional fellow workers was at high level ( X =  4 .68  , S.D. = 
.519) the code of professional ethics for profession was  at highest level ( X =4.61, S.D.=.566) The 
code of professional ethics for society was at highest level ( X = 4 .59 , S.D.= .5 88 ) the code of 
professional ethics for cluents was at high level ( X =  4 .5 1 , S.D.  =  .5 7 4 )  and the code of 
professional ethics for conduct was at high level ( X = 4.48, S.D. = .603). 
 
Keywords:  Self-performance according to professional ethics.  , Mentor teachers.  , Student 
teachers. Teaching Operations. 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) มาตรา 6 
บัญญัติว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรมจริยธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553,  3) การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่ส าคัญ ส าหรบับุคลากรที่ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพทางสังคม คือ ครู ซึ่งวิชาชีพครูเป็นการให้บริการทางการศึกษา โดยการอบรมสั่งสอน
บุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ที่มุ่งเน้นบริการแก่ผู้อื่นมากกว่า หาประโยชน์ และอาชีพครูเป็นอาชีพที่มี
จรรยาบรรณในการควบคุมความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นครูเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์อุดมการณ์ วินัย 
คุณธรรมแห่งชีวิต นอกจากนี้ คุรุสภายังได้ก าหนดข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ครูถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ เนื่องจากมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดี ต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ช้ันสูง และได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม ถือเป็นการสร้างศรัทธาและความเช่ือถือ ให้เกิดแก่วิชาชีพครู มีผลท า
ให้ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ต้องเป็น แบบอย่างอันดี ท างานอย่างมีวิญญาณ รักในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของครู การ
พัฒนาจิตวิญญาณควรค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ท่ีถูกต้อง ปฏิบัติตามความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรมไทย 
เป็นแบบอย่างที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าของไทย นิยมไทย รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย ถ้าทุกหน่วยงานทุกคน 
ร่วมมือกันสร้างสรรค์ นักเรียน เยาวชน โดย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเขาเหล่านั้น และร่วมมือกันจัด
การศึกษาโดยค านึงถึงความคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ การปฏิรูปจิตและวิญญาณของคนไทย โดยเน้นความ
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รับผิดชอบหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา มีปณิธานและอุดมการณ์อย่างแรงกล้า ปัญญาก็
จะเกิดตามมา น าพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ (กรมวิชาการ, 2544,  16) สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องครูในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางการการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม
และความเจริญทางด้านวัตถุ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม จึงท าให้ครูมีความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ลดน้อยลง อันเป็นเหตุให้ทุกวันนี้ ครูบางคนมีปัญหาพฤติกรรมการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ซึ่งมีให้เห็นตามข่าวในสังคมมากมาย ได้แก่ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ข่าวจากเว็บไซต์ทางการศึกษาต่างๆ ข่าวจากโลก
โซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่เผยแพร่ข่าวในเรื่องความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของครูที่ถือว่าผิดต่อ จรรยาบรรณวิชาชีพใน
หลายกรณี เมื่อกล่าวถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ก็คือแนวทางในการปฏิบัติของวิชาชีพครูนี้ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 โดยแบ่งจรรยาบรรณครู
ออกเป็น 5 หมวดย่อยได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม โดยในแบบแผนจรรยาบรรณดังกล่าวได้ระบุ
พฤติกรรมทั้งที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในแต่ละหมวด รวมทั้งบทลงโทษของการละเมิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามก็มีครูบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่ละเมิดต่อจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และปัญหาด้านครูขาดจริยธรรมในวิชาชีพได้ส่งผลลบต่อความเช่ือมั่น ของครูไทยในปัจจุบัน 
(ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์, 2557, 29-32)  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตระหนักในบทบาทและ หน้าที่ของการพัฒนาคุณภาพ       
การผลิตครูรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศรัทธาในวิชาชีพครูจนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่หน่วยงานที่ใช้ครู และสังคม (เดชกุล มัทวานุกูล, 2558, น. ค าน า) โดยในแต่ละ        
ปีการศึกษานั้น คณะครุศาสตร์จะมีการเชิญบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตครู ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา    
ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ร่วมกันสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งพบว่า ตัวแทนครูพี่เลี้ยงหรือผู้บริหารสถานศึกษาบางท่าน ได้
น าเสนอข้อมูลว่า นักศึกษาบางส่วนก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมต่อการเป็นนักศึกษาครู แต่บางส่วนก็ 
มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การแต่งกายไม่เหมาะสม การมาโรงเรียนสาย การไม่มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ การติดโทรศัพท์มือถือ สอนไม่เก่ง ขาดทักษะการสอน เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น       
บางประเด็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่ ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งจากการให้ข้อมูลโดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาครู และอาจจะเป็นเพียงส่วนน้อยที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้ที่จะ
ไปเป็นครูในอนาคต ดังนั้นควรจะมีวิธีในการศึกษาหรือส ารวจว่านักศึกษาครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการ
ประพฤติปฏิบัตตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับใด  
  จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของนักศึกษา     
ฝึกประสบการวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ ที่ไปปฏิบัติการสอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อศึกษาว่าในภาพรวมของนักศึกษาครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นั้นมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากน้อย
เพียงใดจากมุมมองและความคิดเห็นของตัวแทนครูพี่เลี้ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาครูโดยตรง เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่หน่วยงานการ
ผลิตครูในคณะต่างๆ และโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะได้น าไปใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้สามารถปฏิบัติตนได้ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ซึ่งจะเป็นข้อดีต่อการพัฒนาครูตามเจตจ านงที่สังคมคาดหวังต่อบัณฑิตครูรุ่นใหม่ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ และส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าเอกสาร ต ารา และได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ดังนี้ 1) 
ความเป็นครูและความหมายของครู 2) ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 4) ประวัติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 6) 
ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 8) สภาพปัญหาการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สโรชา คล้ายพันธุ (2553) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ได้อภิปรายผลการวิจัย ในตอนที่ 1 ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยภาพรวมจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 41 คนพบว่า 
ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ “น้อย” 
 สุวรรณ พิมลภาพ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง เจตคติต่อวิชาชีพครูของครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ผล
การศึกษาระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูของครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยจ าแนกตามเพศ อายุ อายุรับราชการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 ศิรดา ทองเชื้อ และ นฤมล ศราธพันธุ์ (2555) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนิสิตฝึกสอนสาขาคหกรรมศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลการวิจิยัพบว่าปัญหา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตฝึกสอน ตามการรับรู้ของนิสิตฝึกสอน สาขาวิชาคหกรรม ศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
 รุ่งเรือง สารสุข (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยคุรุธรรมนิยมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรีมีการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู  อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 คาร์ช และเอสตราบุค (Karch and Estrabrook, 1965, p. 120-131) ได้วิเคราะห์ลักษณะครูที่ดีจาก
ความเห็นของนักเรียนในมลรัฐฟลอริดาโดยใช้วิธีวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของครู
ที่ดีต้องมีสมรรถภาพในด้าน สัมพันธ์กับนักเรียนด้านการสอนด้านศีลธรรมจรรยาด้านคุณสมบัติเฉพาะตัว ลักษณะ
ท่าทาง นอกจากนี้ยังต้องสนใจพยายามที่จะเข้าใจปัญหาของนักเรียนตอบปัญหาทุกปัญหาอย่าให้เรื่องส่วนตัว          
มามีอิทธิพลต่อเจตคติที่มีต่อนักเรยีน พยายามขจัดเรื่องยุ่งยากและอุปสรรคต่างๆ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ใจคอหนักแน่น
เมื่อนักเรียนถามปัญหาหรือเมื่อตนไม่สามารถตอบได้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย  
(1) เพศ  
(2) อายุ  
(3) ระดับการศึกษา  
(4) สังกัดของโรงเรียนตามเขต
พื้นที่การศึกษา 

 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง  
(2) ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ     
(3) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
(4) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
(5) ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปปฏิบัติการสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 224 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ไปปฏิบัติการสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ใช้การสุ่มตัวอย่างตามความน่าจะเป็น (Probability  Sampling) ใช้สูตร การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane. 1973 อ้างถึงใน บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2545, 195)  ท่ีระดับความเช่ือมั่น 
95%  และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .05 จากการใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  ก าหนดขนาดโรงเรียน
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้จ านวนทั้งสิ้น 144 โรงเรียน  
 2. สุ่มกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติการสอน ที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เข้ามาก าหนดพื้นที่ของประชากร โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษา 
ได้แก่ โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1, เขต 2, เขต 3 และโรงเรียนที่สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เขต 33 จากนั้นใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling)  โดยวิธีการจับสลากให้ได้โรงเรียน เขตละ 36 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 144 โรงเรียน ซึ่งมีตัวแทนครูพี่เลี้ยง
เป็นผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 1 คน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
สังกัดของโรงเรียนตามเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2. ตัวแปรตาม คือ ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์  ใน 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านจรรยาบรรณต่ อตนเอง     
2) ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 4) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 5) 
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถาม เพื่อการวิจัย เรื่อง การศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ และ ส านักงานพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสังกัดของโรงเรียน
ตามเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ตอนที่  2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใน 5 ด้าน ผู้วิจัยใช้มาตราวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ ลิเคิร์ต (Likert’s Scale อ้างถึงใน  บุญใจ ศรีสถิตนรากูล, 2545,  304-
305) 
 ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่ีส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 
 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร หนังสือ ต ารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์
ลกัษณะของข้อมูลที่ต้องการ 
 2. ประมวลความรู้ที่ศึกษาเป็นแนวความคิด ก าหนดขอบเขตและก าหนดเครื่องมือเพื่อใช้ในการศึกษา
 3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการก าหนดกรอบ
แนวคิดมารวบรวมเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
ท่าน เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้อง ความครอบคลุมและภาษาที่ใช้ แล้วน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index objective congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อค าถามในแบบสอบถามทั้ง     
25 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1  จึงน าไปใช้ได้ทุกข้อ 
 4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปท าการทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกลับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด แล้วน ามาหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient) ใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach)   จากการ
ค านวณได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .908 
 5. ผู้วิจัยน าผลจาการทดลองมาใช้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ น าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งก่อนน าไปใช้จริงต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 144 
โรงเรียน 
 2. เก็บแบบสอบถามคืนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด 
 3. น าข้อมูลมาแจกแจงความถี่พร้อมกับน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ 
และค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปของตาราง พร้อมค าอธิบายใต้ตาราง 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นที่ จากแบบสอบถามประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ท าการวิเคราะห์หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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แล้วน าเสนอในรูปของตารางพร้อมค าอธิบายใต้ตาราง เพื่อให้การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู    
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ น ามาวิเคราะห์โดยการจ าแนกข้อมูล  แล้วน าเสนอในรูปแบบเชิงบรรยาย  
 
ผลการศึกษา 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ เพศ
ชาย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 2. อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 45.14 ส่วนที่น้อย
ที่สุด ได้แก่ อายุ 46 – 50 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 
 3. ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จบศึกษาในปริญญาตรี จ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.92  รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 
 4. สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างทุกเขตพื้นท่ีมีจ านวนท่ีเท่ากันคือ เขตพื้นที่
ละ 36 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นที่มีตอ่การปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = .577) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ  พบว่า (1) 
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครู มากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = .519) (2) ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
( X = 4.61, S.D. = .566) (3) ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ( X = 4.59, S.D. = .588) (4) ด้านจรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการ ( X = 4.51, S.D. = .574) (5) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ( X = 4.48, S.D. = .603) 
  2.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในแต่ละด้านแยกเป็นรายข้อพบว่าด้าน
จรรยาบรรณต่อตนเอง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.48, S.D. = .603) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ
ถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมากที่สุด     
คือ ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับสถานภาพของนักศึกษาครูและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ( X = 4.71, S.D. 
= .456)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ค้นคว้า แนวทาง เทคนิค สื่อนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่พึงประสงค์ ( X = 4.21, S.D. = .646) 
  2.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = .566)  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมากท่ีสุด คือ แสดงความรัก ช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่า
ของวิชาชีพครู ( X = 4.83, S.D. = .432) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เลือกใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของนักศึกษาครูแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเพื่อนนักศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์ ( X = 4.43, S.D. = .611) 
  2.4 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ด้านจรรยาบรรณตอ่ผู้รับบริการ โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = .574) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมากที่สุด คือ ให้ค าแนะน าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสมอภาค (X = 4.65, S.D = .522) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  และเลือกวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเอง ( X = 4.26, S.D. = .634) 
  2.5 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = .519) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อถึงการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมากท่ีสุด คือ แสดง
ความรัก ความสามัคคี และร่วมใจในการพัฒนางานในหน้าที่ของนักศึกษาครู (X = 4.74, S.D. = .498)  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ แสดงความเสียสละเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน ( X = 4.64, S.D. = .524) ตามล าดับ 
  2.6 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59, S.D. = .588) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู                
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมากที่สุด คือ แสดงหรือมีพฤติกรรมยืดมั่น สนับสนุนและ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ( X = 4.83, S.D. = .426)  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ แสดงพฤติกรรมภาวะความเป็นผู้น าในการด าเนินการ เพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรม ( X = 4.43, S.D. = .588) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในภาพรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = .577) ข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ภาพรวมนักศึกษายังคงตระหนัก
และให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู จึงท าให้ผลการประเมินนั้นอยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรดา ทองเชื้อ และนฤมล ศราพันธุ์ (2555) พบว่า ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ของนักศึกษาฝึกสอน ตามการรับรู้ของอาจารย์พี่เลี้ยง พบว่า ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ถึงแม้ว่าภาพรวม
ดังกล่าวจะแตกต่างกับการน าเสนอสภาพปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จากการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ผ่านมานั้น ซึ่งสภาพปัญหาที่พบก็อาจเป็นเพียงส่วน
น้อย เมื่อเทียบสัดส่วนจากจ านวนนักศึกษาครูที่ไปปฏิบัติการสอนทั้งหมด  
 ผลการศึกษาเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน มีประเด็นที่น่าจะอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน โดยพบว่า ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเป็นล าดับที่ 1 (X = 4.68, S.D. 
= .519) และ ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน แต่อยู่ในล าดับที่ 5 (X = 4.48, 
S.D. = .603) ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การที่ค่าเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 5 ด้านนั้น อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
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เป็นผลที่สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาครูโดยภาพรวมยังคงยึดถือและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูและให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งเรือง สารสุข 
(2553) ที่ศึกษาปัจจัยคุรุธรรมนิยมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรีมีการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สโรชา คล้ายพันธุ (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ได้อภิปรายผลการวิจัย ในตอนที่ 1 ปัญหาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี พบว่า ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “น้อย” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพครู มากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = .519) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่นักศึกษาได้ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาเป็นระยะ 1 ปีการศึกษา ได้รับค าสอนและค าแนะน าที่ ดีจากบุคลากรในโรงเรียน จนเกิดเป็นความ
ผูกพันธ์รักโรงเรียนและศรัทธาในวิชาชีพครู จนตระหนักได้ว่าจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จนท าให้ผลการประเมินในด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ ที่นักศึกษาวิชาชีพครูปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ แสดงความรัก ความสามัคคี และร่วมใจในการพัฒนางาน ในหน้าที่ของนักศึกษาครู ( X = 4.74, S.D. = 
.498) จะเห็นได้ว่า นักศึกษาส่วนมากมีการแสดงออก ที่เด่นชัดในการปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครู เช่นการ
แสดงความรัก ความสามัคคี ในการท างานร่วมกันกับครูและผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ แสดงความเสียสละเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
( X = 4.64, S.D. = .524) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนมากควรที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนจรรยายบรรณด้าน
ดังกล่าว ถึงแม้ผลของค่าเฉลี่ยจะยังคงอยู่ในระดับมาก แต่ถือได้ว่าอยู่ล าดับสุดท้าย โดยทางมหาวิทยาลัยอาจจะต้อง
เน้นในเรื่องดังกล่าว โดยให้นักศึกษาครูมีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น ช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของนักศึกษาครูทุกคน 
 ในส่วนด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน แต่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับที่
สุดท้ายจากทั้ง 5 ด้าน ( X = 4.48, S.D. = .603) ข้อค้นพบดังกล่าว มีความส าคัญ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็น
ข้อมูลที่จะต้องน ากลับไปพัฒนาให้นักศึกษาครูมีค่าเฉลี่ยนในการปฏิบัติตนด้านจรรยาบรรณต่อตนเองให้มากขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งผลจากค่าเฉลี่ยดังกล่าวเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะเห็นได้ว่า ข้อที่นักศึกษาครูปฏิบัติมากที่สุด คือ 
ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับสถานภาพของนักศึกษาครูและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ( X = 4.71, S.D. = 
.456) ข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมนักศึกษาครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและสังคมได้มากที่สุด และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แต่เป็นล าดับสุดท้าย คือ ค้นคว้า แนวทาง เทคนิค  สื่อนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ ( X = 4.21, S.D. = .646) ซึ่งผลจากค่าเฉลี่ยที่อยู่ในล าดับสุดท้าย อาจเกิด
จากการที่นักศึกษาขาดความรู้และทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ เช่น การใช้โปรแกรมประยุกต์ แนว
ทางการสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ หรืออาจมีปัญหาด้านงบประมาณในการผลิตสื่อการสอน ในเรื่องของเทคนิควิธีการ
สอน อาจเกิดจากการที่นักศึกษายังใช้เทคนิควิธีการที่ยังไม่หลายกหลายหรือใช้วิธีการสอนเพียงรูปแบบเดียวมา
ตลอด นอกเหนือจากตัวนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยควรวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะเทคนิควิธีการที่เกิดประโยชน์สงูสุด
ให้นักศึกษา โดยน าผลจากการประเมินดังกล่าวมาเป็นตัวช้ีวัดในการสร้างแนวทางการพัฒนานักศึกษาดังกล่าวต่อไป   
 ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีประเด็นที่น่าจะอภิปรายได้ดังนี้ จากการวิเคราะห์ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ     
ที่ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาจะต้องตระหนักและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดและให้ความส าคัญกับทุกด้าน โดยข้อเสนอแนะในแต่ละด้านนั้นครูพี่เลี้ยง      
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จะให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
2550 ซึ่งเป็นประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่ก าหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลยืนยันได้ว่า ภาพรวมนักศึกษา
ครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร ์มีการตระหนักและยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
จากการประเมินโดยตัวแทนครูพี่เลี้ยง  
 2. จากผลการประเมินการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในแต่ละด้านนั้น สามารถน าไปเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาครูในรุ่นอื่นๆ ได้ปฏิบัติตตนตามจรรยายบรรณวิชาชีพครูให้ดียิ่งขึ้นไป
กว่าที่ผ่านมา  
 3. นอกเหนือจากผลการประเมินจากภาพรวมที่อยู่ในระดับดีมากแล้วนั้น ผู้ที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ 
สามารถน าผลการประเมินในแต่ละด้านและแต่ละข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับท้าย น ามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่
ท าให้ค่าเฉลี่ยในข้อน้ันลดน้อยลง 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
 1. การศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม อาจท าให้ยังไม่ได้ข้อมูลในเชิงลึก ดังนั้นหากมีการด าเนินการวิจัย ในครั้ง
ต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนๆ เพิ่มมากขึ้น 
 2. ควรเก็บข้อมูลกับบุคลากรกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพิ่มเติมในบาง
ประเด็น เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา, นักเรียน, อาจารย์นิเทศก์ เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 4. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาจากกลุ่มนักศึกษาบางส่วนที่ไม่ตระหนักในการปฏิบัติตตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการส ารวจโดยภาพรวม  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จ านวน 91 คน และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 คน รวมทั้งหมด 97 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ส่งผลต่อการส าเร็จ
การศึกษามากที่สุด ได้แก่ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ด้านที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา
น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านนักศึกษา ส่วนแนวทางการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด พบว่า 1) 
ด้านนักศึกษา ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีความชัดเจน มีการวางแผนนัดหมาย
ในการที่จะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้  2) ด้านอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ควรมีการก าหนดแผนการท าวิทยานิพนธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษา  3) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ควรมีการเสริมความรู้เรื่องการเขียนงานวิจัย ขั้นตอนการวิจัย และ
แนวทางหรือระเบียบข้อบังคับในการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา  
 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยที่ส่งผล,  การส าเร็จการศึกษา,  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
Abstract 
 This research was mixed methodology of quantitative research and qualitative 
research.   The objectives of this research was  1)  to study the factors affecting graduation of 
graduate students in Faculty of Education Surin Rajabhat University.  2) to study the guidelines of 
graduation from Graduate school according to criteria expected. The sample of this research were 
97 people which was selected by purposive random sampling. They were 91 graduate students in 
Faculty of Education and 6 permanent lecturers in Graduate school Surin Rajabhat University. The 
instruments of this research was questionnaire for quantitative data collection.  The in-depth 
interviews used for qualitative data collection by the researcher.  The Statistics used for data 
analysis were percentage, mean, and standard deviation. 
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 The research revealed that the overall effects of factors affecting graduation of 
graduate students in Faculty of Education Surin Rajabhat University were at high level. When it 
was considered in each aspect, the aspect of thesis advisors was at highest level in the factor 
affecting graduation of graduate student. The aspect of graduate student was at lowest level in 
the factor affecting graduation of graduate students. The guidelines of graduation from Graduate 
school according to criteria expected were found that  1) the aspect of graduate students were 
time management for the process of thesis writing, making an appointment with thesis advisors 
for reporting the progress of thesis and self responsibility for schedule in study of graduation 
according to criteria expected.   2)  the aspect of thesis advisor were planning for graduate 
students to presenting thesis progress report.   3)  the aspect of curriculum administration were 
knowledge acquisition for graduate students about thesis writing, research study and guidelines or 
rules of thesis. 
 
Keyword  :  factors affecting,  graduation,  graduate students 
 
บทน า 
 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องด้วยในปัจจุบันหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการเอื้อต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษามากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์ สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อได้ตามความต้องการ เพื่อสามารถศึกษาต่อควบคู่ไปกับการ
ท างานได้ ซึ่งการมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นย่อมจะเป็นแนวทางที่จะท าไปสู่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงาน ด้านการเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคม หรือด้านการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถ เป็น
ต้น การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปรียบเสมือนกับแหล่งความรู้ที่จะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อใช้เป็น
ปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยจากสภาพการณ์ดังกล่าวจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับแนวโน้มอนาคตการศึกษาของไทย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป   (พรรณพนัช จันหา.  2558 :293) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต
และส่งเสริมวิทยฐานะด้วยการก าหนดให้มีระบบกระบวนการผลิตและการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ดังนั้น การ
จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงเป็นการสนองตอบพันธกิจและนโยบายของชาติที่ต้องการให้การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ให้ความส าคัญกับการผลิตผลงานที่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ที่มีความ
หลากหลาย  มุ่งเน้นการพัฒนาครู อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ลุ่มลึกในแต่
ละสาขาวิชา ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ท่ีสามารถเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์ที่เป็นสากล (รายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์.  2559) 
 ในสภาพปัจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อพิจารณาสถิติที่มี
ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและการส าเร็จการศึกษาย้อนหลั งตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึงปี
การศึกษา 2560 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า จ านวนนักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปี
การศึกษาจะมีจ านวนท่ีมากกว่าจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกๆ ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นจ านวนมาก ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แต่จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
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โท ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี และระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี กลับมีผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
จ านวนน้อย รวมถึงมีนักศึกษาที่ออกกลางคันและนักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ถือได้ว่าปัญหาในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
และพัฒนาให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและสามารถท่ีจะท าให้นักศึกษาส าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 จากแนวโน้มในการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ และรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงเบื้องต้นจากการที่
นักศึกษาไม่สามารถส าเรจ็การศึกษาไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดจากสถิติของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่ไม่
สามารถทราบได้โดยตรงถึงสาเหตุ ปัจจัย หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อนักศึกษาในการที่จะส าเร็จการศึกษา
และไม่ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล
ต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เนื่องจากความ
ต้องการของนักศึกษาจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะบ่งบอกถึงแนวโน้มในการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อให้ส าเร็จการศึกษา ซึ่ ง
ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตร 
วางแผนและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ความเชื่อมั่น และความมั่นใจประกอบการตัดสินใจของนักศึกษา
ที่จะมาสมัครเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ตลอดจนการปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ การ
แนะแนวเพื่อจูงใจให้เกิดความสนใจและต้องการจะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (ไทยรัฐ. 2553) ให้ความเห็นว่า การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (Supervisor) หรือ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Project) หรือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ (Master’s Project) วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) และดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) เป็นงานท่ีมีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ความสามารถมากกว่าการสอน
ในรายวิชาต่างๆ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย นอกจากมีความสามารถในการท าวิจัยอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอ 
ต้องสามารถที่จะท าให้นักศึกษาที่ท าวิจัยมีทักษะในการท าวิจัยได้อย่างถูกต้องด้วย กล่าวคือ นอกจากจะเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการวิจัยแล้ว ยังต้องสามารถให้ค าปรึกษาช่วยแก้ปัญหาการวิจัยให้กับนักศึกษาได้ด้วย 
 ในระหว่างที่ท างานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องพบเจอกับปัญหาและต้องใช้ทักษะที่ไม่เคยพบ
เจอมาก่อนเหมือนตอนท่ีเรียนในระดับปริญญาตรี ในช่วงแรกแรกของการท าวิจัยจะพบกับปัญหาในการเลือกหัวข้อ
วิจัย การให้ค านิยามและค าจ ากัดความการก าหนดขอบเขตของปัญหาวิจัย เป็นต้นหลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นของการใช้
ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการของการทดลองและการออกปฏิบัติการภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งต้องใช้
ความรู้และทักษะขั้นสูง ขั้นต่อไปหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วจะพบกับปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลผล รวมทั้งการเขียนรายงานวิจัย จากนั้นขั้นต่อไปจะเป็นปัญหาของการเตรียมตัวสอบปากเปล่าและการ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการศึกษา ทั้งหมดที่กล่าวมาในแต่ละครั้งนั้น ยังมีทักษะหลักของการบริหารเวลาการติดต่อ
กับบุคคลต่างๆ ท้ังผู้เช่ียวชาญและผู้ที่เป็นแหล่งข้อมูลวัสดุอุปกรณ์วิธีการตลอดจนกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การท าวิจัยอีกมากนักศึกษาจะต้องท าใจในการที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้การท าวิจัยล้มเหลวหรือล่าช้า พบว่าเป็นผลมาจากองค์ประกอบกันใน
หลายๆ อย่าง ไม่ใช่เพียงจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้น ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษามีดังต่อไปนี้ 1) ขาดการ



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

304 

วางแผนและการบริหารจัดการจัดการที่ดี  2) ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้มีความยุ่งยากและซับซ้อน 3) ไม่สามารถเขียนสรุป
รายงานการวิจัย 4) การถูกทอดทิ้ง 5) ปัญหาส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานวิจัย 6) การให้ค าปรึกษาไม่ดีหรือขาดการให้
ค าปรึกษา  อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ที่นักศึกษาที่ท าวิจัยพบเจอนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น แต่อาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถตรวจพบปัญหาของนักศึกษาได้และหาทางแก้ไขเตรียมไว้ เว้นเสียแต่นักศึกษาที่ไม่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือไม่รับผิดชอบงานวิจัยของตนนั้นยากท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือได้ 
 สรุปได้ว่าการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นผู้ ที่มีความรู้ในเรื่องของ
กระบวนการวิจัย มีประสบการณ์ในการท าวิจัย และสามารถถ่ายทอดทักษะการท าวิจัยให้กับนักศึกษาได้ เพราะทั้ง
โครงการ สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ น้ัน ใช้หลักการและวิธีการของการวิจัยทั้งสิ้น บทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยนั้นมีหลายบทบาทและเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา มีขั้นตอนของการท าวิจัย นักศึกษาผู้ท าวิจัยเอง
ต้องพัฒนาทักษะของการวิจัยหมั่นพบอาจารย์ที่ปรึกษาและให้ความส าคัญกับงานวิจัยที่ตนเองท า ปัญหาส าคัญที่
นักศึกษาพบในการท าวิจัยคือ อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มี เวลาส าหรับให้ค าปรึกษาอย่างเพียงพอ ภาควิช าหรือ
ผู้รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรควรตระหนักถึงความรับผิดชอบเบื้องต้น และเตรียมการช่วยเหลือนักศึกษาและ
ตรวจจับสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาก าลังมีปัญหาปัญหาของการเขียนรายงานการวิจัยเป็นปัญหาที่นักศึกษา
ต้องประเชิญอีกเช่นกัน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ (2554 : 71)  ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลา
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปัจจัยที่เป็น
ปัญหามาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน และค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปหาน้อยเรียง
ตามล าดับ ดังนี้ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร ด้านการ
บริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และด้านการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ  ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา พบว่า ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษามีความสัมพันธ์
กับปัจจัย 4 ด้าน คือ  1) ด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 2) ด้านการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ  3) ด้านการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และ  4) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ และคณะ (2557 : 60)  ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการส าเร็จการศึกษา
ล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยในการส าเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า โดยภาพรวม 
ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต ด้านความรู้ในการท าวิจัยด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และด้าน
ขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร และด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัย    มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และก าหนดกรอบการวิจัย ดังน้ี 
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ด้าน 
  1) ด้านนักศึกษา 
  2) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ 
  3) ด้านการบริหารจัดการของ
หลักสูตร  

 การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย  เรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับ
ในการรวบรวมข้อมูล  ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  2) เพื่อศึกษาแนวทางการส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ก าหนดขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่างได้จากการเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2560 รวมจ านวน 91 คน และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 หลักสูตร ๆ ละ 1 คน รวมจ านวน 6 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient) โดยการใช้สูตรของค์อนบาค (Cronbach) จากการค านวณได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผู้ให้
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย  1) หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน           
3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา  4) หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  5) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการศึกษา  6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาภาวะผู้น าและการบริหาร เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ตัวผู้วิจัย โดยประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิง
ปริมาณที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคหรือวิธีการแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยท าการ
ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลของเวลา สถานที่ และบุคคล ให้ครบ 3 ด้าน จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัด
หมวดหมู่ และน ามาสังเคราะห์เป็นประเด็นร่วมหรือประเด็นหลัก และอธิบายเนื้อหาและเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ 
แล้วจึงเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสร้างข้อสรุปจากการวิจัย 
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ผลการศึกษา 
 1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า โดยรวม ท้ัง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) และเมื่อพิจารณารายด้านจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษามากที่สุด ได้แก่ 1) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ( X  = 4.54)  รองลงมา ได้แก่ 2) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร (X  = 4.39)  ส่วนด้านที่
ปรับตัวน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านนักศึกษา ( X = 4.33)   
 2. การศึกษาแนวทางการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก าหนด พบว่า 1) ด้าน
นักศึกษา ควรมีการวางแผนนัดหมายในการที่จะให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับ ติดตามนักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด และควรมีการจัดท าแผนการเรียนระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย์ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ แล้วด าเนินการตามแผนการเรียนอย่างเมาะสมกับตัวนักศึกษา อีกทั้ง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรที่จะก าหนดแนวทาง หรือแผนการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษา
จะได้รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนด หากต้องการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  2) ด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ควรมีการสร้างภาพลักษณ์และสัมพันธ์ภาพท่ีดีระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา เพื่อท่ีนักศึกษาจะได้กล้าเข้าพบอาจารย์เพื่อขอค าปรึกษา อีกทั้ง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น นักศึกษาจะได้อธิบาย
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อที่หลักสูตรจะได้น าปัญหาดังกล่าวไปหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป และต้องด าเนินการ
วางแผน/ตรวจสอบ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เมาะสม เพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับนักศึกษาที่รับที่
อาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เองควรมีการวางแผนกับนักศึ กษาให้
ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถนัดหมายให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษา และสามารถก ากับและติดตามงานให้กับ
นักศึกษาได้อย่างสม่ าเสมอ และ  3) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร ควรมีแนวทางหรือแผนการเรียนที่
ก าหนดให้สอดคล้องกับสภาพนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องควรต้อง
ด าเนินการศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพนักศึกษาและสภาพปัจจุบัน เพื่อจะได้
แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้น รวมทั้งคณะกรรมการหลักสูตรทุกหลักสูตรควรมีการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างจริงจัง และจัดท าแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อที่จะท าให้การ
ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพนักศึกษา สามารถที่จะแก่ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษามากที่สุด ได้แก่ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นเพราะเมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ และในขั้นตอนนี้ จะขึ้นอยู่กับตัวของนักศึกษาเองว่าจะมีความรับผิดขอบต่อตนเองมาก
น้อยเพียงใด เพราะว่าไม่มีอาจารย์มาคอยบอกกล่าว นักศึกษาจะต้องประสานงานกับอาจารย์เพื่อขอพบและน า
งานวิจัยมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาและตรวจสอบแก้ไข โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะมีหน้าที่ในการ
ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา หลังจากที่นักศึกษาเรียนรายวิชาครบตาม
หลักสูตรแล้ว ซึ่งระยะเวลาหลังจากนี้ นักศึกษาจะต้องด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองและจะต้องติดต่อ
ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ หากนักศึกษาไม่ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อย่างสม่ าเสมอแล้ว ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาก็จะเป็นไปด้วยความล่าช้า และหากมองในด้านนักศึกษาเอง
นั้น นักศึกษาก็ต้องมีการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือต้องมีการประสานงานเพื่อขอนัด
พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้า เพื่อท าให้อาจารย์ได้รับทราบและสามารถที่จะก าหนดตารางเวลางานให้กับ
นักศึกษาเพื่อที่จะให้ค าปรึกษากับนักศึกษาได้ อีกทั้ง ตัวอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เอง ควรมีการวางแผนในการ
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา หรือควรมีการก าหนดเวลาหรือตารางในการนัดพบกับนักศึกษา เพื่อจะได้
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มีการติดต่อกับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งหากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่มีเวลาให้ค าปรึกษากับนักศึกษาหรือ
อ่านงานวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาล่าช้า ก็จะท าให้การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความล่าช้าตามไป
ด้วย รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ก็มีส่วนที่จะท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่าช้า เนื่องจากว่ า หาก
สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาไม่ดีแล้ว นักศึกษาก็ไม่กล้าที่จะเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อขอค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ และหากสัมพันธภาพหรือความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่ตรงกัน ก็มีส่วนที่จะท าให้นักศึกษาเกิดความลังเลในการ
แก้ไขงานวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง เกิดความเบื่อหน่ายและท้อแท้ในการเรียนในที่สุด จึงกล่าวได้ว่าการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาจะช้าหรือเร็วนั้น มีปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นปัจจัยหลัก หาก
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถวางแผนหรือก าหนดแนวทางให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาหรือน างานวิจัยมาให้
พิจารณาได้อย่างสม่ าเสมอแล้ว ก็จะท าให้นักศึกษานั้นสามารถส าเร็จการศึกษาได้เร็วยิ่งขึ้น  ท้ังนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัว
ของนักศึกษาเองด้วยว่าจะมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดต่อการท าวิทยานิพนธ์ หากนักศึกษามีความรับผิดชอบ
และแก้ไขงานวิทยานิพนธ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอแล้ว ก็
จะท าให้ส าเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านนักศึกษา เป็นเพราะนักศึกษามีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนด หรือการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งหากมีการวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรให้กับนักศึกษาให้ปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้ หรือปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด ตัวนักศึกษาเองก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามและด าเนินการตามระยะเวลา 
เพราะตัวนักศึกษาเองนั้นก็มีความตั้ งใจที่อยากจะส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดอยู่แล้ว เพียงแต่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องพิจารณาเพื่อวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา หรือสร้างแนวปฏิบัติ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้นักศึกษาได้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และเมื่อมองในภาพรวม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้ว ในทุกด้านนั้น
มีความสัมพันธ์กันละเช่ือมโยงกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในด้านนักศึกษา ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งทั้ง 3 ด้าน มีความเชื่อมโยงและมีความส าคัญกันแทบทุกด้าน 
หากตัวนักศึกษาเองไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ แม้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะให้ความส าคัญกับนักศึกษา
เพียงใด ก็ไม่สามารถที่จะท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือหากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์มีความสามารถเพียงใด แต่การบริหารจัดการหลักสูตรที่ขาดการวางแผนการจัดการศึกษาที่ดี หรือไม่มี
การแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสภาพปัญหาของนักศึกษาแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะท าให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้เช่นเดียวกัน จึงสามารถกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้ง 3 ด้าน นั้น มี
ความส าคัญและส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาอย่างเช่ือมโยงกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณีรนุช จงอารี  (2543 : 
109)  ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง แนวทางการเร่งรัดการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่ท าให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าที่หลักสูตรก าหนด 
ได้แก่ การปฏิบัติตัวของนักศึกษา การเอาใจใส่ดูแลของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ เกี่ยวกับการวางแผนการเรียนและการท าวิจัยของนักศึกษา และปัญหาใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีภาระงานประจ ามาก ไม่มีเวลาศึกษาค้นคว้า ขาดการวางแผนการเรียน ส่วนอาจารย์ผู้สอนใช้
วิธีการสอบแบบเก่า ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่เหมาะสมกับการเปลีย่นแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ อาจารย์
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ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ มีภารกิจมากและมีนักศึกษาในความดูแลมากเกินไป จึงไม่มีเวลาให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างเต็มที่รวมทั้งรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ไม่ชัดเจน 
 2. การศึกษาแนวทางการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด พบว่าอุปสรรคใน
การด าเนินการเรียนและท าวิทยานิพนธ์ คือ ภาระครอบครัว ภาระงานประจ าที่รับผิดชอบ ความรับผิดชอบและการ
มีวินัยในการท าวิจัย เวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การไม่มีมาตรการอย่างรัดกุมในการก าหนด
ช่วงระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐาน จึงท าให้ยากต่อการที่จะบริหารจัดการเวลาในการท างาน
วิจัยของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่มีการติดตามงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การไม่มีแผนการ
ท าวิทยานิพนธ์ตามเง่ือนไขเวลาที่สามารถท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผน การประสานงานที่ดีระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาบางคนบ้านอยู่ไกลจากมหาวิทยาลัย เมื่อมาติดต่อ
ประสานงานกับอาจารย์แล้ว ไม่สามารถเข้าพบหรือติดต่อกับอาจารย์ได้ ท าให้การท าวิทยานิพนธ์เป็นไปด้วยความ
ล่าช้า จึงควรมีแนวทางในการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีการก าหนดแผนการท า
วิทยานิพนธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา เช่น การก าหนดปฏิทินแผนการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์อย่าง
ชัดเจน การเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงาน เช่น การให้ค าปรึกษาแบบ online เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว 
และไม่เสียเวลาในการเดินทางมาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีกทั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรที่จะมี
การก าหนดตารางเวลาในการนัดพบกับนักศึกษาให้ชัดเจน จะท าให้นักศึกษาสามารถด าเนินการท าวิทยานิพนธ์และ
รายงานความก้าวหน้าของงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักศึกษาได้
อย่างเหมาะสม อีกทั้งนักศึกษามีความสามารถในการเขียนงานวิจัยน้อย ไม่รู้ว่าจะด าเนินการเริ่มเขียนงานวิจัย
อย่างไร จึงควรมีแนวทางในการเสริมความรู้เรื่องการเขียนงานวิจัยให้กับนักศึกษา การอบรมให้ความรู้ในขั้นตอน
และการเริ่มต้นการเขียนงานวิจัย มีและควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจ เรื่อง แนวทางหรือระเบียบข้อบังคับในการท า
วิทยานิพนธ์ เพื่อท าให้นักศึกษาได้รับความรู้การท าวิจัยมากยิ่งขึ้น และสามารถเริ่มต้นเขียนงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงควรมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดีจากพี่สู่น้อง เช่น มีการให้รุ่นพี่มาให้
ค าแนะน าแก่รุ่นน้องในการท าวิทยานิพนธ์ การให้รุ่นพี่ท าหน้าท่ีพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องในการดูแลและช่วยก ากับติดตาม
รุ่นน้องให้ท าวิทยานิพนธ์ตามแผนระยะเวลาที่วางไว้ ซึ่งการมีรุ่นพี่เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน ากับรุ่นน้องนั้น จะเป็น
การลดช่องว่างระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง เนื่องจากว่าบางครั้ง นักศึกษาเองก็ไม่สะดวกในการ
ขอค าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา จึงอาจจะมาปรึกษากับรุ่นพี่แทน ท าให้รุ่นพี่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง และแจ้ง
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนว
ทางการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ด้านนักศึกษา ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีความชัดเจน มี
การวางแผนนัดหมายในการที่จะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 
อีกทั้ง นักศึกษาควรต้องมีการท าความเข้าใจ มีความรับผิดชอบ และแบ่งเวลาให้กับการเรียนเพื่อให้ส าเร็จการศึกษา
ตามเกฯฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยารัตน์ กล่ าอาจ (2552 : 86) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง แนวทางการ
เร่งรัดการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาบัณฑิตส่วนใหญ่เห็นว่าการทุ่มเทเวลาให้การท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โดยที่มีการวาง
แผนการเรียนและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/กลุ่ม เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความส าคัญระดับมากที่สุด และความเข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และงบประมาณที่ใช้ใน
การศึกษาฐานะครอบครัวมีความส าคัญระดับมาก  
  2.2 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ควรมีการก าหนดแผนการท าวิทยานิพนธ์
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา การก าหนดตารางเวลาในการนัดพบกับนักศึกษาให้ชัดเจน จะท าให้นักศึกษา
สามารถด าเนินการท าวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าของงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง ควรมีการสร้างภาพลักษณ์และสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา เพื่อท่ีนักศึกษาจะได้กล้าเข้าพบอาจารย์เพื่อขอค าปรึกษา และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น นักศึกษาจะได้
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อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้ทราบถึงปัญหาและสามารถวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต และควรต้องด าเนินการวางแผน/ตรวจสอบ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เห มาะสม 
เพื่อท่ีจะได้จัดเวลาให้ค าปรึกษากับนักศึกษาที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ (2554 : 77) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จ
การศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ โดยภาพรวม เป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่เป็นปัญหามีผลมากที่สุด คือ การให้ค าปรึกษาและแนะน า
การท าวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และความรู้ความช านาญในหัวข้อวิจัย ของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลกมล สนองคุณ (2548 : 105) ได้ศึกษางานวิจัย 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับนักศึกษาท่ีต้องมีเวลาให้กับนักศึกษา
ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ และต้องมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกับนักศึกษา และ
นักศึกษาควรน าค าแนะน าต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาน าไปแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ของตนเองทุกครั้ง แม้ว่าจะได้รับ
การแก้ไขหลายๆ ครั้งก็ตาม 
  2.3 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ควรมีการเสริมความรู้เรื่องการเขียนงานวิจัยให้กับนักศึกษา 
การอบรมให้ความรู้ในข้ันตอนและการเริ่มต้นการเขียนงานวิจัย มีและควรมีการช้ีแจงท าความเข้าใจ เรื่อง แนวทาง
หรือระเบียบข้อบังคับในการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อท าให้นักศึกษาได้รับความรู้การท าวิจัยมากยิ่งขึ้น และสามารถ
เริ่มต้นเขียนงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดีจากพี่สู่น้อง 
เพื่อให้รุ่นพี่มาให้ค าแนะน าแก่รุ่นน้องในการท าวิทยานิพนธ์ และท าหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องในการดูแลและช่วย
ก ากับติดตามรุ่นน้องให้ท าวิทยานิพนธ์ตามแผนระยะเวลาที่ก าหนด และควรมีแนวทางหรือแผนการเรียนที่
ก าหนดให้สอดคล้องกับสภาพนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้ ง
คณะกรรมการหลักสูตรทุกหลักสูตรควรมีการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง และจัดท าแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อที่จะท าให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับสภาพนักศึกษา สามารถที่จะแก่ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบลรัตน์ ก าหนดเพชร  (2548 : 41)  ได้ศึกษา
งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านหลักสูตร 
ด้านการวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ ด้านการเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด้านการท าวิทยานิพนธ์ ด้านการเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการร่วม โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
ส่วนปัจจัยด้านการบริหารวิชาการของภาควิชา โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การส าเร็จการศึกษา และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการศึกษาของมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างนักศึกษาที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อย ปานกลาง และมาก โดยรวม
มหาบัณฑิตทั้ง 3 กลุ่ม มีปัญหาโดยรวมในระดับค่อนข้างน้อยในทุกด้าน ยกเว้นด้านการบริหารวิชาการของภาควิชา
โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ 
  1.1 ควรมีการวางแผนหรือแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ กับนักศึกษาให้มีความชัดเจน 
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  1.2 ควรมีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานระหว่างระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถด าเนินการให้ค าปรึกษาได้อย่างสม่ าเสมอ 
  1.3 จัดท าแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนให้กับนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และสามารถบริการนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  1.4 น าปัญหาจากสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อน าไปพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
  2.3 ควรมีการศึกษาการจัดท าแผนการศึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา 
เพื่อน าไปสร้างแผนหรือก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนักศึกษา 
  2.3 ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
  2.4 ควรมีการศึกษานโยบายการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้กับ
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดท านโยบายที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยเอื้อต่อการจัดท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ2) เพื่อศึกษาปัจจัยอุปสรรคต่อการจัดท าผลงานวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ งานวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  จ านวน 199 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้านสนับสนุนจากหน่วยงาน ด้านกลไกงานประกันคุณภาพซึ่งมีสว่นผลกัดนั
ให้บุคลากรสายวิชาการท าวิจัยเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านลักษณะงาน ที่รับผิดชอบ เป็นหน้าที่หลัก
ของบุคลากรสายวิชาการต้องท างานวิจัยอยู่ในระดับมาก และ3) ปัจจัยด้านอุปสรรคต่อการท าวิจัยของสายวิชาการ 
ด้านการส่งงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยไม่ผ่านการพิจารณาอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยเอื้อ, ปัจจัยอุปสรรค, บุคลากรสายวิชาการ 
 
Abstract  
 This study Objective 1)  To study the factors contributing to the research results of 
academic personnel of Surindra Rajabhat University.  And 2) to study the barriers to the research 
work of the academic staffs of Surindra  Rajabhat University.  This research was conducted with    
a total of 199 target groups. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for 
data analysis were the mean ( X ), percentage and standard  deviation (S.D.).  
 The study indicated that 1)  Support factors from the agency.  The quality assurance 
mechanism contributes to the high level of research personnel. 2) The role of the responsible 
person is the main responsibility of the academic staff.  And 3) barriers to the research of the 
academic line. The research proposal for research funding was not considered at a high level. 
 
Keywords: Contributing factor, Barrier factor, professor 
 
บทน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีอาจารย์เป็นกลไกขับเคลื่อน
หลักในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีผลการวิจัยสมรรถนะของอาจารย์ส่งผลต่อความส าเร็จของ
สถาบันการศึกษาโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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(ปรียนุช ชัยก้องเกียรติ , 2551 : ปัทมาวรรณ สิงห์ศรี, 2558) โดยอาจารย์มีหน้าที่หลักตามพันธกิจอุดมศึกษา
เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อบริการวิชาการ
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2574 ซึ่งจะเริ่ม
ด าเนินการ ในปี 2560 เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ คือการให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความ สามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และ
ความท้าทาย ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2559) ดังนั้น อาจารย์จึง
เปรียบเสมือนเครื่องมือหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของอุดมศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกหลักของการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ จึงต้องมีสมรรถนะที่
คลอบคลุมทั้งสมรรถนะที่จาเป็นต่อวิชาชีพอาจารย์ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญ 
ในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และสมรรถนะหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะส่งผลให้อาจารย์มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ให้ได้ผลดี มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ
สถาบันและส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์  
และปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, 2558) 
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นทั้งขุมทรัพย์ทางปัญญาของประเทศและเป็นองค์กรหลักส าคัญในการท าหน้าที่
ให้บริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจหลักส าคัญ 4 ประการที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องยึดถือปฏิบัติคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นการผลิตทรัพยากรมนุษย์หรือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพนั้นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินภารกิจหลักดัง
กล่าวคือ อาจารย์ ที่เป็นปัจจัยน าเข้าส าคัญในการผลิตบัณฑิต ท าให้ผู้บริหารองค์กร   ต้องออกแบบระบบประกัน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการท างานวิจัยมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาคน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและ
ประเทศชาติ 
 ความรู้ด้านวิชาการนับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน และ
ความรู้ด้านวิชาการนั้นส่วนใหญ่มาจากสถาบันการศึกษาแทบท้ังสิ้น และวิถีทางในการพัฒนาคนต้องอาศัยการศึกษา
และการวิจัยเป็นส าคัญเพื่อให้รู้จักคิด ค้นหาความจริง หาหนทางทาให้ดี ท าให้ส าเร็จรวมถึงให้สามารถแก้ปัญหาได้ 
จึงอาจกล่าวได้ว่าถ้าไม่มีการศึกษา การวิจัย ก็ไม่สามารถก้าวต่อไปได้ (สุดาพร ลักษณียนาวิน, 2541 : 19-20) และผู้
ที่จะพัฒนาคนโดยใช้การศึกษาด้วยวิธีการวิจัยนั่นก็คืออาจารย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัย ภารกิจหน้าท่ี
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมีหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การสอนนับเป็นหน้าที่หลักของอาจารย์ แต่อีกหน้าที่หนึ่งที่มีส่วนส่งเสริมหน้าที่สอน  ก็คือ การ
พัฒนาสร้างความรู้ให้กับสังคม โดยการที่อาจารย์ต้องติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการ รวมถึงพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาตนเองด้านวิชาการสามารถท าได้หลายลักษณะ 
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ การแต่งต ารา การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ประกอบการสอน การ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ รวมตลอดถึงการท าวิจัย จากข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ซึ่งมีสายวิชาการจ านวน  398  คน   การส่งข้อมูลงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย มีจ านวน
น้อยมากเมื่อเทียบสัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จากจ านวนที่มีอ ยู่ในปัจจุบัน 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

314 

คณะผู้วิจัยต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรค ต่อการจัดท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อย่างไรบ้าง 
 จากความส าคัญที่กล่าวมานี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ท าวิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและข้อบกพร่องในการท าวิจัย 
จะได้หาแนวทางแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหา เพื่อให้งานวิจัยที่ท ามีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่งานได้สมภาคภูมิ 
การศึกษาปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรค ต่อการจัดท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ เป็นการหาข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการได้เล้งเห็นความส าคัญในการท าผลิตผลงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อสถาบัน  ต่อชุมชน ประเทศชาติ  และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนใน
เรื่องของงบประมาณและแหล่งทุนสนับสนุนวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่อการจัดท าผลงานวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้มีความก้าวหน้าในการการพัฒนาผลงานวิจัย เพิ่มศักยภาพการ
ท าวิจัย มีประโยชน์ต่อองค์กร และท้องถิ่นซึ่งท าให้งานมีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ได้ การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ
สามารถน าไปจดสิทธิบัตรได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยเอื้อต่อการจัดท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยอุปสรรคต่อการจดัท าผลงานวิจยัของบุคลากรสายวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร ์
 
วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ เก็บข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ีกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานดา้นการสอนใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์ ท้ังหมด 6 คณะ ได้แก่ คณะครศุาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม และคณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร รวมทั้งสิ้นจ านวน 398 คน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี  
 1. ก าหนด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2. สร้าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. ก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อาจารย์  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 398 คน (รายงานประเมินตนเองระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี
การศึกษา 2559) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้ท าการ
คัดเลือกโดยวิธีการค านวณหาขนาดตัวอย่างตาม วิธีของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  และผู้วิจัยได้ท าการ
คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชนภูมิ (Stratified Random Sampling) จากจ านวนประชากรทั้ง 6 คณะ   
จ านวน 398 คน ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ท้ังสิ้น 199 คน 
 ขอบเขตเชิงเนื้อหา  
 1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยในดา้นต่างๆ  ท่ีมีผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ มดีังนี ้



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

315 

  1.1 ปัจจัยเอื้อ  ได้แก่  มีการจัดสรรงบประมาณ  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการอบรมผู้บริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท างานวิจัยให้ความรู้การท าวิจัย  การให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงิน  และ การอ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าท่ี 
  1.2 ปัจจัยอุปสรรค  ได้แก่ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ  ขาดความรู้ในการเขียนงานวิจัย  และ
การส่งผลงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยไม่ผ่านการพิจารณา 
 2. ตัวแปรตาม  ได้แก่ การท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ชนิด ได้แก ่
 1. เครื่องมือ   
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Check List) จานวน 7 ข้อ ถามเกี่ยวกับ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาที่ทางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะที่สังกัด 
 ส่วนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการทาวิจัย 2 ด้าน ได้แก่  ด้านปัจจัยเอื้อต่อการท าผลงานวิจัย และ
ปัจจัยอุปสรรคต่อการท าผลงานวิจัยเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมิน ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด อธิบายได้ดังนี้ 
  1. ปัจจัยเอื้อ ต่อการท าวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้แก่ การ
อบรมให้ความรู้การท าวิจัย, การให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่าย, การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี และการเผยแพร่
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น 
  2. ปัจจัยอุปสรรคต่อการท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ได้แก่ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ, ขาดความรู้ในการเขียนงานวิจัย, การส่งผลงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
ไม่ผ่านการพิจารณา เป็นต้น 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อการให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกับปัจจัยปัจจัยเอื้อและปัจจยัอุปสรรคตอ่
การจัดท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์ 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ส าหรับขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจะด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อการจัดท า
ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. ท าการออกแบบแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาก่อนน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
 3. น าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปท าการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะน าไปทดลอง (Try 
out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนโดยคัดเลือกจากบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
 4. น าแบบสอบถามที่ได้ท าการปรับปรุงแล้วไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามก่อนน าส่งผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อตรวจสอบในครั้งสุดท้ายก่อนน าไปใช้
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจริงท่ีได้ก าหนดไว้ในงานวิจัย 
 
ทบทวนวรรณกรรม (ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สมมติฐานการวิจยั) 
 กัญญาวีร์  สมนึก  (2560)  เพื่อศึกษาปัจจัยในการท าวิจัยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และเปรียบเทียบปัจจัยในการท าวิจัยของอาจารย์ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยในการท าวิจัยของอาจารย์ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะผู้วิจัย และด้านแรงจูงใจในการท าวิจัย อยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการท าวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
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ด้านคุณลักษณะผู้วิจัย พบว่า การมีภาระงานสอน และงานธุรการอื่น ๆ มาก ส่งผลต่อการท าวิจัยในระดับมากท่ีสุด 
ส่วนด้านแรงจูงใจในการท าวิจัย พบว่า ผลงานวิจัยสามารถใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ได้ 
 ปัทมาวรรณ  จินดารัตน์  (2560)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการใน 
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีบุคลากรสายวิชาการที่มีศักยภาพสูง มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน และมี
สมรรถนะที่คลอบคลุมทั้งสมรรถนะที่จาเป็นต่อวิชาชีพอาจารย์ (Functional Competency) และสมรรถนะหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา (Core Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องมี และเป็นส่วน
หนึ่งในของแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาจะต้องลงทุนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการพัฒนาตามสมรรถนะทั้งสองด้านดังกลา่ว และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกจิ
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะส่งผลไปสู่ความสาเสร็จทั้งของสถาบันอุดมศึกษาและตัวบุคลากร 
 
วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามส าหรับข้อมูลทุติยภูมิผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้โดยเก็บรวบรวมจากหนังสือ ต ารา งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ใน 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผู้วิจัยจะน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป โดยสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มดีังนี้ 
 1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก ่
  1.1 ค่าความถี่ (Frequencies) เพื่อใช้อธิบายความถี่ของข้อมูลที่ไดจ้ากแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล และตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
  1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายค่าเครื่องมือท่ีใช้  ได้แก่  แบบสอบถามที่คณะผู้วิจยัสร้าง
ขึ้น แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน  
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ  การศึกษาที่
ส าเรจ็สูงสดุ ลักษณะค าถามเป็นปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
   ส่วนท่ี 2  ให้คะแนนส าหรับการประมาณค่าตามแบบ Likert Scale แก่ค าตอบ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด เปน็ 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ 
 2. ค านวณหาค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D. ) ของค าตอบแต่ละด้าน และแต่ละข้อ 
แล้วแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 1993 ) ซึ่งมีค่าคะแนนดังนี้  
  คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00   หมายถึง ระดับมากทีสุ่ด  
  คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50   หมายถึง ระดับมาก  
  คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50   หมายถึง ระดับปานกลาง  
  คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50   หมายถึง ระดับน้อย  
  คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50   หมายถึง ระดับน้อยที่สดุ 
   ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อการให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกับปัจจัยเอื้อและปจัจัยอุปสรรค
ต่อการท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์ 
 
ผลการศึกษา 
 ตอนที ่1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยมีดังนี้ 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามบุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 127 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.81  
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 36.68  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
โท คิดเป็นร้อยละ 77.90 ต าแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่ประเภทต าแหน่งอาจารย์ คิดเป็น ร้อยละ 81.41  อายุการ
ท างาน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.20  หน่วยงาน  ที่สังกัด ส่วนใหญ่สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 36.68  
 ตอนที่ 2  ปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อการจัดท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อการจัดท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 3 ด้าน  ที่ส่งผลต่อการท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านสนับสนุนจากหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วน
ด้านปัจจัยอุปสรรคต่อการท าผลงานวิจัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
มีรายละเอียดดังนี้   
  1. ปัจจัยด้านสนับสนุนจากหน่วยงาน พบว่า กลไกด้านประกันคุณภาพมีส่วนผลักดันให้บุคลากร
สายวิชาการท าวิจัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการท าวิจัยในระดับมาก รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุน
และส่งเสริมการท าวิจัยของท่านและมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงานวิจัยของบุคลากร
สายวิชาการอย่างชัดเจน 
  2. ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบโดยรวม พบว่า เป็นหน้าที่หลักของสายวิชาการต้องท างาน
วิจัยได้ส่งผลต่อการท าผลงานวิจัยในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะงานวิจัย
มากขึ้น และส่งผลในการทาวิจัยน้อยที่สุดคือท่านมีอิสระในการท าวิจัย 
  3. ปัจจัยด้านอุปสรรคต่อการท าวิจัยของสายวิชาการ พบว่า การส่งผลงานวิจัยเพื่อขอทุน
สนับสนุนการวิจัยไม่ผ่านการพิจารณา ในระดับมาก รองลงมา คือ ระบบการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการท าวิจัยมี
ขั้นตอน ยุ่งยาก  ซับซ้อนและล่าช้า และส่งผลในการท าวิจัยน้อยที่สุด คือสภาพแวดล้อมไม่เอื้อ  ต่อการท าวิจัย 
 
อภิปรายผล  
 จากการวิจัยเรื่องปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อการจัดท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้  ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังนี้  
 1. ปัจจัยเอื้อด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
 จากการศึกษาปัจจัยเอื้อต่อการจัดท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ด้านสนับสนุนจากหน่วยงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากส่วนใหญ่เห็นว่ากลไกด้านประกันคุณภาพมีส่วนผลักดันให้
บุคลากรสายวิชาการท าวิจัยเพิ่มมากข้ึน ส่งผลต่อการท าวิจัยในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยของท่านและมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงานวิจัย  ของ
บุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ มีรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ท าให้บุคลากรสายวิชาการท าวิจัยที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานวิจัย เพื่อส่งเสริมระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัยและ
การ บูรณาการงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก และเผยแพร่งานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์แก่
สังคม 
 2. ปัจจัยเอื้อด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
 จากการศึกษาปัจจัยเอื้อต่อการจัดท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยรวม พบว่า เป็นหน้าที่หลักของสายวิชาการต้องท างานวิจัยได้ส่งผลต่อการท า



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

318 

ผลงานวิจัยในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะงานวิจัยมากข้ึน และส่งผล
ในการท าวิจัยน้อยที่สุดคือท่านมีอิสระในการท าวิจัย การท าวิจัยท้าทายความรู้ความสามารถของท่าน เนื่องจากสาย
วิชาการมีภาระการสอนมากจึงท าให้เวลาไม่เพียงพอเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(วนิดา  พิงสระน้อย, 2556 : 43) เวลาเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากส าหรับการท าวิจัย นับตั้งแต่การเลือกเรื่องหรือ
ปัญหาที่จะต้องท าวิจัย  การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การ
เขียนรายงานการวิจัย  และการน าผลการวิจัยไปใช้  ต้องใช้เวลาในการศึกษาพิจารณาความเป็นไปได้เพื่อน าไป
ปฏิบัติไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละงานการก าหนดเวลาท าวิจัยให้เหมาะสมกับงานประจ าของตนหาก
มีความขัดแย้งระหว่างเวลาที่นักวิจัยว่างจากงานต่าง ๆ กับเวลาที่เหมาะสมกับการวิจัย  ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้นจน
เป็นอุปสรรค  ท าให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนข้อมูลที่รวบรวมอาจล้าสมัย  หรืองานวิจัยไม่ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 3. ปัจจัยอุปสรรคด้านการจัดท าผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้าน
ปัจจัยอุปสรรคต่อการท าวิจัยของสายวิชาการ พบว่า การส่งผลงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยไม่ผ่านการ
พิจารณา ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ระบบการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการท าวิจัยมีขั้นตอน ยุ่งยาก ซับซ้อน
และล่าช้า และส่งผลในการท าวิจัยน้อยที่สุด คือสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการท าวิจัย  ขั้นตอนขอทุนสนับสนุนการ
วิจัยยุ่งยาก หลายขั้นตอน ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสาร ด้านการวิจัย ไม่มีแหล่งค้นคว้า เช่นหนังสือ 
เอกสารงานวิจัย  และระบบฐานข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพในการวิจัย ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก สภาพแวดล้อมในการท างานไม่เอื้อต่อการท าวิจัย การท าวิจัยท าให้เสียเวลาและสูญเปล่า เพราะน าไปใช้
ประโยชน์ได้น้อย  เมื่อเกิดปัญหาในการท าวิจัย ไม่สามารถแก้ปัญหา ให้บรรลุล่วงไปได้ ซึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติท างาน
วิจัย เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคสายวิชาการมีภารกิจสอนมาก  บางครั้งการแบ่งเวลาเพื่อท างานวิจัยจึงต้อง
เสียสละเวลาอย่างมาก การทุ่มเทค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัย อีกทั้งต้องมีที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาเรื่องงานวิจัย จะได้ไม่
เสียเวลา การท าวิจัยมีข้อจ ากัดเรื่องเวลา จึงต้องวางแผนการท างานวิจัย  และต้องท าตามแผนที่วางไว้ งานวิจัยจึง
ส าเร็จตามเวลาที่ระยะเวลาก าหนด  
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีประชากร 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสามารถสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ 263 คน 
และอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2/2560 สามารถสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ 70 คน เริ่มท าวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2560 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2561 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยมี 2 ฉบับ คือ ส าหรับผู้สอนและส าหรับนักศึกษา 
ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า มีรายวิชาบังคับ 6 รายวิชา รายวิชาเลือก 
14 รายวิชา มีนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 765 คน เลือกจองและลงทะเบียนมากที่สุดคือร ายวิชา 
GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 746 คน มีอาจารย์ผู้สอนจ านวน 106 คน สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตรม์ากที่สุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 49.06 มีรายวิชาที่บริหารจัดการจ ารวน 
9 รายวิชา ความคิดเห็นของผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =3.60 ; 
S.D.=0.772) และความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X =3.87; S.D.=0.063) ผู้สอนเสนอแนะให้มีห้อง
ขนาดใหญ่ ห้องสอนรวมเพิ่มอุปกรณ์ บรรยากาศให้สนับสนุนการเรียน เพิ่มความสะอาดและทันสมัย ความสงบ 
ปรับปรุงห้องน้ าและลิฟท์ ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย มีการวิเคราะห์ผู้เรียน ควรมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
อย่างน้อยคณะละคน และนักศึกษาได้เสนอแนะให้มีห้องกว้าง มีระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ทันสมัย 
ต้องการให้เน้นเนื้อหาสาระและใส่ใจนักศึกษา ปรับปรุงการประสานงานอาจารย์ด้วยกันและเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ค าส าคัญ  : แนวทาง  การจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study states and guildlines the learning management of 
General Education courses in Surindra Rajabhat university. The samples were 263 registered 
undergraduate students and 70 instructors in second semester of academic year 2017.This research 
started operation between October 2017 and March 2018. The research instruments were 
Questionnaires for registered undergraduate students and instructors. The statistics used for data 
analysis were percentage , mean and standard deviation. The results were found that there were 6 
required courses and 14 elective courses. Science and Technology for Quality of life course (GE 401) 
was booked and registered by 764 undergraduate students in highest level . There were 106 
instructors and 52 instructors affiliated with faculty of Humanities and Social Sciences. There were 9 
courses of study which the percentage was at 94.06. The opinions of instructors in 5 aspects of 
educational guildlines was at highest level.(X =3.60, S.D.=0.772) The opinions of students were at 
highest level. (X =3.87,S.D.=0.063) The suggestions of instructors were about total large classrooms 
with materials, atmosphere which supported teaching, peace, cleanliness and modern, revision of 
bathrooms and elevators, updated the modern contents, analysis of learners and coordination with 
instructor and coordinator of each faculty. The suggestions of students were about wide classrooms 
with information system and internet, modern materials, the needs of emphasized on contents , 
caring of students  and improvement the coordination with instructors and staffs involved. 
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บทน า  
 การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเองการ
จัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก 
และไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ได้นิยามค าว่าหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี สถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “คุณธรรม น าความรู้สู่สัมมาชีพ” 
จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 55 เล่มหลักสูตร  โดยจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  
ก าหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรทุกสาขาวิชา ด าเนินการพัฒนาและน ามาใช้ในปีการศึกษา 2555  หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มุ่งพัฒนาผู้เรียน “เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์
เนินชีวิตอย่างมีความสุข” โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ มุ่งให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของความดี ความงามและความจริง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มุ่งให้ผู้เรียน
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่ง
ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข  และในกลุ่มวิชาภาษา  มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและเหมาะสม
ตามบริบทและสถานการณ์การดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ มุ่งหวังได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้
เกิดแนวทางที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการศึกษาได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (2556 : 20-25)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF : HEd) การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจาก
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก และภาคใต้ สามารถสรุปได้เป็น  2 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ให้ผู้สอนเกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ส่งเสริมการพัฒนาวิธีการสอน การวัดและประเมินผล และให้มีการก าหนด  KPI (Key Performance 
Indicator) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้เช่ียวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ร่วมเป็นผู้สอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป เพราะสามารถช้ีประเด็น และจุดประกายความคิดของผู้เรียนได้ดี 
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 2. การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีการปรับบทบาทให้มีความยืดหยุ่น
และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากขึ้น ตลอดจนมีการสร้างกลไกและกระบวนการเพื่อตรวจสอ บ
สถาบันการศึกษา และให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การรับรองคุณภาพ (Accreditation) ทาง
การศึกษา กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพควบคู่ไปกับการรับรองมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2552 (TQF : HEd) 
 และจากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปภาพรวมของการจัดการศึกษาท่ัวไปไดด้ังนี้   
 1. การจัดการเรียนการสอน มีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ การน าเรื่องภาวทางประวัติศาสตร์ชาติไทย
มาอ้างอิงเข้าบูรณาการกับสังคมยุคใหม่เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอดีต และเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเน้นให้การศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่ มี
ความทันสมัย เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และเป็นไปในลักษณะเพื่อให้ผู้เรียนลดภาระและ
ความเครียดลง และการเน้นการรวมตัวระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงระหว่างธรรม เนียมปฏิบัติกับสิ่งที่เป็น
สมัยใหม่ และระหว่างโลกาภิวัตน์กับภูมิภาค ซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
ขยายมุมมองด้านโลกาภิวัตน์ และปลูกฝังให้เกิดนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. โครงสร้างและองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ มีการแบ่ง
หมวดหมู่/ กลุ่มวิชา / องค์ประกอบ (Component) เพื่อให้การจัดการศึกษาครอบคลุมสาระ/ ทักษะที่ส าคัญตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศนั้น ๆ และการก าหนดจ านวน
หน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศมีความแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน ขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางของประเทศ 
 3. รูปแบบการบริหารจัดการ  มีประเด็นท่ีควรพิจารณาคือ การจัดการเกี่ยวกับการศึกษาท่ัวไปต้องมา
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับสูงจนถึงระดับล่าง และระดับล่างสู่ระดับสูง (Top Down and Bottom Up) ช่วยกัน
สนับสนุนให้การจัดการนี้เป็นนโยบายของ สถาบันให้ส าเร็จ การที่สถาบันอุดมศึกษา มีความเป็นเอกเทศ มีระบบ 
ระเบียบ และการด าเนินงานเป็นของตนเอง ท าให้การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันท าได้ล าบาก  และการมี
คณะกรรมการ หรือหน่วยงาน/ ศูนย์การจัดการศึกษาทั่วไป ที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการศึกษาทั่วไป ท้ังทางด้านการปรับปรุง พัฒนา การสอนให้
ทันสมัย และการจัดการเพื่อ ควบคุมคุณภาพของการศึกษาท่ัวไป 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง  พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นและประกาศใช้จัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาในรหัส 59 เป็นต้นมา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General  Education) เป็นหมวดวิชา
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและ
สังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุมผีล  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสือ่สารความหมายได้ดี มีความตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ตั้งอยู่บน
หลักการของการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์และสมดุล ตามองค์ประกอบพ้ืนฐานแห่งความเป็นมนุษย์อันได้แก่ กายและ
จิต โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ อันเป็นการบูรณาการผสมผสานระหว่างเนื้อหาวิชาในศาสตร์ต่าง ๆ ไม่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงลงไปในเนื้อหาวิชาเฉพาะด้าน  
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ผู้เรียนพัฒนาขึ้นโดยตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการสอนการเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบทั้งใน
ส่วนตนและส่วนรวม  ปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
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  2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและ
การสื่อสาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสังคม 
  2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ความรู้  ความเข้าใจใน
แนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี อย่างเป็นระบบ 
  2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม  มีภาวะผู้น า  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  และมีความสามารถในการวางแผน 
  2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารทั้งการพูด การเขียนและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. หลักสูตร  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต โดยมีข้อก าหนด 
ดังนี้  
  3.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์        6  หน่วยกิต 
   บังคับเรียน              3  หน่วยกิต  
   GE 101  ไทยอารยศึกษา     3(3-0-6)  
   กลุ่มเลือก   และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า             3  หน่วยกิต  
   GE 102  วิถีไทย        3(3-0-6) 
   GE 103  วิถีโลก       3(3-0-6) 
   GE 104  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   GE 105  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
   GE 106  การเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 
   GE 107  หลักการบริหารและการจัดการ    3(3-0-6) 
   GE 108  มนุษย์กับเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 
  3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        6  หน่วยกิต 
   บังคับเรียน       3  หน่วยกิต 
   GE 201  สุนทรียภาพของชีวิต    3(3-0-6) 
   กลุ่มเลือก   และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต  
   GE 202  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน   3(3-0-6)  
   GE 203  พุทธศาสนา     3(3-0-6) 
   GE 204  ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
   GE 205  การรู้สารสนเทศ     3(3-0-6) 
   GE 206  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 
   3.3  กลุ่มวิชาภาษา    บังคับเรียน    9  หน่วยกิต 
   GE 301  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   GE 302  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1    3(3-0-6) 
   GE 303  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2    3(3-0-6) 
   (รายวิชาที่บังคับเรียนก่อน คือ GE 302  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ผ่านแล้วจึงลงเรียน GE 303  
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2) 
   3.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    9  หน่วยกิต 
   บังคับเรียน       3  หน่วยกิต 
   GE 401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
       กลุ่มเลือก   และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
   GE 402  คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต     3(3-0-6) 
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   GE 403  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
   GE 404  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต   3(3-0-6) 
   GE 405  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต    3(3-0-6) 
   GE 406  สุขภาพชีวิต       3(3-0-6) 
   GE 407  อาหารกับวิถีชีวิต     3(3-0-6) 
 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้
กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 พัฒนากรอบขึ้นมาเป็นกรอบมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดเลือกกลุ่มนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มี  20 รายวิชา มีนักศึกษาจ านวน  765 คน ซึ่งสามารถ
สรุปจ านวนหน่วยลงทะเบียนท่ีนักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานี้มีรายวิชา GE 101 ไทย
อารยศึกษา GE 102 วิถีไทย GE 104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม GE 105 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน GE 107 หลักการ
บริหารและการจัดการ GE 108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ GE 201 สุนทรียภาพของชีวิต GE 202 พฤติกรรมมนุษย์และ
การพัฒนาตน GE 205 การรู้สารสนเทศ  GE 206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง GE 301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร GE 
302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 GE 303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  GE 401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต GE 402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต GE 403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน GE 404 เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชีวิต GE 405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต GE 406 สุขภาพชีวิตและรายวิชา GE 407 อาหารกับวิถีชีวิต 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พิมพ์พร ฟองหล่ า (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ทั่วไปส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม  การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหา
และวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 2) เพื่อน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียน IS วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 
(MAT101) ในภาคการศึกษา 2/2554 จ านวน 3 คน และอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 5 ท่านใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ อาศัยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือ จากนั้นน าเสนอผลการวิเคราะห์
แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัญหาจากตัวนักศึกษาที่พบมากที่สุดคือ นักศึกษาพื้นฐานไม่ดี ไม่มี
ความถนัด ไม่ตั้งใจเรียน ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ขาดเรียนบ่อยหรือเข้าเรียนช้า ไม่สนใจ
เรียน ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ชอบการคิดค านวณ ไม่ชอบท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง สูตรมาก เนื้อหาในรายวิชา
มากและยากเกินไป น่าเบื่อ 2) ปัญหาจากการเรียนการสอน พบมากที่สุด คือ อาจารย์เข้มงวดในการท างาน สอน
จริงจังท าให้บรรยากาศในการเรียนเครียดไม่ใช้สื่อการสอน สอนเร็ว สอนไม่น่าสนใจ อธิบายไม่รู้เรื่อง และข้อสอบ
ยากเกินไป 3) ผลจากการสนทนากลุ่มกับอาจารย์ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการเรียนการ
สอนเกิดจากความพร้อมในเรื่องเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ส่วนปัญหาด้านการศึกษา นักศึกษาพื้นฐาน
ไม่ดี เวลาที่ใช้ท าการสอนจ ากัด เนื้อหาในหลักสูตรมาก นักศึกษามีจ านวนมาก การดูแลเอาใจใส่ท าได้ไม่ทั่วถึง จึงมี
นักศึกษาตกมาก 4) แนวทางพัฒนาควรจัดให้มีการสอนเสริมสัปดาห์ละ 1 ครั้งปรับแก้เนื้อหาในหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแต่ละคณะเพื่อจะได้น าไปใช้ได้จริง และตรวจเช็คอุปกรณ์ในช้ันเรียน ให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน 
 พานชัย  เกษฎา (2557 : ค)  ได้จัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจ าการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และเพื่อส ารวจระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยส ารวจจาก
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 6 คณะ จ านวน 1,887 คน ในปีการศึกษา 2557 ใช้แบบส ารวจเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรายการประเมินการสอนของอาจารย์ ด้านสิ่งสนับสนุนที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่งสนับสนุน (คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์) ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียน
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การสอน ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านได้รับ
คะแนนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
 ทรงสิริ วิชิรานนท์และคณะ  (2558 : ก-ข) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า 
1) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อเนื้อหาหมวดศึกษาทั่วไป นักศึกษาเห็นด้วยต่อเนื้อหาหมวดศึกษาทั่วไปในภาพรวม
เห็นด้วยในระดับมาก ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาเห็นด้วย
กับระดับการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน
ระดับมาก นักศึกษาเห็นว่าการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีปัญหาในระดับปานกลาง 2) ความคิดเห็นของผู้สอนต่อสภาพการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผู้สอนเห็นด้วยกับระดับการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้สอนต่อปัญหาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผู้สอนเห็นว่าการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีปัญหา
ในระดับปานกลาง  
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
จาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัดการศึกษาในประเทศไทยก าลังก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  มี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานผลักดันนโยบายของรัฐให้บรรลุผลทางการศึกษา โดยมีกระบวนการน าทักษะการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่ต้องการให้มีการบูรณาการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะ
ชีวิตมากที่สุดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดศึกษาขอบเขตด้านสภาพ
และแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในด้านต่าง ๆ ผู้วิจัยสามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
  
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนว
ทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัย ดังนี้  
 วิธีการศึกษา  
 1. แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา และผู้สอนต่อ
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสร้างขึ้นจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเอกสาร 
วารสาร งานวิจัย และข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมไว้แล้ว  
 2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยต่างๆและจัดหมวดหมู่

1. สภาพการจดัการศึกษาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์
2. แนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์

แนวทางการจัดการศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์
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ของข้อมูลจ าแนกเป็นประเด็นในการศึกษาและสร้างเครื่องมือในการศึกษา ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้หน่วยวิเคราะห์เป็นระดับปัจเจกบุคคล  และประสานงานกับผู้แจกแบบสอบถาม เพื่อท าความเข้าใจใน
แบบสอบถามให้มีความเข้าใจให้ตรงกัน ก่อนน าไปแจกตามคณะต่างๆที่นัดหมายไว้  
 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2560  จ านวน  765 คน สามารถสุ่มหาตัวอย่างใช้สูตรทาโร ยามาเน (Yamane. 1973 : 125) ได้กลุ่มตัวอย่าง 263 
คน  และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน  106  คน สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 70  
คน   
 4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 
ชุด ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับผู้สอน และนักศึกษา มีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ก าหนดนิยาม 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์
หรือไม่ ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity) ตรวจสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ก่อนน า
เครื่องมือไปใช้ได้ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครอบคลุม และความเที่ยงตรง โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ทรง
วุฒิตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง  
 การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพและแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนศึกษาทั่วไป รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของภาค
การศึกษาที่ผ่านมา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2560 โดยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามลักษณะของเครื่องมือ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากข้อค าถามปลายเปิดนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แล้วน าเสนอตามประเด็นส าคัญ และข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งได้จากข้อค าถามใน
แบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
 
ผลการศึกษา 
 1. สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษารายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พบว่า มีรายวิชาบังคับ จ านวน 
6  รายวิชา มีรายวิชาเลือกจ านวน 14 รายวิชา มีจ านวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ของและลงทะเบียนเรียนจ านวนทั้งสิ้น 
765 คน และผลการเลือกจองและลงทะเบียนเรียงล าดับจากมาไปหาน้อย ได้แก่ GE 401 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 746 คน  GE 302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 จ านวน 702 คน GE 303 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 จ านวน 661 คน  GE101 ไทยอารยศึกษา จ านวน 637 คน GE201 สุนทรียภาพของชีวิต  
จ านวน 624 คน GE 301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จ านวน 598  คน GE 403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
จ านวน 445 คน  GE 206 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 374 คน GE 402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 
จ านวน 340 คน  GE 105 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน จ านวน 294 คน GE 404 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต
จ านวน 261 คน GE 405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต จ านวน 250 คน  GE 102 วิถีไทย  จ านวน 216 คน  GE 205 การรู้
สารสนเทศ จ านวน 193 คน GE 407 อาหารกับวิถีชีวิต จ านวน 185 คน  GE 202 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนา
ตน จ านวน 187 คน GE 108 มนุษย์กับเศรษฐกิจ จ านวน 140 คน  GE 406 สุขภาพชีวิต จ านวน 88 คน และ GE 
107 หลักการบริหารและการจัดการจ านวน 43 คน 
 อาจารย์ผู้สอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนอาจารย์มากที่สุด จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.06  มีรายวิชาที่บริหารจัดการจ ารวน 9 รายวิชา รองลงมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 31 
คน  คิดเป็นร้อยละ  29.26  มีรายวิชาที่บริหารจัดการจ ารวน 6 รายวิชา คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน  11  คน
คิดเป็นร้อยละ 10.38  มีรายวิชาที่บริหารจัดการจ ารวน 2 รายวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน 7  คน คิด
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เป็นร้อยละ  6.60  มีรายวิชาที่บริหารจัดการจ ารวน 1 รายวิชา คณะครุศาสตร์ จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ  2.83  
มีรายวิชาที่บริหารจัดการจ ารวน 1 รายวิชา และ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อย
ละ  1.89 มีรายวิชาที่บริหารจัดการจ ารวน 1 รายวิชา 
 2. แนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ของผู้สอน 
พบว่า 
  2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้สอนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ส่วนใหญ่สอนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.71 ส่วนใหญ่สอน 1  รายวิชา จ านวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี จ านวน   39 คน คิดเป็นร้อยละ 55.71 และผู้สอนส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งอาจารย์
จ านวน  61 คน คิดเป็นร้อยละ 87.14 ส่วนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม (จ านวน 263 คน) พบว่า ตอบ
แบบสอบถามเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่โดยระบบสอบทั่วไป จ านวน 142 คน  คิดเป็นร้อยละ 
53.99 มีผลการเรียนโดยเฉลี่ย 6 ภาคเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัย มีเกรดเฉลี่ย 3.01 -3.50 จ านวน 139 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  52.85 มีทักษะและความสามารถพิเศษส่วนใหญ่ด้านวิชาการจ านวน 75  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.52 มี
รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อปี 50,001-100,000  บาทต่อปี จ านวน 139 คน  คิดเป็นร้อยละ  52.85 
อาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ท านา/ไร่/สวน จ านวน 136 คน  คิดเป็นร้อยละ  51.71 และส่วนใหญ่สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 87 คน  คิดเป็นร้อยละ  33.08 
  2.2 แนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   2.2.1 ความคิดเห็นของผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
พบวา่ ความคิดเห็นของผู้สอนโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X =3.60; S.D.=0.772) สามารถจ าแนกเป็น
รายด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ส าหรับบริหาร
จัดการเรียนการสอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.72; S.D.=0.907)  รองลงมาด้านบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งผู้สอนและผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.70; 
S.D.=0.839) ด้านการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศึกษาจองและลงทะเบียนมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.57; S.D.=0.865)  ด้านสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.56; S.D.=0.589) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนที่มีความสัมพันธ์ต่อบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
3.47; S.D.=0.662) ตามล าดับ    
   2.2.2 แนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามความคิดของนักศึกษา โดย
ภาพรวม 5 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.87; S.D.=0.063) 
สามารถจ าแนกเป็นรายด้านเรียงตามล าดับเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาเข้าเรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.05; S.D.=0.896) ด้านบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งผู้สอนและผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.01; 
S.D.=0.831)  ด้านการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศึกษาจองและลงทะเบียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.88; S.D.=0.922) ด้านสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับอ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.82; S.D.=0.818) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่มี
ความสัมพันธ์ต่อบรรยากาศการจัดการเรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.61; S.D.=0.907) 
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อภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ พบว่าการจัดการศึกษารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีรายวิชาบังคับ จ านวน 6  รายวิชา มีรายวิชา
เลือกจ านวน 14 รายวิชา มีจ านวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ของและลงทะเบียนเรียนจ านวนทั้งสิ้น 765 คน และผลการ
เลือกจองและลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่รายวิชา GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 
746 คน และน้อยที่สุดได้แก่ GE107 หลักการบริหารและการจัดการจ านวน 43 คน ส่วนใหญ่มีอาจารย์ผู้สอนมาก
ที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนอาจารย์ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 49.06 มีรายวิชาที่
บริหารจัดการจ ารวน 8 รายวิชา และมีอาจารย์สอนน้อยที่สุดคือ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จ านวน 2 
คน  คิดเป็นร้อยละ 1.89 มีรายวิชาที่บริหารจัดการจ ารวน 1 รายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนการสอน
ที่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยได้เปิดให้มีการจัดรายวิชาส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปนั้นก าหนดให้มีแผนการจัดการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นั้นเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เรียนอยู่ใน
หลักสูตรที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.  2558) สอดคล้องกับมีรายวิชาที่อยู่ใน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชาภาษา เป็นรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มอาจารย์ที่สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 
มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีความตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ตั้งอยู่บนหลักการของการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์และสมดุล ตาม
องค์ประกอบพ้ืนฐานแห่งความเป็นมนุษย์อันได้แก่ กายและจิต ยึดตามหลักปรัชญาของหลักสูตร   
 ดังนั้นการจัดการรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นั้นจึงท าให้มีรายวิชาที่อยู่ในกลุ่ม
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากกว่าคณะอื่น ๆ และมีบางรายวิชาที่มีอาจารย์สอนจากคณะอื่นร่วม
สอนกับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น  รายวิชา GE 302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และรายวิชา 
GE 303ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ที่มีอาจารย์สอนไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการเชิญอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ
ภาษาอังกฤษจากคณะอื่นๆ มาร่วมสอน เช่น จากคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น   
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ความคิดเห็นของผู้สอนและนักศึกษาพบว่าโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (2560) ได้จัดท ารายงานประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  และรายงานประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน พบว่า ผลการวิเคราะห์การ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับความเห็นด้วยมากที่สุด 
แต่เมื่อแยกย่อยเป็นรายด้านแล้วยังพบว่ามีระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับปานกลางจ านวนมาก ซึ่งแสดออกถึง
ความเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559 เช่น  
ด้านสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนยังพบข้อด้อย
เกี่ยวกับโต๊ะ-เก้าอี้ส าหรับรองรับนักศึกษาสามารถอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือหรื อ
ปลั๊กไฟเช่ือมต่ออุปกรณ์ในห้องสามารถอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และสุขอนามัยของห้องเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่มีความสัมพันธ์ต่อบรรยากาศการจัดการเรียน
การสอนพบข้อด้อยซึ่งเกี่ยวกับความสะอาดของประตู-หน้าต่างรอบห้องเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ห้อง
รอบข้างหรือพื้นที่ใกล้เคียงเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  อาคารหรืออุปกรณ์รอบข้างเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน และเสียงไม่พึงประสงค์จากนอกห้องเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้สอนและผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังพบข้อด้อยเกี่ยวกับหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบกลางอ านวยความสะดวกผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุก



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

328 

กิจกรรม และด้านการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศึกษาจองและลงทะเบียนยังพบข้อด้อยเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการอนุญาตให้เปิดรายวิชาเพิ่มและเพิ่มเติมห้องเรียน (Section) ใหม่ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้แก่นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา และมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาส าหรับการตัดสินใจการจอง
รายวิชาและลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์พร ฟองหล่ า (2554 : บทคัดย่อ) ได้
ท าวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม พบผลจากการสนทนากลุ่มกับอาจารย์ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนเกิด
จากความพร้อมในเรื่องเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ส่วนปัญหาด้านการศึกษา นักศึกษาพื้นฐานไม่ดี เวลา
ที่ใช้ท าการสอนจ ากัด เนื้อหาในหลักสูตรมาก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยมีสภาพอาคารที่มีอายุการใช้
งานท่ียาวนาน บางแห่งยังไม่เคยได้รับงบประมาณปรับปรุง มีนกพิราบจ านวนมากมาอาศัยอยู่ มีรังแตน ผึ้งมาสร้าง
รัง และบางบริเวณมีน้ าท่วมขัง  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทางกายภาพต้องอาศัยงบประมาณจ านวนมากในการ
ปรับปรุงให้เกิดความสวยงามเหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน แต่ที่มหาวิทยาลัยสามารถท าได้คือ การจัดระบบ
การจัดห้องเรียนให้มีความเพียงพอและสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความน่าสนใจและสวยงามได้  เพียงการ
สร้างระบบ รูปแบบและวินัยการใช้ห้องเรียนในแต่ละอาคารให้มีสุขอนามัยอยู่เสมอ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพัชรินทร์  สินธิพงษ์และคณะ (2559 : 17-18)  ได้ท าวิจัยเรื่อง การประเมินรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
กรณีศึกษากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร พบผลการประเมินวิธีการบริหารเพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุจุดประสงค์ของ
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน ประสบความส าเร็จในระดับมาก นอกจากนี้ทั้ง 3 รายวิชา ยังพบ
ปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆในการบริหารจัดการ ซึ่งควรปรับปรุงเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนต่อไป ท้ังนี้ปัจจัย
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยังปัญหาอยู่เนื่อง ๆ เช่น จากสภาพของตัวอาคาร 
ระบบไฟฟ้า  ระบบสัญญาณ และระบบการสื่อสาร จึงท าให้นักศึกษามีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ควรมี การ
พัฒนาและปรับปรุงให้มาก  การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ได้มีการปรับปรุงจากเดิมมหาวิทยาลัยเคยมี
นโยบายให้มีการพัฒนามาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555 ซึ่งจะมีรายวิชากระจายอยู่ตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละคณะ  จึงท าให้การบริหารจัดการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคณะ  ช่วงปี พ.ศ. 2558 เป็น
ต้นมา ได้มีแนวคิดให้น ามารวมเป็นความรับผิดชอบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แต่มีคณะ
กรรมการบริหารจัดการแต่ละกลุ่มวิชาเข้าร่วมบริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  
2558  ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดให้ “วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้ง และสามารถติ ดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง” (ราชกิจจานุเบกษา.  2558 : 26)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัด
ประชุมสภาวิชาการในครั้งที่ 7/2558  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ามา
ด าเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จึงได้แต่งตั้งหัวหน้าส านักศึกษาท่ัวไป เพื่อบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) และแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน  9  คน มีรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส านักศึกษาทั่วไปเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่
ก าหนดนโยบายและแผนงานในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้
เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ  และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิติกร  อ่อนโยนและ
คณะ (2559 : 5-6)  การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์: กรณีศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป รูปแบบการเรียนการสอนควรมีความหลากหลายมากข้ึน ไม่ใช่เป็นเพียงการ
บรรยายในช้ันเรียนเท่านั้น แต่ควรมีการศึกษานอกสถานท่ีมากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน 
บรรยากาศทางกายภาพควรอยู่ในสภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สื่อการเรียนการสอน (LCD) 
ควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ขนาดห้องเรียนควรเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและไม่แออัดจนเกินไป เป็นต้น ท้ังนี้
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จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กระทรวงศึกษา
ประกาศใช้นั้นส่งผลให้มีการปรับปรุงสภาพทั่วไปมีความสอดคล้องกันเป็นลักษณะกลาง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ให้มี
การพัฒนาตามกรอบแนวคิด ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นอกจากนั้นสภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนจะมีปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนจึงควรให้มีการจัดบรรยากาศให้เหมาะสมและหมั่น
ตรวจสอบดูแล ปรับปรุง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 ส าหรับอาจารย์ผู้สอนพบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพห้องส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีห้องขนาดใหญ่ ห้องสอนรวม ปรับปรุงให้มีความพร้อม เพิ่มอุปกรณ์ภายใน จัดบรรยากาศให้สนับสนุนการเรียน 
เพิ่มความสะอาดและทันสมัย บริเวณภายนอกห้องเรียนและใกล้เคียงต้องการความสงบ น่าดึงดูดความสนใจ 
ปรับปรุงห้องน้ าและลิฟท์ควรท าความสะอาดและดูแลให้ดีตามความเหมาะสม  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
ผู้สอนส่วนใหญ่มีพร้อมแต่ควรปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน ควรมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ประสานงานอย่างน้อยคณะละคน  ต้องการมีส่วนร่วมและทราบข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนล่วงหน้า  
  1.2 ส าหรับนักศึกษาพบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพห้องส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนต้องการ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย กว้าง มีระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบวงจร เก็บเสียงและสะอาด 
ต้องการให้เน้นเนื้อหาสาระ บางรายวิชาสอนเข้าใจ น่าสนใจ สนุกสนาน และใส่ใจนักศึกษาเป็นอย่างดี  ให้มีการ
ปรับปรุงการประสานงาน พัฒนาเว็บไซค์ส าหรับเข้าจองและลงทะเบียน อยากให้ผู้กู้กยศ.ได้จองครบทุกคน และการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจดี 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 จากปัญหาที่พบจากข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนที่ต้องการให้มีการพัฒนาและสร้าง
บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนให้เหมาะสมและส่งเสริมต่อแรงจูงใจของผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จึงควรจะมีการท าวิจัยเชิงส ารวจระดับนโยบายของคณะเพื่อจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับสภาพห้องเรียนที่เหมาะสมเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
  2.2 จากปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ใช้รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ควรจะมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนด้วยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ของ
กลุ่มวิชาให้มีความรู้ความเข้าใจกัน  และส่งเสริมให้ร่วมแสดงออกถึงแนวคิดที่จะต้องมีการพัฒนาให้เกิดความ
ทันสมัย ตลอดจนมีการสร้างเอกสารประกอบการสอน ต าราหรือพัฒนาสู่การท าวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ เพื่อศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ และเพื่อน าเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ จ านวน 268 คน จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 885 คน และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  และมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี รองลง 
มามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หน่วยงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด ได้แก่ 
ส านักงานอธิการบดี รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับระดับความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมมีระดับความรู้ ความเข้า ใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ ด้านการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ฯ  รองลงมา คือ ด้านการจัดท าแผน ฯ และด้านการปฏิบัติตามแผน ฯ ด้านท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ ด้านการเตรียมการวางแผน ฯ ในการศึกษาระดับความ
คิดเห็นท่ีมีต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุด 
คือ ด้านการจัดท าแผน ฯ รองลงมา คือ ด้านการเตรียมการวางแผน ฯ ด้านการปฏิบัติตามแผน ฯ และด้านการ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ฯ ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามาถน า
เสนอแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดังนี้ 1.คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ฯ ควรสนับสนุนให้มีการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ให้แก่บุคลากรใน
ระดับผู้บริหารทั้งระดับต้น และระดับกลาง รวมทั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงานของคณะวิชาและส่วนงาน
สนับสนุน และควรสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฯ แห่งอื่นๆ 
ทั้งมหาวิทยาลัยในสังกัดภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ วิเค ราะห์ประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ฯ  2. มหาวิทยาลัย ฯ ควรก าหนดเป็นนโยบายด้วยการจัดให้มีการน าแผนกลยุทธ์ การ
ด าเนินพันธกิจอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติในเชิงรุก มุ่งเน้นการคิดในเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการก าหนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฯ และมีการวิเคราะห์สิ่ง
ที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละส่วนงานว่ามแีนวทางหรือสิ่งท่ีจะด าเนินงานอย่างไรเพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

332 

แต่ละส่วนงานและมหาวิทยาลัย ฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 3. ควรก าหนดให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ วิเคราะห์
สิ่งที่เป็นข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ ของแต่ละส่วนงาน เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อป้องกันปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป และควรให้ความส าคัญกับการประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงานตน โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมาย / เป้าประสงค์และตัวช้ีวัดการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ฯ รวมทั้งเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการประเมินผล เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนา
ส่วนงานให้ก้าวหน้าขึ้นต่อไป  
 
ค าส าคัญ : ความรู้ความเข้าใจ, การจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ 
 
Abstract  
 Study on the Action Plan's strategic personnel.  This study aims to understand the 
strategic action plan of the staff member only.  To study the problems and difficulties in the 
preparation of the strategic action plan of the staff member only.  And to propose ways to 
strengthen their knowledge. An understanding of the strategic action plan of the staff member 
only. The sample used in this study is a staff member only 268 people of all personnel of 885 
people and the tools used in the research are questionnaires, the researchers have gathered data 
and statistics the average percentage. standard deviation. 
 The results showed that the majority of respondents were female. And between the 
ages of 31-40 years, Subordinate between the ages of 41-50 years. The level of education of the 
majority of respondents. A degree is a bachelor's degree. A second study in the master's level. 
The agency respondents are under the Office of the President, followed by the Faculty of 
Science and Technology.  Respondents have the level of knowledge.  An understanding of the 
strategic action plan. The overall level of knowledge. Understanding is moderate Considering it 
was found that the respondents had knowledge level. Understanding the most common side - 
tracked. Evaluation of compliance with the plan, followed by the preparation of the plan and the 
implementation plan of the respondents have a level of knowledge.  Minimal understanding is 
the preparation of a plan to study the extent of the problems and difficulties in the preparation 
of the strategic action plan of the staff member only. Overall, the average level.  Evaluation of 
the implementation of the order from the data analysis. The analysis of data Can take propose to 
develop and promote a better understanding of the action plan's strategic personnel.  1.  The 
senior management of the university should be encouraged to organize workshops to increase. 
understanding of the strategic action plan. The staff at the executive level for both beginner and 
intermediate levels, including the personnel responsible for the preparations of the Faculties and 
Support section. And management should be encouraged to study about the development plan 
of the university campus under either of the other public and private data were compared. 
Analysis application provides a benefit to the University.  2.  The University should establish a 
policy for providing strategic leadership. To carry out its mission of higher education into practice 
proactive. Focusing on strategic thinking even more. In particular, the vision Strategic Action Plan 
in line with the strategic plan of the university and analyzing things that reflect the uniqueness of 
each segment that approach or what to do, how to contribute to the goals of each segment and. 
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the University has targeted. 3. Should all the segments within the university to analyze what are 
the limitations or barriers to the implementation of the action plans of each segment. To bring a 
knowledge exchange between the university to adopt a development plan consisting in the 
university to prevent the risks that will arise in the future.  And priority should be given to 
assessing the performance of its segments.  The target /  goals and indicators for the 
implementation of the Action Plan, as well as tools to be used in the evaluation. The data were 
used to develop a plan for the work to progress further. 
 
Keywords: knowledge,  Strategic Action Plan 
 
บทน า  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารงานด้าน
การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ท่ีเป็นระบบและกลไกที่ชัดเจนโดยมีการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น ามาใช้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาว 5 ปี มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อการด าเนินพันธกิจอุดมศึกษา
รายปีงบประมาณโดยมีการแปลงแผนกลยุทธ์ระยะยาว ดังกล่าวไปสู่แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Action Planning) 
ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในแผนกลยุทธ์ฯ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์ในทุกสิ้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการมาแล้ว โดยให้รายงานผลการด าเนินงานแบบไตรมาส การด าเนินงานตามระบบข้ันตอนดังกล่าวมานี้ ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ  ดังนั้น มหาวิทยาลัย ฯ จึงได้ก าหนดให้บุคลากรทุกส่วน
งานมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นประจ าทุกปีงบประมาณโดยแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวมีการด าเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และที่ส าคัญคือ แผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีโดยแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้หน่วยงานต่าง 
ๆ จัดท าขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงขอบเขตในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน แสดงเป็นรูปธรรมจากโครงการและ
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจากผู้บรหิารโดยแผนปฏบิัติการดังกล่าวจะประกอบไปดว้ย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ ข้ันตอนการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการในแต่ละโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน สามารถที่
จะน าไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ 
 แม้ว่าการด าเนินงานด้านการวางแผนและพัฒนาซึ่งมีอยู่อย่างเป็นระบบ แต่อย่างไรก็ตามในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของมหาวิทยาลัย ฯ เกิดปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการ จาก
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของกองนโยบายและแผน สังกัดส านักอธิการบดีในรอบปีงบประมาณ 2559 
- 2560 พบว่า การจัดท าแผนปฏิบัติการของส่วนงานต่าง ๆ เกิดปัญหาในการด าเนินงานหลายด้าน  อาทิเช่น  
 1. ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พบว่า การเขียนแผนปฏิบัติการในเรื่องของการ
ระบุวัตถุประสงค์และตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย การจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่วนงานก าหนดขึ้น หลาย
ส่วนงานยังก าหนดไม่ชัดเจน ครอบคลุม รวมทั้งการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานของ  แต่ละโครงการ
และกิจกรรมยังคลุมเครือไม่แน่นอน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงานจัดท าแผน การจัดส่ง
แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานมายังกองนโยบายและแผนเพื่อด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และสรุปผล 
ตัวอย่างเช่น ในการก าหนดการจัดส่งแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ซึ่งก าหนดให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยฯ ยังคงมี
หน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจในการด าเนินการและจัดส่งล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด บางส่วนงานจัดส่งข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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 2. ด้านการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน พบว่า ในด้านการ
น าเสนอขออนุมัติโครงการหลายหน่วยงานยังเขียนเอกสารเสนอโครงการที่ ไม่ตรงตามหลักวิชาการ ความไม่ชัดเจน
ในการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่มีการเขียนอย่างสั้น ๆ ไม่ชัดเจน รวมทั้งปัญหาการใช้แบบฟอร์มโครงการที่ผิดรูปแบบ การจัดเอกสาร
ประเมินผลโครงการก็พบปัญหาในท านองเดียวกัน และพบว่าหลายส่วนงานจัดท าการประเมินผลโครงการล่าช้ากว่า
วันท่ีส่วนงานนั้นระบุไว้ในโครงการ 
 3. ด้านการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ 
  3.1 การจัดท ารายงานผลการด าเนินการ พบว่า ในส่วนของการเขียนรายงานมีหลายส่วนงานที่มี
การรายงานผลไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่ก าหนดไว้อีกทั้งยังไม่ระบุเหตุผลของการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ ตลอดจนปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงาน กองนโยบายและแผนได้ติดตามและ
ขอให้ด าเนินการช้ีแจงเหตุผลของการไม่ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม นอกจากปัญหาการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินการหลายหน่วยงานยังด าเนินการจัดส่งรายงานมายังกองนโยบายและแผนล่าช้า ท าให้มีผลต่อการตรวจสอบ
เพื่อน าสรุปรายงานเสนอผู้บริหารล่าช้าตามไปด้วย 
  3.2 การจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
พบว่ามีหลายหน่วยงานที่มีการเขียนรายงานผลโดยไม่ระบุว่าการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนบรรลุผลหรือไม่  
และการไม่ให้เหตุผลที่โครงการ/กิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ ความไม่สอดคล้องของการระบุการบรรลุเป้าหมาย และไม่
บรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมจากตัวช้ีวัดที่ตั้งไว้และปัญหาการจัดส่งรายงานล่าช้า 
  จากปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานดังที่กล่าวมานี้ นับเป็นประเด็นที่ส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการ
ด าเนินงานด้านแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ ท าให้เข้าใจได้ว่าบทบาทของบุคลากรแต่ละส่วนงานที่จะมีส่วนร่วมต่อ
การด าเนินงานด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนและ
จัดท าแผนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ  คณะผู้วิจัยในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนและ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกล
ยุทธ์ประจ าปีงบประมาณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งครอบคลุมการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 
ตั้งแต่ขั้นการเตรียมการวางแผน การจัดท าแผน การปฏิบัติตามแผน และการติดตามประเมินผล เพื่อน าข้อค้นพบที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ อีกทั้งช่วยให้บุคลากรได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ปัญหา 
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนแสวงหาแนวทางแก้ไขในการเพิ่มเติม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการจัดท าแผนและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเพื่อให้การ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ 
 2. เพื่อศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 3. เพื่อน าเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจดัท าแผนปฏิบตัิการเชิงกลยุทธ์
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
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ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 การจัดท าแผนการปฏิบัติราชการเป็นการแปลงกลยุทธ์ที่ก าหนดโดยผลผลิต/โครงการเข้าสู่ภาคปฏิบัติ 
โดยที่ผลผลิต/โครงการภายใต้แผนงบประมาณจะมีข้อมูลหลักส าหรับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานอย่างน้อย  5 
ประการ ได้แก่  
 1. กลยุทธ์ของหน่วยงานระดับกรมและเป้าหมายการให้บริการที่ชัดเจน  
 2. โครงสร้างผลผลิต (Output Structure) ที่ตอบสนองกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
 3. กิจกรรมหลัก (Main Activities) ของแต่ละผลผลิต (Output)  
 4. บุคลากร (Personnel) ของหน่วยน าส่งผลผลิต  
 5. ประมาณการงบลงทุนและงบด าเนินงานของโครงการ (Fixed Cost and Operating Cost) 
 การน าแผนของผลผลิต/โครงการมาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ ( Implementation Plan or Action 
Plan) มีข้อปฏิบัติส าคัญประกอบด้วย การก าหนดและการควบคุมผลที่ต้องการด้านการปฏิบัติงาน – ค่าใช้จ่าย - 
เวลา (Performance – Cost - Time) พร้อมกับการพิจารณาปัจจัยภายนอก (External Factors) ท่ีเอื้อและไม่เอื้อ
ในกระบวนการปฏิบัติงาน และอาจจะต้องศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเทคนิค (Technical Issues) ในกระบวนการ เช่น 
ปัญหาเกี่ยวกับการน าวิธีการต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกมาใช้ การจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติจากภายในและภายนอก
โครงการ และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
 ข้อมูลหลักส าหรับการจัดท าแผนการปฏิบัติการและประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยภายในโครงการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการก าหนดผลที่ต้องการด้านการปฏิบัติงาน – ค่าใช้จ่าย - เวลา 
(Performance – Cost - Time) 
 
 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  
 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยทุธ์ หมายถึง ข้ันตอนในการวางแผนที่ ผู้บริหารและบุคลากรของ
คณะวิชาหรือส่วนงานสนับสนุนวิชาการร่วมกันสร้างแผนของคณะวิชา ส่วนงานสนับสนุนวิชาการและมหาวิทยาลัย 
กระบวนการวางแผนเริ่มจากการน าแผนกลยุทธ์มาใช้เป็นแนวทางและใช้เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการก าหนด
โครงการ หรือ กิจกรรม จากนั้นจึงจัดท ารายละเอียดของโครงการ หรือ กิจกรรม ดังนั้นก ระบวนการวางแผน
ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์สรุปได้ ดังนี้ 
 1. การเตรียมการเพ่ือวางแผน (Prepare for plan or plan to plan) 
 คณะวิชาและส่วนงานสนับสนุนวิชาการต้องศึกษาถึงนโยบายและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาให้
เข้าใจ รวมทั้งเข้าใจภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะวิชาส่วนงานสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบ ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับส่วนงานไว้ให้ชัดเจน ศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
คณะวิชาหรือส่วนงาน และรวบรวมข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องในการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ 
 2. การสร้างแผน (Plan Formulation) 
 เป็นขั้นตอนในการก าหนดแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ใน
ขั้นที่ 1 และน ามาประมวลวิเคราะห์เพื่อด าเนินการสร้างแผนซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยในการก าหนดคุณภาพ 
และมาตรฐานงานที่จะปฏิบัติการพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการการวิเคราะห์ทา งเลือก การประเมินและ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก การก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การก าหนดทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการเขียนแผนให้มีความชัดเจน 
 3. การปฏิบัติตามแผน หรือการน าแผนไปปฏิบัติ (Plan Implementation) 
 เป็นขั้นตอนท่ีจะต้องก าหนดบุคคลที่เป็นผู้รบัผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ หรือ ในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่จะท าหน้าท่ีในการปฏิบตัิงาน และการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามแผน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จ การก าหนดรูปแบบการประสานงาน การให้ความช่วยเหลือ และการให้
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ค าแนะน าในการปฏิบัติงานตลอดจนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถใช้เทคนิค
ต่าง ๆ เช่น PPBS (Programmer Performance Budgeting System) PERT (Program Evaluation Reviews 
Technique) CPM (Critical Path Method) หรือ Gantt Chart เข้ามาช่วยในการควบคุมงานก็ได้ 
 4. การประเมินผลแผน (Plan Evaluation) 
 เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่าบรรลตุามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไรการประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงาน อาจประเมินโดยยึดแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 
  4.1 การประเมินผลโดยยึดการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนรวม ซึ่งเป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน
เทียบกับเป้าหมายของแผนงานท่ีได้วางไว้ว่าการปฏิบัติตามแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร 
  4.2 การประเมินผลโดยใช้ความคิดเชื่อมระบบ (System approach) เป็นการวัดผลที่ดูทั้งระบบ
ของการด าเนินงานตามแผนตั้งแต่เรื่องของปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการในการด าเนินการหรือวิธีการท างาน 
(Process) ว่าจะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงใด ปัจจัยน าออกหรือผลงาน (Output) ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
และดูว่ามีผลย้อนกลับ (Feedback) และผลกระทบ (Impact) อย่างไร 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีงานวิจัยที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการศึกษาในครั้งนี้ 
ได้แก่ 
 ช านาญ บูรณโอสถ (2547) ได้ท าการศึกษา เรื่อง “กระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
การด าเนินการในกระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเตรียมวางแผน การวางแผน การน าแผนไป
ปฏิบัติการติดตามและประเมินผล การทบทวน ปรับแผนหรือจัดท าแผนใหม่ที่เป็นระบบชัดเจนมีปัญหาค่อนข้างน้อย 
ส าหรับผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาส่วนใหญ่เป็นคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ อธิการบดี
รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณบดีผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก ส าหรับในด้านคณาจารย์บุคลากรทั่วไป นักศึกษา 
ศิษย์เก่า หรือบุคคลภายนอกยังมีส่วนร่วมน้อย 
 ปาริฉัตร ตั้งพันธประเสริฐ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา พนักงานของบริษัทเธียรสุรัตนจ ากัด” พบว่า พนักงานมีเพศแตกตางกันมีผล
การปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพนักงานชายมีผลการปฏิบัติงาน สูงกวา
พนักงานหญิง สวนพนักงานท่ีมีอายุสภาพการสมรส และระดบัการศึกษาแตกตางกันจะมผีลการปฏิบัติงานไมแตกตา
งกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิต และพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคการโดยรวมแตกตางกันมีผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยส าคญทางสถิติเมือ่พิจารณาความรคูวามเขาใจเกี่ยวกับองคการเปนรายด
าน พบวาดานนโยบายและการบริหารและดานสินคาและบรกิารแตกตางกัน มีผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยาง
มีนัยส าคัญทางสถิต 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ   กระบวนการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จ านวน 885 คน (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จ านวน  268 คน ในการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (1971 : 608 – 609)  และในการเลือกตัวอย่างใช้วิธีใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จ านวนตามตอ้งการ
โดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ให้ได้ครบตามจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
ความรู้ ความเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ และข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถาม เรื่อง“การศึกษาแนวทาง
การจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ” ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยกรอกข้อมูล และท าการนัดหมายในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมายังผู้วิจัย น า
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อน าไปบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
เคร่ืองมือวิจัย 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 4 ส่วนดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่
สังกัด ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (closed - ended) โดยมีระดับการวัดดังนี้ 

แนวทางในการจัด 
ท าแผน ฯ 
- การเตรยีมการเพื่อ
วางแผน 
- การจัดท าแผน 
- การปฏิบัติตามแผน 
- การติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 

- การเตรยีมการเพื่อ
วางแผน 
 
 
 
- การจัดท าแผน 
 
 
 - การปฏิบัติตามแผน 
 
 
 - การติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 

ปัจจัยด้าน
ประชากร 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ต าแหน่ง 
- อายุงาน 
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   เพศ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
   อายุ ระดับการวัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
   ระดับการศึกษา ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
   หน่วยงานท่ีสังกัด ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ ความเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย ด้านการเตรียมการวางแผน ด้านการจัดท าแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน 
และด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด (closed - 
ended) 
  ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกล
ยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย ด้านการเตรียมการวางแผน ด้านการจัดท าแผน ด้าน
การปฏิบัติตามแผน และด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน โดยลักษณะของแบบสอบถามแบบปลาย
ปิด (closed - ended) 
  ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูลจัดท า
ตารางสถิติเพื่อน าเสนอและสรุปผลการวิจัย ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามก าหนดดังนี้ 
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร โดยใช้ค่าร้อยละ (Percent) 
  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้ ความเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกล
ยุทธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ใช้วิธี
สรุปสังเคราะห์ข้อความจากข้อค าถามปลายเปิด (Content analysis) 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 70.10 และ เป็นเพศ
ชาย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 29.90 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.60  รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 และมีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 ตามล าดับ ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.50 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 และ มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาเอก จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 ตามล าดับ หน่วยงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด 
ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.90 และมีหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดอยู่ ดังนี้ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 คณะครุศาสตร์ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.60 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 10 คน  คิดเป็น
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ร้อยละ 3.70 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 และโครงการบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดับ 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ใน
ภาพรวมมีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X   = 3.32 , S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด คือ ด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผน ฯ  ( X   = 3.34 , S.D. = 0.31) รองลงมา คือ ด้านการจัดท าแผน ฯ ( X   = 3.32 , S.D. = 0.34) และ
ด้านการปฏิบัติตามแผน ฯ ( X   = 3.32 , S.D. = 0.17) ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความรู้ ความเข้าใจน้อย
ที่สุด คือ ด้านการเตรียมการวางแผน ฯ ( X   = 3.31 , S.D. = 0.17) 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X   = 3.32 , S.D. = 0.13) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านการจัดท าแผน ฯ ( X   = 
3.33 , S.D. = 0.21) รองลงมา คือ ด้านการเตรียมการวางแผน ฯ ( X   = 3.32 , S.D. = 0.18) ด้านการปฏิบัติตาม
แผน ฯ ( X   = 3.31 , S.D. = 0.18) และด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ฯ( X   = 3.31 , S.D. = 
0.18) ตามล าดับ 
 4. ข้อเสนอแนะแนวทางการเสรมิสรา้งความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์ 
  4.1 ด้านการวางแผน 
   - ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ก ากับดูแลส่วนงานเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
   - ควรจัดให้มีการอบรม ประชุม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผน ฯ อย่างต่อเนื่อง 
   - ควรมีการประชุมช้ีแจงการจัดท าแผนปฏิบัติการโดยให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมเพื่อสร้างความ
เข้าใจท่ีตรงกัน 
   - ผู้บริหารแต่ละส่วนงานควรให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน ฯ โดยจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการจัดท าแผน ฯ ของแต่ละส่วนงาน 
  4.2 ด้านการจัดท าแผน 
   - ควรก าหนดให้มีระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ฯ อย่างน้อย 1 – 2 เดือน 
  4.3 ด้านการปฏิบัติตามแผน 
   - ก าหนดให้มีการด าเนินงานตามแนวทางของแต่ละกลยุทธ์ให้ชัดเจน ส่วนงานสนับสนุนและ
คณะควรดึงจุดเด่นของงานในปีการศึกษานั้น ๆ ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
  4.4 ด้านการติดตาม การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
   - ควรมีการจัดท าสรุปการประเมินผลปัญหาการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานเป็นรูปเล่มที่
ชัดเจน และน ามาเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย ฯ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากค่า
คะแนนเฉลี่ยของระดับความรู้ ความเข้าใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ด้านการติดตามการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน ฯ ด้านการจัดท าแผน ฯ ด้านการปฏิบัติตามแผนฯ และด้านการเตรียมวางแผน ฯ นั่น
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หมายความว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ ได้มุ่งเน้นด้านการติดตามการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
มากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าในด้านการเตรียมวางแผนซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่ส าคัญของการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ฯ แต่อยู่ในล าดับท้ายสุด ซึ่งการเตรียมวางแผนถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญของการบริหารองค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุทัย บุญประเสริฐ (2537 : 19) ที่กล่าวไวว้่า การเตรียมวางแผนถือเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญยิ่งของการบริหารและจัดการของหน่วยงานและระบบบริหารทั้งระบบ เป็นการพยายามขององค์กรและ
หน่วยงานในการก าหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติจัดท าเพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร 
 2. สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ฯ ซึ่งภาพรวมจากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้
ว่า ทั้งในด้านการเตรียมวางแผน ด้านการจัดท าแผน ด้านการปฏิบัติตามแผนฯ และด้านการติดตามการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน พบปัญหาซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างน้อย
ในเรื่องของการจัดท าแผนปฏิบัติการ ฯ, ประสบการณ์ในการจัดท าแผน, การได้ค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชา, การมี
ระยะเวลาที่จ ากัดในการจัดท าแผน, ปัญหาการก าหนดเป้าประสงค์การก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑ์การบรรลเุป้าหมาย, 
การไม่ได้ก าหนดงบประมาณไว้, ตลอดจนการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และขาดการน าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ประเมินผลมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของช านาญ บูรณโอสถ (2547 : 119) ที่
ศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมวลปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดแผนพัฒนาสถาบันและหน่วยงาน ได้แก่ บุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าแผน การขาด
ข้อมูลสารสนเทศในการจัดแผน ระยะเวลาการด าเนินงานไม่เหมาะสม ขาดการก ากับควบคุมติดตามและประเมินผล 
รวมทั้งขาดการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและหน่วยปฏิบัติ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในระหว่างการศึกษาและเสร็จสิ้นการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ
ส่งเสริมสนับสนุนการความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกล
ยุทธ์ในมิติต่าง ๆ ซึ่งสามารถท่ีจะน ามาพัฒนาเป็นโจทย์เพื่อการศึกษาในโอกาสต่อไปได้ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์ในเชิงลึกเพิ่มเติม เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้กรอกข้อมูลส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็นในส่วนที่
เป็นข้อค าถามปลายเปิดซึ่งให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ โดยคณะผู้วิจัยคาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลในส่วนนี้เป็นจ านวนมากพอที่จะสรุปสังเคราะห์เป็น
ประเด็นเพื่อช้ีให้เห็นถึงสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากทุกคณะวิชาและส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและหรือส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
โดยเฉพาะในส่วนของการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ ตามประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคหรือส่งเสริมต่อการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ฯ การส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การส ารวจประเมินประสิทธิภาพอุปกรณ์วัสดุเทคโนโลยีสื่อโสตทัศนูปกรณ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯการให้บริการนักศึกษาของแต่ละส่วนงาน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาภาพรวมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ฯ และแต่ละส่วน
งาน 
 3. ควรจัดให้มีการศึกษาส ารวจข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบและ
ชัดเจนท้ังในลักษณะข้อมูลย้อนหลังราย 5 ปี 10 ปี ข้อมูลรายปี เช่น ข้อมูลด้านนักศึกษา ข้อมูลด้านหลักสูตร ข้อมูล
ด้านบุคลากร ข้อมูลงบประมาณการด าเนินการ ข้อมูลด้านการจัดบริการวิชาการแก่สังคม ข้อมูลด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยมีการจัดท าเป็นรายงานรูปเล่ม เพื่อประโยชน์ใน
การสืบค้น และเป็นสถิติย้อนหลังเพื่อฉายภาพให้เห็นการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ท่ีผ่านมา และเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ในอนาคต 
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ศึกษาปัญหาในการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี 
เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม นวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ  

และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
The Study of Problems in Budget Request Preparation  

for Research and Innovation Integration: A Case Study of the 4th Target - 
Creating Research Personnel and Innovations, Innovations, and Developing an 

Ecological System and a Strong Network of Research and Innovation. 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง 2) เพื่อน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการ
วิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ด้วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดท าค าของบประมาณบูรณการวิจัยและนวัตกร รมเป้าหมายที่  4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมจ านวน 13 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยผลที่ได้ พบว่า 
 ผลการศึกษาปัญหาการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้าง
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง พบว่า
มหาวิทยาลัยยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ กลั่นกรองแบบเสนอค าของบประมาณ 
เป้าหมายที่ 4 ท่ีเป็นระบบ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะเป็นเพียงการรวบรวมเพื่อน าส่งส านักงบประมาณ และปัญหา
ด้านการขาดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการจัดท าค าของบประมาณ 
เป้าหมายที่ 4 ไม่มีความเข้าใจ ความช านาญในการเขียนแบบเสนอโครงการ และต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ท าให้
ไม่มีเวลาในการศึกษางานเพื่อพัฒนาความรู้ ความช านาญ ในการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 
 แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ 
กลั่นกรองแบบเสนอค าของบประมาณ เป้าหมายที่ 4 ท่ีเป็นระบบ และควรส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้อง และจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
จัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4  เผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไว้ส าหรับเรียนรู้
ประกอบการปฏิบัติงาน และควรส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรตระหนัก ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานด้วยความ
รอบคอบ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา และมีจิตใจเสียสละต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ: ปัญหาในการจดัท าค าของบประมาณ, งบประมาณบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 
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Abstract  
 The objectives of this qualitative research were: 1) to study problems in budget 
request preparation for research and innovation integration of the 4th target – creating research 
personnel and innovations, innovations, and developing an ecological system and a strong 
network of research and innovation; and 2) to provide guidelines for a correction of problems in 
budget request preparation for research and innovation integration. 13 participants were selected 
purposively from SRRU’s personnel involved in the budget request preparation for research and 
innovation integration of the 4th target. Data were collected through an interview and a review of 
related research and literature. 
 Owing to the problems in budget request preparation for research and innovation 
integration of the 4th target, the study showed that there is no systematic analytical and 
screening approach for a budget request proposal of the 4th target provided by SRRU. In the past, 
the university only collected the budget request proposal and forwarded them to Bureau of the 
Budget. Another problem is lack of knowledge and understanding of the personnel involved in 
the budget request preparation. Further, the participants revealed that they have insufficient 
understanding and budget request proposal writing skills. In addition, they also mentioned that 
they are responsible for many duties; thus; they have no time to develop knowledge and skills 
concerning a preparation of budget request for research and innovation integration of the 4th 
target.              
 According to guidelines for a correction of problems in budget request preparation for 
research and innovation integration, a systematic analytical and screening approach for a budget 
request proposal of the 4th target should be provided by the university. The personnel involved 
in the budget request preparation should be supported with an opportunity to learn and train 
more about the work.  Also, a manual of budget request preparation should be provided and 
published for concerning people as a working reference.  Finally, a realization of cautious and 
sacrificial working should be promoted to the personnel involved in a budget request preparation 
to increase their working effectiveness.     
 
Keywords: problems in budget request preparation, budget for research and innovation 
integration of the 4th target 
 
บทน า  
 การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถน าพา
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ าและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 
รวมถึงท าให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยคณะอนุกรรมการ
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดท า “ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)” ขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางของประเทศในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ สามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
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การพัฒนาสังคมอย่างส าคัญ สร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยค านึงถึง
แนวโน้มหลักในสังคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร โลกาภิวัตน์และตลาดในอนาคต การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ความท้าทายด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระแสสังคมฐานความรู้ การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ระดับประเทศ และภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นก าลังอ านาจแห่งชาติ 
เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ, 2560)  
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  ได้ประกาศแนวทางทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการ
การวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีประเด็นส าหรับใช้ในการจัดท าข้อเสนอแผนงาน จ านวน 4 
เป้าหมายประกอบด้วย 
 เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
 เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสรา้งความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน และ
ความมั่นคง 
 เป้าหมายที่ 3 แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศและขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยี 
 เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายการ
วิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560) 
 โดยเป้าหมายที่ 1 – 3 จะมีตัวช้ีวัดแนวทางการด าเนินงาน คือ เป็นงบประมาณเพื่อการผลิตผลงานวิจัย
ในแต่ละด้านตามแนวทางการด าเนินงานในแต่ละเป้าหมาย ส่วนเป้าหมายที่ 4 จะมีตัวช้ีวัดแนวทางการด าเนินงาน 
คือ เป็นงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม  บัญชีนวัตกรรมและบัญชี
สิ่งประดิษฐ์ และรวมถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจอย่างหนึ่ง
ที่มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความส าคัญมาอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาด้านการวิจัย โดยมี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน  และส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยปฏิบัติหน้าที่เช่ือมโยงและสอดคล้องกับนโยบายการส่งเส ริมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานงาน และส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรทุกสายงานมาอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย เพื่อการผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณค่า ทั้งในการพัฒนาเชิงวิชาการและเพื่อการใช้ประโยชน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดงานวิจัย ใน
การนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมและพัฒนาด้านการวิจัย จึง
ได้มีการเสนอของบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแบบเสนอโครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 
จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงินโดยรวม 2,782,520 บาท และได้การอนุมัติจัดสรรงบประมาณจ านวน 2 โครงการ 
ได้แก่โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย จ านวนเงิน 500,000 บาท และโครงการห้องปฏิบัติการด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ จ านวนเงิน 900,000 บาท คิดเป็นจ านวนเงินท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,400,000 บาท โดย
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินโครงการคือ เพื่อใช้งบประมาณในการพัฒนานักวิจัย และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ท้ังนี้คณะผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าค าของบประมาณ เห็นว่า
งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 เป็นงบประมาณที่สามารถน ามาใช้บริหารจัดการด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานักวิจัย หรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัย / เครื่องมืออุปกรณ์วิจัย ฯ ซึ่งจะ
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เป็นประโยชน์ในการรองรับการพัฒนาด้านการวิจัยอย่างยิ่ง แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการจัดท าค าขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 ยังประสบปัญหาในด้านโครงการที่เสนอขอไปไม่ได้รับการ
อนุมัติ หรือถูกตัดทอนงบประมาณไป จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเลือกศึกษาปัญหาในการ
จัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการจัดท าค าขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 และเพื่อน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
จัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และเป็น
แนวทางในการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัย
และนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้าง
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัย
และนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดงันี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใช้
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกาลังอ านาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน20 ปี ด้วยความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ที่ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ไว้ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งมี 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 2) เศรษฐกิจดิจิทัลและ
ข้อมูล 3) ระบบโลจิสติกส์ 4) การบริการมูลค่าสูง และ 5) พลังงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 2) คนไทยในศตวรรษท่ี 21 3) สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต 4) การบริหารจัดการนา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และ 5) การกระจายความ
เจริญและเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  ซึ่งมี 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน 2) องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคม และ
ความเป็นมนุษย์ และ 3) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ซึ่งมี 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 2) บุคลากรและ
เครือข่ายการวิจัย 3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย 4) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 5) ระบบแรงจูงใจ 6) โครงสร้าง
พื้นฐานคุณภาพแห่งชาติ และ 7) โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตร
และสุขภาพ (สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ,2560) 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ประกาศแนวทางทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีประเด็นส าหรับใช้ในการจัดท าข้อเสนอแผนงาน จ านวน 4 
เป้าหมายประกอบด้วย 
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  เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
  เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน 
และความมั่นคง 
  เป้าหมายที่ 3 แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 
  เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่าย
การวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560)   
 แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งแนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และ
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ดังนี้  
 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ 
 1) บุคลากรด้านการวิจยัและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 123,000 คน 
 2) มูลค่าการลดหย่อนภาษีคา่ใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
 3) หน่วยงานท่ีสามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยดา้นต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 4) ผู้รับบริการดา้นมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
 5) ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการขอรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 6) อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
 แนวทางด าเนินงาน 
 1) บุคลากรและเครือข่ายวิจยั 
 2) เขตเศรษฐกจิและนวตักรรม 
 3) มาตรการแรงจูงใจ 
 4) โครงสร้างพื้นฐานและนวตักรรม 
 ตัวชี้วัดแนวทางด าเนินงาน 
 1) บุคลากรและเครือข่ายวิจยั 
  1.1 จ านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตอ่ปี 
 2) เขตเศรษฐกจินวัตกรรม 
  2.1 เกิดแผนงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของแผนงานท้ังหมด 
 3) มาตรการแรงจูงใจ 
  3.1 รายการสินค้าและรายการบญัชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อจดัจ้างจากภาครัฐเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่า 10 รายการ 
  3.2 มีจ านวนนวัตกรรมที่ข้ึนบัญชีจ านวน 80 ราย 
 4) โครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม 
  4.1 จ านวนการใช้บริการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
  4.2 ร้อยละ 20 ของโครงสร้างพื้นฐานมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป 
  4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีไดร้ับการรับรองหรือข้ึนทะเบียนมาตรฐานการวิจยั/อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,2560) 
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แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการจัดท างบประมาณ 
 สุภรณ์ สุขสดใสมาก (2535 อ้างในเสน่ห์ นาคสู่สุข: 39-40)  กล่าวถึงเรื่องปัญหาการเตรียมงบประมาณ
ของไทย ได้กล่าวถึงปัญหาการจัดเตรียมงบประมาณของส่วนราชการ สรุปได้ ดังนี้ 
 ปัญหาในการจัดท างบประมาณของส่วนราชการส่วนใหญ่ ที่ประสบอยู่ ได้แก่ การขาดการวางแผน
งบประมาณที่ดี ค าของบประมาณของส่วนราชการส่วนใหญ่จะมีลักษณะรวบรวมค าของบประมาณของหน่วยงาน
เข้าด้วยกันเท่านั้น ส่วนราชการได้ให้ความสนใจน้อยมากในการที่จะวางแผนความต้องการงบประมาณของตนแต่ละ
ปี การขาดวัตถุประสงค์ที่แน่นอนและมีลักษณะที่เป็นจริง การขาดวิธีด าเนินการที่แน่นอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
การขาดการเลือกวิธีการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ประหยัดต่ อการใช้ทรัพยากร ขาดการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ ขาดการแบ่งระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมกับขีดความสามารถและก าลังงบประมาณ
ของส่วนราชการ ขาดการพิจารณาสับเปลี่ยนโยกย้ายก าลังคน เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีอยู่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและ
ทรัพยากร การขาดข้อมูลสนับสนุนค าของบประมาณ และประการสุดท้าย ค าของบประมาณส าหรับงานหรือ
โครงการที่จะต้องใช้เงินเป็นจ านวนมาก ท้ังในระยะเริ่มต้นและในระยะต่อๆไป ส่วนราชการบางหน่วยมักจะขอตั้ง
งบประมาณไปโดยไม่มีการศึกษาความเหมาะสมหรือในลักษณะโครงการทดลองก่อน 
 ปัญหาการพิจารณางบประมาณของส านักงบประมาณ พอประมวลได้ คือ การจัดท างบประมาณไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่ปฏิทินก าหนดไว้ เนื่องจากส่วนราชการต่างๆ ที่เสนอค าของบประมาณไม่ได้ให้ความส าคัญ
อย่างจริงจังในการเสนอขอดวงเงินและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทิน
งบประมาณ ซึ่งท าให้เกิดปัญหายุ่งยากในการพิจารณางบประมาณ เพราะท าให้การพิจารณางบประมาณในแต่ละ
ระดับต้องรวบรัด ขาดความถี่ถ้วนรอบคอบเพื่อให้ทันเวลาในช่วงสุดท้าย ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ การขาดการ
วิเคราะห์ความสามารถของส่วนราชการที่จ าด าเนินการตามงบประมาณในปีนั้น ท าให้งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี
ไม่ได้ส่งยอดกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างจริงจัง  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สิริยา หอมสุวรรณ (2545) ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานจัดท าค าของบประมาณ
แผ่นดินของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผลการวิจัยพบว่าในเรื่องการเตรียมความพร้อมของส านักงาน ฯ และ
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณ พบว่า มีศักยภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ การขาดความรู้ความเข้าใจเงินใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพต้องมีการพัฒนาในระดับมากโดยจ าเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตใจเสียสละท างานให้มากข้ึน ให้
มีอิสระในการตัดสินใจ ควบคู่การอบรมให้ความรู้ทั้งในเรื่องหลักการและเป้าหมายการจัดท าค าของบประมาณ 
 สมหมาย ประทุมเทพ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานการจัดท าค าของบประมาณตาม
แนวทางการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ของจังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า (1) การปฏิบัติงานจัดท าค าขอ
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดยโสธร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ขั้นตอนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก.บ.จ. และคณะอนุกรรมการ มีการปฏิบัติงานมากที่สุด (2) ปัญหาการจัดท าค าของบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ข้ันตอนการบูรณาการแผนงาน/โครงการ
และค าของบประมาณมีปัญหามากที่สุด ส าหรับแนวทางการพัฒนาการจัดท าค าของบประมาณจังหวัดแบบบูรณา
การ ควรจัดให้มีการประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณของส่วนราชการ และควรเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมในการกลั่นกรองงบประมาณ 
 ด ารงค์ โตใย และคณะ (2551) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 2 
ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวทางการพัฒนา ด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ ดังนี้   1) ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (SWOT)  เพื่อการจัดท างบประมาณ 2) ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ งบประมาณของ
สถานศึกษาเพื่อเป็นต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  3) เขตพื้นที่การศึกษาควรให้ความส าคัญในการจัดท าและเสนอ
งบประมาณ และร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับโรงเรียนเพื่อให้สามารถจัดท าแผนงบประมาณได้ตามความ
ต้องการจริงๆ  
 วิยะดา  แสงอันประเสริฐ และคณะ (2557) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ผลการวิจัยพบว่าด้านบุคลากรมีปัญหาล าดับแรกคือ บุคลากรขาด
ความรู้ความสามารถที่แท้จริงในการเขียนโครงการ โครงการจ านวนไม่น้อยที่เขียนขึ้น โดยบุคคลที่ไม่มีความรู้
ความสามารถในเรื่องนั้นขาดข้อมูลที่มีความเป็นจริง หรือขาดข้อมูลที่จะต้องใช้จริง ผู้เขียนโครงการเขียนโครงการ
โดยได้การมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดท าค าของบประมาณบูรณการ
วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน รวมจ านวน 13 คน 
โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ดังนี้  
 1. คณะผู้บริหาร จ านวน 3 คน ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายระบบจัดการงานวิจัยและ
สารสนเทศ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและให้ค าปรึกษาในการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  2. ระดับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 10 คน จากคณะ/สถาบัน/กอง ได้แก่ คณะ 6 คณะ ๆ ละ 1 คน กองนโยบาย
และแผน จ านวน 1 คน สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 3 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ 
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 ส าหรับผู้บริหาร เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดท าค าขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
ระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง และแบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับการจัดท าค าของบประมาณ เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดท าค าขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
ระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง  
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่าย 
การวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหา
สาระตามขอบเขตของการวิจัย 
 2. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาบทสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการศึกษา  
 3. น าแบบสัมภาษณ์เสนอที่ปรึกษาโครงการวิจัย ช่วยตรวจสอบและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
 4. น าแบบสัมภาษณ์น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบเหมาะสมของเครื่องมือ (Index of 
Consistency:IOC) เลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์จากนั้นน า
แบบสัมภาษณ์ไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ และท าการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งใน
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลนั้น ใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันข้ึนอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าท าการสัมภาษณ์ว่าผู้ให้ข้อมูลมีความ
สะดวกในการให้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 
 การหาคุณภาพของข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เนื่องจากความน่าเชื่อถือของ
การวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับตัวผู้วิจัย จึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคหรือวิธีการแบบสามเส้า โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน คือ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ แหล่งบุคคล (ประคอง สาธรรม, 2553) ซึ่ง
เป็นการยืนยันความเช่ือถือได้ของข้อมูลก่อนการรายงานการวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ
ข้อมูล โดยการควบคุมคุณภาพของการบันทึกข้อมูล โดยการจดบันทึกอย่างละเอียด และทันทีที่มีการสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
ประเด็นปัญหาการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง และข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้าง
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากนั้นจึงสร้างข้อสรุปจากการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 
 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาในการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม : ศึกษา
เฉพาะกรณีเป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม นวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และ
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ปรากฏผลดังนี้ 
 1. ปัญหาที่พบในการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้าง
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง มีดังน้ี 
  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
  ปัญหาด้านการวิเคราะห์ กลั่นกรองแบบเสนอค าขอตั้งงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 4 พบว่ามหาวิทยาลัยไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ กลั่นกรอง แบบเสนอค าของบประมาณ
เป้าหมายที่ 4 ที่เป็นระบบ ในแง่การวิเคราะห์ถึงรายละเอียดแบบเสนอค าของบประมาณในด้านความเหมาะสม 
ความจ าเป็น และความถูกต้อง การจัดล าดับความส าคัญ ที่เป็นระบบ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะเป็นเพียงการ
รวบรวมเพื่อน าส่งส านักงบประมาณ มิได้วิเคราะห์ตัดทอนงบประมาณ ดังนั้นการของบประมาณที่ผ่านมามีลักษณะ
ที่ขึ้นกับการจัดท าของหน่วยงานเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้แบบเสนอโครงการที่เสนอขอไปยังไม่ได้รับการกลั่นกรองถึง
ความเหมาะสมที่เพียงพอ และวงเงินขอตั้งงบประมาณสูงเกินไปกว่าความเป็นไปได้ที่จะได้รับจัดสรร จึงท าให้ไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณหรือถูกตัดทอนงบประมาณไป 
  1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 
   1.2.1 ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏบิัติงาน คือผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์แนวทางการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ขาดความเข้าใจใน
ประเด็นที่ใช้ในการจัดท าข้อเสนอแผนงาน และไม่มีความเข้าใจ ความช านาญในการเขียนแบบเสนอโครงการ
(project) เพื่อเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4  
   1.2.2 ปัญหาด้านบุคลากรพบว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องด้ านการเขียนค าขอ
งบประมาณในแต่ละหน่วยงานไดร้ับการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจน แต่ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ท าให้มี
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เวลาในการศึกษางานเพื่อพัฒนาความรู้ ความช านาญ มีน้อย และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การเขียนแบบเสนอโครงการ(project) เพื่อเสนอของบประมาณ เป้าหมายที่ 4  
 2. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
  2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
  มหาวิทยาลัย ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ กลั่นกรอง แบบเสนอค าของบประมาณ ที่
เป็นระบบ ในแง่การวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม ความจ าเป็น ความถูกต้อง เพื่อวิเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการที่เสนอของบประมาณ ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม และเพื่อไม่ให้วงเงินงบประมาณในเอกสารค าขอ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยสูงเกินกว่าความเป็นไปได้ที่จะได้รับการจัดสรร  
  2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 
   2.2.1 มหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีการประชุมให้แก่ส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนงานนโยบายและแผน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวหรือนโยบาย และเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 
ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานโดยส่งเข้าร่วมการอบรม และควรมีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการ 
ขั้นตอน และวิธีการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 เผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไว้
ส าหรับเรียนรู้ประกอบการปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู้งานได้เร็วข้ึน 
   2.2.2 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรตระหนัก ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา และมีจิตใจเสียสละต่อการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการอบรมให้
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการศึกษาปัญหาในการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี
เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ปัญหาการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ปัญหาด้านการวิเคราะห์ กลั่นกรองแบบเสนอโครงการงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์ กลั่นกรองแบบเสนอโครงการที่เป็น
ระบบ ในแง่ของการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดในด้านความเหมาะสม ความจ าเป็น ความถูกต้อง การจัดล าดับ
ความส าคัญ และมิได้วิเคราะห์ตัดทอนงบประมาณแต่ละโครงการ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะเป็นเพียงการรวบรวม
เพื่อน าส่งส านักงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องสุภรณ์ สุขสดใสมาก (2535 อ้างในเสน่ห์ นาคสู่สุข: 39-40)  ที่ได้กล่าวว่า 
ปัญหาในการจัดท างบประมาณของส่วนราชการส่วนใหญ่ ที่ประสบอยู่ ได้แก่ การขาดการวางแผนงบประมาณที่ดี 
ค าของบประมาณของส่วนราชการส่วนใหญ่จะมีลักษณะรวบรวมค าของบประมาณของหน่วยงานเข้าด้วยกันเท่านั้น 
ส่วนราชการได้ให้ความสนใจน้อยมากในการที่จะวางแผนความต้องการงบประมาณของตนแต่ละปี การขาด
วัตถุประสงค์ที่แน่นอนและมีลักษณะที่เป็นจริง การขาดวิธีด าเนินการที่แน่นอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การขาดการ
เลือกวิธีการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ประหยัดต่อการใช้ทรัพยากร ขาดการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ ขาดการแบ่งระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมกับขีดความสามารถและก าลังงบประมาณของส่วนราชการ 
ขาดการพิจารณาสับเปลี่ยนโยกย้ายก าลังคน เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีอยู่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร การ
ขาดข้อมูลสนับสนุนค าของบประมาณ และประการสุดท้าย ค าของบประมาณส าหรับงานหรือโครงการที่จะต้องใช้
เงินเป็นจ านวนมาก ทั้งในระยะเริ่มต้นและในระยะต่อๆไป ส่วนราชการบางหน่วยมักจะขอตั้งงบประมาณไปโดยไม่มี
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การศึกษาความเหมาะสมหรือในลักษณะโครงการทดลองก่อน  และปัญหาด้านการขาดความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมาย
ที่ 4 ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางที่วางไว้ใช้ในการจัดท าแบบเสนอโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ การขาดความ
เข้าใจในประเด็นที่ใช้ในการจัดท าข้อเสนอแผนงาน และไม่มีความเข้าใจ ความช านาญในการเขียนแบบเสนอ
โครงการ และต้องปฏิบัติงานหลายหน้าท่ีท าให้ไม่มีเวลาในการศึกษางานเพื่อพัฒนาความรู้ ความช านาญ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ  สิริยา หอมสุวรรณ (2545) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานจัดท า
ค าของบประมาณแผ่นดินของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการจัดท า
ค าของบประมาณ เมื่อพิจารณาจากส่วนที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการจัดท าค าของบประมาณ คือ ปัญหา
อุปสรรคในการขาดความรู้ความเข้าในใจงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิยะดา แสงอันประเสริฐและคณะ 
(2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่แท้จริงในการเขียนโครงการ หรือขาดข้อมูลที่
จะต้องใช้จริงผู้เขียนโครงการเขียนโครงการโดยได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 4 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลั่นกรองแบบเสนอค าขอ
งบประมาณ ที่เป็นระบบ ในแง่การวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม ความจ าเป็น ความถูกต้อง และให้อยู่ในกรอบที่
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของด ารงค์ โตใย (2551) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าด้านการ
จัดท าและเสนอของบประมาณควรส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ งบประมาณของสถานศึกษาเพื่อเป็นต้นทุนผลิตของ
สถานศึกษา และควรให้ความส าคัญในการจัดท าและเสนองบประมาณและร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับ
โรงเรียนเพื่อให้สามารถจัดท าแผนงบประมาณได้ตามความต้องการจริง และมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
การจัดท าค าของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 และควรจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการจัดท าค าขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 เผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไว้ส าหรับเรียนรู้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยควรส่งเสรมิพัฒนาให้บุคลากรตระหนัก ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัตงิานด้วยความรอบคอบ หมั่นศึกษา
หาความรู้อยู่ตลอดเวลา และมีจิตใจเสียสละต่อการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สิริยา หอมสุวรรณ 
(2545) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพต้องมีการพัฒนาในระดับมากโดยจ าเป็นที่ต้อง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตใจเสียสละท างานให้มากข้ึน ให้อิสระในการตัดสินใจ ควบคู่กับการอบรมให้ความรู้ทั้งในเรื่อง
หลักการและเป้าหมายการจัดท าค าของบประมาณ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย ประทุมเทพ (2551) ได้
ศึกษาเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานการจัดท าค าของบประมาณตามแนวทางการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ของ
จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการจัดท าค าของบประมาณจังหวัดแบบบูรณาควรจัดให้มีการ
ประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
งบประมาณของส่วนราชการ และมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรตระหนัก ให้ความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา และมีจิตใจเสียสละต่อการปฏิบัติงาน ควบคู่กับ
การอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ได้ทราบข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดท าค าขอ
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
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ระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง แต่ยังไม่ได้ศึกษาปัญหาการจัดท าแบบเสนอโครงการ
เป้าหมายที่ 1-3 จึงเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ตั้งแต่กระบวนการวางแผนจัดหา 
จัดสรร ควบคุม และประเมินผล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มีต่อการสอนของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 
คน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย
กรอกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความส าคัญของทักษะและแนวความคิดส าคัญแห่งศตวรรษที่ 
21 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน และแบบวัดเจตคติเกี่ยว
การเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าที ซึ่งพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างคิดว่านักศึกษาให้ความส าคัญกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 น้อยกว่าที่
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าทักษะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) ทักษะ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
สื่อ และทักษะอื่นที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นทักษะที่กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าได้ส่งเสริมให้กับนักศึกษา
น้อยกว่าทักษะด้านอื่น เช่นเดียวกับที่เป็นทักษะที่กลุ่มตัวอย่างคาดการณ์ว่านักศึกษาได้รับจากรายวิชาที่สอนน้อย
กว่าทักษะด้านอื่น และ 3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าห้องเรียนของตนมีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
ในระดับที่ 8 (จาก 10 ระดับ) โดยส่วนใหญ่สอน กิจกรรม/โครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษา ในขณะที่ระบุว่า สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ และชุมชนการเรียนรู้ มีจ ากัดซึ่งขัดขวางการเรียนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 
 
ค าส าคัญ:  เจตคติ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล การสอน ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research study was to examine attitudes of the MUIC full-time 
lecturers toward teaching 2 1 st century skills to students. A total of seventy MUIC full-time 
lecturers which were selected by Purposive Sampling participated in the study. The participants 
completed a set of questionnaires constructed and developed by the researcher. These were 
Personal Information, Attitude of Importance of 21st Century Skills and Interdisciplinary Themes, 
Attitude of 2 1 st Century Skills and Competencies Received from Courses, and 2 1 st Century 
Learning Classroom. Data obtained were analyzed by Descriptive Statistics, Mean, Standard 
deviation, and T-test. Findings were as follows: 1) There was significant difference between means 
of attitudes of the MUIC full-time lecturers and the attitudes of the lecturers for the students 
toward the importance of 21st century skills and interdisciplinary. 2) Finding on attitudes of the 
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lecturers toward 2 1 st century skills and competencies received from courses was that skill of 
‘Create media products’ and skills related media/technologies received lower mean scores than 
other types of skills. 3 ) The participants mostly identified that their classrooms nearly become 
2 1 st century learning classroom at level 8  from level 1 0  by specifying that ‘Class 
Activities/projects’ was the teaching method augmenting 2 1 st century skills while ‘Learning 
Environment’ and ‘Learning Community’ were limited; which blocked their students from 21 st 
century skills. 
 
Key words:  Attitudes, MUIC Full-time Lecturers, Teaching, 21st Century Skills 
 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนส่วนใหญ่มักใช้
เวลาไปกับการใช้สื่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต Apple Classrooms of Tomorrow-Today Learning in the 21st 
Century (2008) ซึ่งหากเยาวชนไม่มีพื้นฐานท่ีดีจะเป็นไปได้มากท่ีเยาวชนเหล่านั้นจะสนใจใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
หาความบันเทิงเพลิดเพลิน โดยไม่ได้สนใจการค้นคว้า การอ่าน การแสวงหาความรู้และความหมายในชีวิตและสังคม 
ซึ่งเป็นสิ่งที่พลเมืองโลกควรได้เรียนรู้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2559) เพื่อให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจึงควรมี
บทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนโดย เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้มากกว่าการให้จดจ าเนื้อหา อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการปฏิรูปการสอนและการเรียน
อย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ โดยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดหลัก สอนน้อย เรียนมาก และก้าวข้ามสาระวิชา ไปสู่
การเรียนรู้ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยการออกแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็
จะเกิดขึ้นจากภายในใจและสมองของผู้เรียนเอง (วิจารณ์ พานิช , 2555) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการซักถาม สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนท าโครงงานที่อาศัยความร่วมมือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ และเน้นสอนให้เข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ นอกเหนือจากสาระความรู้ที่ได้เรียน (Pacific Policy Research Center, 2010)  
ในการนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้จากการศึกษาเรื่อง การรับรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เกี่ยวกับความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปรียบเทียบกับความสามารถและทักษะที่ได้รับจากการ
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ในการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในช้ันเรียน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็นผู้สอนมาท าการศึกษาเจตคติ
ของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้
ของนักศึกษา รวมทั้งศึกษาวิธีการสอนของอาจารย์ที่สนับสนุนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และข้อจ ากัดหรือ
อุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในช้ันเรียน โดยความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติให้มีความสามารถ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเจตคติของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อการสอนของ
อาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 2. เพื่อทราบวิธีการสอนของอาจารย์ที่สนับสนุนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในช้ันเรียน 
 3. เพื่อทราบข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในช้ันเรียน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวความคิดเกี่ยวกับเจตคติ (Attitude) เจตคติเป็นลักษณะภายในของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม เนื่องจากเจตคติเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมต่างๆ (Kendler, 1949 อ้างถึงใน วรัญญู กุลดิลก, 2541) นอกจากนั้น เจตคติของบุคคลเกิดขึ้นโดย
ได้รับอิทธิพลจากบุคคลหรือกลุ่มคนที่ใกล้ชิด ประสบการณ์ และการเรียนรู้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตาม
ประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับเพิ่ม (Assael, 1998 อ้างถึงใน สิรีธร ยุทธนาถจินดา, 2548) 
 ธีระพร อุวรรณโณ (2535) กล่าวว่า เจตคติมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) องค์ประกอบทางการรู้คิด 
(Cognition Component) ซึ่งบุคคลรับรู้และวินิจฉัยข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับ ท าให้เกิดเจตคติซึ่งแสดงออกในแนวคิด 2) 
องค์ประกอบทางอารมณ์ความรู้สึก (Affection Component) เป็นลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่คล้อยตาม
ความคิด ถ้าบุคคลมีความคิดในทางที่ดีต่อสิ่งใดก็จะมีความรู้สึกท่ีดีต่อสิ่งน้ัน เจตคติจะออกมาในลักษณะชอบหรือไม่
ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ และ 3) องค์ประกอบทางแนวโน้มของพฤติกรรม (Conation Component) เป็นการ
แสดงออกของบุคคลต่อสิ่งของ บุคคล หรือสถานการณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบทางการรู้คิด และทางอารมณ์
ความรู้สึก โดยบรรทัดฐานของสังคมมีอิทธิพลในการควบคุมพฤติกรรมและเป็นสิ่งที่ก าหนดการแสดงออกของ
พฤติกรรม 
 ทั้งนี้ เจตคติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (นรบดี นิดรกูล, 2548) คือ เจตคติทางบวก หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลที่พร้อมจะเข้าหา เมื่อเกิดความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ในขณะที่เจตคติทางลบ หมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคลที่จะถอยหนี หรือหลีกเลี่ยง เมื่อเกิดความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ท้ังนี้ประโยชน์ของการวัดเจตคติ (มานิ
ดา ธรรมตารีย์, 2545) มีไว้เพื่อท านายพฤติกรรม วางแนวทางป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรม เนื่องด้วยเจตคติของ
บุคคลเป็นเครื่องหมายแสดงว่าบุคคลนั้นมีความรู้ทางด้านดีหรือไม่ดี และมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับสิ่งนั้น
มากน้อยเพียงใด เจตคติของบุคคลจึงเป็นเครื่องท านายว่าบุคคลจะมีการแสดงพฤติกรรมไปในท านองใด ฉะนั้นการ
ทราบเจตคติของบุคคล ย่อมช่วยให้สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลได้  
 2. แนวความคิดเกี่ยวกับการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากสาระวิชาหลักและ
แนวความคิดส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ตามกรอบความคิดของกลุ่ม Partnership for 21st Century Learning (P21) 
การสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) และทักษะ
ชีวิตและอาชีพ (Life and career Skills) นั้นยังต้องประกอบด้วยมาตรฐานศตวรรษที่ 21 การวัด หลักสูตรและการ
สอน การพัฒนาวิชาชีพ และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกันจนเป็นระบบสนับสนุนท่ีผลิตผลลัพธ์
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในปัจจุบัน 
 นอกจากนี้ Trilling & Fadel (2009) อธิบายวงล้อของ “The Project Learning Bicycle” ว่าแก่นของ
การเรียนรู้ คือ โครงงาน ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ จ ากัดความ (Define) วางแผน (Plan) ลงมือกระท า (Do) และทบทวน 
(Review) โดยผู้สอนจะคอยแนะน าการเรียนรู้ในการท าโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้ต้ องได้รับการออกแบบให้
ผู้เรียนได้เรียนรูม้ากที่สดุ ส่วนผู้เรียนเองก็ต้องวางแผนการท างาน ท าวิจัย แบ่งปันสิ่งท่ีค้นพบร่วมกันในทีม ตั้งค าถาม 
ออกแบบกระบวนการ แสดงบทบาทผู้น าและให้ความช่วยเหลือกลุม่ วิเคราะห์ผลลัพธ์ รับข้อเสนอแนะจากผู้อื่น การ
ออกแบบโครงงานที่ดีที่จะสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และท าให้เข้าใจเนื้อหาในเชิงลึก ผู้สอนจะคอยให้ค าแนะน า 
ส่วนผู้เรียนคือคนท างานโครงงาน ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และสมาชิกคนอื่นนับเป็นชุมชนการเรียนรู้ การจัดแสดงการ
เรียนรู้ การประเมินผล ข้อมูลสะท้อนกลับ รวมทั้งบทเรียนที่ได้จากการท าโครงงานจะถูกน าไปใช้ในโครงงานถัดไป 
โดยเวลาที่ใช้ไปในแต่ละระยะส าหรบัผู้สอนและผู้เรียนจะแตกต่างกันไป อาทิ ผู้สอนจะใช้เวลาในการวางแผน (Plan) 
นานกว่า ในขณะที่ผู้เรียนจะใช้เวลานานไปกับการลงมือกระท า (Do) เป็นต้น 
 3. แนวความคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการออกแบบให้มีขั้นตอนการเรียนรู้
โดยในแต่ละขั้นเป็นความสามารถท่ีท าได้ก่อนจะก้าวไปสู่ความสามารถในระดับที่สูงขึ้นถัดไป (Bloom, 1956) ดังนี ้
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 ขั้นพุทธพิสัย (Cognitive Domain) คือ ทักษะทางความคิด หมายถึง ความรู้ (Knowledge) โดยเริ่ม
เรี ย ง ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ จ า ก  (Anderson et al., 2001) ก า ร จ า  (Remembering)ก า ร เข้ า ใจ 
(Understanding)ก า ร น า ไ ป ใ ช้  (Applying)ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  (Analyzing)ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล 
(Evaluatingการสร้างสรรค์ (Creating) 
 ขั้นจิตพิสัย (Affective Domain) คือ การเติบโตทางความรู้สึก หรืออารมณ์ หมายถึง เจตคติ หรือ
ตนเอง (Attitude or Self) โดยเริ่มเรียงระดับความสามารถจาก  การรับรู้ (Receiving Phenomena)การ
ต อ บ ส น อ ง  ( Responds to Phenomena)ก า ร เ กิ ด ค่ า นิ ย ม  ( Valuing)ก า ร จั ด ร ะ บ บ 
(Organization)บุคลิกลักษณะ (Internalizes Values/Characterization) 
 ขั้นทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ทักษะความช านาญทางร่างกาย (Skills) โดยเริ่มเรียง
ระดับความสามารถจาก (Dave, 1970) การเลียนแบบ (Imitationการลงมือปฏิบัติ (Manipulation)ความ
ถูกต้อง (Precision)ความต่อเนื่องในการปฏิบัติ (Articulation)ความเป็นธรรมชาติ (Naturalization) 
 

วิธีการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร คืออาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 139 คน (ณ มิ.ย 60) 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อคัดสรรกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความใกล้เคียงกับประชากรมากที่สุด ค านวณโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) 
 ตัวแปรของการวิจัย  
 ตัวแปรต้น คือ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21: ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ  
 ส่วนตัวแปรตาม คือ เจตคติของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ และเจตคติ ของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษามีความคิดเห็น 
 เนื้อหาที่ศึกษา คือ ศึกษาเจตคติของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อการ
สอนของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามกรอบแนวความคิดของกลุ่ม 
Partnership for 21st Century Learning 
 
เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื ่องม ือที ่ใช ้ ค ือแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ส ่วน เป็นภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลที่มีทั้งสัญชาติไทยและต่างสัญชาติ  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ Nationality/ Age/ Division/ Type of courses that 
you teach/ Cumulative Teaching Experiences/ และ MUIC Teaching Experiences 
 ส่วนที่ 2 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความส าคัญของทักษะและแนวความคิดส าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 
 ประกอบด้วย 16 ข้อ ข้อ 1-11 คือ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ Critical thinking and 
problem solving/ Communications and collaboration/ Creativity and innovation/Information 
literacy/ Media literacy/ Information and communication technologies (ICT) literacy/ 
Flexibility and adaptability/ Initiative and self-direction/ Social and cross-cultural interaction/ 
Productivity and accountability/ และ Leadership and responsibility ส่วนข้อ 12- 16 คือ แนวคิด
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ Global Awareness/ Finance, Economic, Business and Entrepreneurial 
Literacy/ Civic Literacy/ Health Literacy/ และ Environmental Literacy มีให ้เล ือก 5 ระดับความ
คิดเห็น ได้แก่ ไม่ส าคัญ/ ส าคัญเล็กน้อย/ ส าคัญปานกลาง/ ส าคัญ/ และ ส าคัญมาก แบบวัดในส่วนนี้ถูกแยกให้
ตอบออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งผู้วิจัยน าไปทดสอบความเที่ยงของแบบวัด (Reliability) ได้ค่า ดังนี้ 
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หัวข้อ Cronbach’s Alpha* CITC** 
2.1 เจตคติของอาจารยเ์กี่ยวกับความส าคญัของทักษะและแนวความคิดส าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีมีต่อนักศึกษา 
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ข้อ 1-11) .784 > .20 
- แนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 (ข้อ 12- 16) .889 > .52 
2.2 เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านกัศึกษาให้ความส าคญัเกี่ยวกับความส าคญัของทักษะและแนวความคิดส าคญัแห่ง
ศตวรรษที่ 21 
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ข้อ 1-11) .719 > .20 
- แนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 (ข้อ 12- 16) .878 > .50 
* ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของ Cronbach 
** ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้อกระทงที่เหลือทั้งหมด (Corrected 
Item-Total Correlation-CITC) 
 
ส่วนที่ 3 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน  
 ประกอบด้วย 25 ข้อ แยกตามทักษะการเรียนรู้ ดังนี้  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ข้อ 1-9 คือ 
Think creatively/ Work creatively with others/ Implement innovations/ Reason effectively/ 
Use systems thinking/ Make judgments and decisions/ Solve problems/ Communicate 
clearly/ Collaborate with others ทักษะสารสนเทศ สื ่อ และเทคโนโลยี ข้อ 10 -14 คือ Access and 
evaluate information/ Use and manage information/ Analyze media/ Create media products/ 
Apply technology effectively และและทักษะชีวิตและอาชีพ ข้อ 15 -25 คือ Adapt to change/ Be 
flexible/ Manage goals and time/ Work independently/ Be self-directed learners/ Interact 
effectively with others/ Work effectively in diverse teams/ Manage projects/ Produce results/ 
Guide and lead others/ และ Be responsible to others แบบวัดในส่วนนี้จะถูกแยกให้ตอบออกเป็น 2 
ส่วน ซึ่งผู้วิจัยน าไปทดสอบความเที่ยงของแบบวัด (Reliability) ได้ค่า ดังนี้ 
 

หัวข้อ Cronbach’s Alpha* CITC** 
3.1 เจตคติของอาจารยเ์กี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชา
ที่สอน 
- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (จ านวน 9 ข้อ) .914 > .42 
- ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (จ านวน 5 ข้อ) .797 > .20 
- ทักษะชีวิตและอาชีพ (จ านวน 11 ข้อ) .923 > .20 
3.2 เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านกัศึกษาได้รบัความสามารถและทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากรายวชิาที่สอน 
- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (จ านวน 9 ข้อ) .938 > .58 
- ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (จ านวน 5 ข้อ) .613 > .27 
- ทักษะชีวิตและอาชีพ (จ านวน 11 ข้อ) .922 > .53 
* ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของ Cronbach 
** ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อกระทงแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้อกระทงที่เหลือทั้งหมด (Corrected 
Item-Total Correlation-CITC) 

 ทั้งนี้ ในส่วนของ 3.1 เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน การเลือกตอบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ต่ ามาก/ ต่ ากว่าปานกลาง/ ปานกลาง/ 
สูงกว่าปานกลาง/ และ สูงมาก ในขณะที่ ส่วนของ 3.2 เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รบัความสามารถและ
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน การเลือกตอบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
มาก/ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้/ เท่ากับท่ีคาดการณ์ไว้/ มากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้/ และ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก  

 ส่วนท่ี 4 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับการเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มตัวอย่าง  

 4.1 เจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับระดับของการเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาท่ีสอน 

 การเลือกตอบในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 0-10 ระดับ โดย 0 คือ ไม่มีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 
21 เลย/ 1 คือ มีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุด/ 5 คือ มีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 
21 ในระดับปานกลาง/ จนถึงระดับ 10 คือ มีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ซึ่งอ้างถึงการ
จัดการเรียนสอนแบบเดิมที่มีลักษณะ Teacher-directed/ Direct instruction/ Knowledge/ Content/ Basic 
skills/ Facts and principles/ Theory/ Curriculum/ Time-slotted/ One-size-fits-all/ Competitive/ 
Classroom/ Text-based/ Summative tests/ และ Learning for school เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่  21 ที่มีลักษณะ Learner-centered/ Interactive exchange/ Skills/ Process/ Applied 
skills/ Questions and problems/ Practice/ Projects/ On-demand/ Personalized/ Collaborative/ 
Global community/ Web-based/ Formative evaluations/ Learning for life 

 4.2 วิธีการสอนของอาจารย์ที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในช้ันเรียน 

 ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ดังนี้ Questions and Answers/ Class Communication/ 
Collaborative Learning/ Class Activities-Projects/ Problem Analysis/ Situation-Case Analysis/ 
Teacher’s Feedback/ Media Technologies/ Technology Devices/ Social Networks/ Others 

 4.3 ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางนักศึกษาจากการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ดังนี้ Class Time/ Material provided in classroom/ 
Learning Community/ Learning Space/ Learning Environment/ Learning Technology/ Language/ 
Student’s Knowledge/ Course Content/ Curriculum Condition/ College Policy/ Teacher Learning/ 
Teacher Professional Development/ Assessment/ Others 

 

การเก็บรวบรวมและสถิตใินการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ซึ่งควรมี 103 คน จาก
ประชากร 139 คน แต่ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีข้อมูลสมบูรณ์ส าหรับวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 70 คน 
หลังจากติดตามการเก็บข้อมูลจนกระทั่งแน่ใจว่ าไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มจากกลุ่มตัวอย่างอีกต่อไป จากนั้นน า
แบบสอบถามไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 

 การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติเกี่ยวกับความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเจตคติเกี่ยวกับ
ความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน แยกตามทักษะส าคัญ ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างเจตคติของอาจารย์ประจ าวิทยาลัย
นานาชาติ และเจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษามีความคิดเห็น ด้วยสถิติ T-Test 

 การอธิบายเจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับระดับของการเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งวิธีการสอน
ของอาจารย์ที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางนักศึกษาจากการเรียนรู้ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 
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ผลการศึกษา ผลการศึกษาท่ีส าคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติเกี่ยวกับความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเจตคติ
เกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ T-Test โดยแยกตามทักษะส าคัญ ดังนี้ 

 ตารางที่ 1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) (N=70) 

เจตคติเกี่ยวกบัความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เจตคติเกี่ยวกบัความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน 

       ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21  

M SD t sig ทักษะและความสามารถแหง่ศตวรรษที่ 21 Min Max M SD 

Cr
itic

al 
th

ink
ing

 an
d 

pr
ob

le
m

 so
lvi

ng
 (ก

าร
คิด

อย
่าง

มีว
ิจา

รณ
าณ

แล
ะก

าร
แก้

ไข
ปัญ

หา
) 

เจตคติของ
อาจารย์
เก่ียวกับ
ความส าคัญ
ของทักษะ
แห่ง
ศตวรรษที่ 
21 ที่มีต่อ
นักศึกษา 

4.84 .37 8.99 .00 Reason 
effectively (ใช้
เหตุผลที่ดี) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

3 
[ปาน
กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.42 .65 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่า

ที่
คาดการณ์

ไว้มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.17 .89 

Use systems 
thinking (คิด
อย่างเป็นระบบ) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

1 
[ต่ ามาก] 

5 
[สูงมาก] 

4.19 .74 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่า

ที่
คาดการณ์

ไว้มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.13 .90 

เจตคติของ
อาจารย์ที่
คาดว่า
นักศึกษาให้
ความส าคัญ
เก่ียวกับ
ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 
21   

3.77 .97 Make 
judgments 
and decisions 
(ตัดสินใจ) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

1 
[ต่ ามาก] 

5 
[สูงมาก] 

4.17 .73 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่า

ที่
คาดการณ์

ไว้มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.23 .91 

Solve 
problems 
(แก้ไขปัญหา) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

2 
[ต่ ากว่า
ปาน
กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.33 .76 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่า

ที่
คาดการณ์

ไว้มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.43 .93 

Co
m

m
un

ica
tio

ns
 an

d 
co

lla
bo

rat
ion

 (ก
าร

สื่อ
สา

รแ
ละ

กา
รร

่วม
มือ

) 

เจตคติของ
อาจารย์
เก่ียวกับ
ความส าคัญ
ของทักษะ
แห่ง
ศตวรรษที่ 
21 ที่มีต่อ
นักศึกษา 

4.66 .56 6.74 .00 Communicate 
clearly (สื่อสาร
อย่างชัดเจน) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

3 
[ปาน
กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.32 .78 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่า

ที่
คาดการณ์

ไว้มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.40 .93 

เจตคติของ
อาจารย์ที่
คาดว่า
นักศึกษาให้
ความส าคัญ
เก่ียวกับ
ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 
21   

3.94 .81 Collaborate 
with others 
(ให้ความร่วมมือ
กับผู้อ่ืน) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

2 
[ต่ ากว่า
ปาน
กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.12 .89 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่า

ที่
คาดการณ์

ไว้มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.46 .84 

Cr
ea

tiv
ity

 an
d 

inn
ov

at
ion

 
(ค

วา
มค

ิด
สร

้าง
สร

รค
์แล

ะ
นว

ัตก
รร

ม)
 

เจตคติของ
อาจารย์
เก่ียวกับ
ความส าคัญ
ของทักษะ

4.46 .67 4.23 .00 Think 
creatively (คิด
อย่าง
สร้างสรรค์) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

2 
[ต่ ากว่า
ปาน
กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.26 .78 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ 1 5 3.32 .83 



                                           การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
                 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ครั้งที่ 10  วนัที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 
 

360 

เจตคติเกี่ยวกบัความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เจตคติเกี่ยวกบัความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน 

       ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21  

M SD t sig ทักษะและความสามารถแหง่ศตวรรษที่ 21 Min Max M SD 

แห่ง
ศตวรรษที่ 
21 ที่มีต่อ
นักศึกษา 

แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน   [น้อยกว่า
ที่

คาดการณ์
ไว้มาก 

[มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้มาก] 

Work 
creatively 
with others 
(ท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

2 
[ต่ ากว่า
ปาน
กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

3.88 .89 

เจตคติของ
อาจารย์ที่
คาดว่า
นักศึกษาให้
ความส าคัญ
เก่ียวกับ
ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 
21   

3.96 1.03 เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่า

ที่
คาดการณ์

ไว้มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.31 .78 

Implement 
innovations 
(ใช้นวัตกรรม) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

2 
[ต่ ากว่า
ปาน
กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

3.54 .97 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่านักศึกษาได้รับความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่า

ที่
คาดการณ์

ไว้มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.15 .87 

 

ตารางที่ 2 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( Information, Media and Technology Skills) (N=
70) 

เจตคติเกี่ยวกบัความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เจตคติเกี่ยวกบัความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที ่21 จากรายวิชาที่สอน 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  M SD t sig ทักษะและความสามารถแหง่ศตวรรษที่ 21 Min Max M SD 

Inf
or

m
at

ion
 lit

er
ac

y (
กา

รร
ู้สา

รส
นเ

ทศ
) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับ
ความส าคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา 

4.
41 

.58 6.81 .0
0 

Access and 
evaluate 
information 
(เข้าถึงและ
ประเมินข้อมูล) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

3 
[ปานกลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.03 .77 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.19 .93 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

3.
56 

.99 Use and 
manage 
information (ใช้
และจัดการ
ข้อมูล) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

3 
[ปานกลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.03 .84 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.23 .84 

Me
dia

 lit
er

ac
y (

กา
รร

ู้สื่อ
) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับ
ความส าคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา 

4.
00 

.87 2.34 .0
2 

Analyze media 
(วิเคราะห์สื่อ) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

1 
[ต่ ามาก] 

5 
[สูงมาก] 

3.65 .99 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.12 .91 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

3.
67 

1.10 Create media 
products 
(สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สื่อ) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

1 
[ต่ ามาก] 

5 
[สูงมาก] 

2.84 1.21 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.07 .93 
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เจตคติเกี่ยวกบัความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เจตคติเกี่ยวกบัความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที ่21 จากรายวิชาที่สอน 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  M SD t sig ทักษะและความสามารถแหง่ศตวรรษที่ 21 Min Max M SD 

Inf
or

m
at

ion
 an

d 
co

m
m

un
ica

tio
n 

te
ch

no
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gie
s (

ICT
)  

 
lit

er
ac

y (
กา

รร
ู้สา

รส
นเ

ทศ
: 

ข้อ
มูล

 ก
าร

สื่อ
สา

ร แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

)ี 
เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับ
ความส าคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา 

4.
24 

.75 2.34 .0
2 

Apply 
technology 
effectively (ใช้
เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน 

1 
[ต่ ามาก] 

5 
[สูงมาก] 

3.35 1.10 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

3.
83 

.93 เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
จากรายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.15 .95 

 

ตารางที่ 3 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (N=70) 

เจตคติเกี่ยวกบัความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เจตคติเกี่ยวกบัความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  M SD t sig ทักษะและความสามารถแหง่ศตวรรษที่ 21 Min Max M SD 

Fl
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เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับ
ความส าคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา 

4.36 .74 7.43 .0
0 

Adapt to 
change 
(ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน 

2 
[ต่ ากว่าปาน

กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

3.84 .87 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.28 .83 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

3.41 .89 Be flexible 
(ยืดหยุ่น) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน 

2 
[ต่ ากว่าปาน

กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

3.85 .76 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.32 .80 

Ini
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tiv
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าร
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ตัว
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ง) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับ
ความส าคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา 

4.56 .65 10.1
5 

.0
0 

Manage 
goals and 
time (บริหาร
เป้าหมายและ
เวลา) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน 

3 
[ปานกลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.22 .77 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.26 .80 

Work 
independent
ly (ท างานได้
ด้วยตนเอง
อย่างอิสระ) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน 

2 
[ต่ ากว่าปาน

กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.03 .79 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

3.29 .93 เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.28 .84 

Be self-
directed 
learners (เป็น
ผู้เรียนที่น า
ตนเองได้) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน 

2 
[ต่ ากว่าปาน

กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.12 .81 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.26 1.01 
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เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับ
ความส าคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา 

4.25 .83 6.63 .0
0 

Interact 
effectively 
with others 
(ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน 

1 
[ต่ ามาก] 

5 
[สูงมาก] 

3.94 .98 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.36 .86 
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เจตคติเกี่ยวกบัความส าคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เจตคติเกี่ยวกบัความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอน 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  M SD t sig ทักษะและความสามารถแหง่ศตวรรษที่ 21 Min Max M SD 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

3.35 1.03 Work 
effectively in 
diverse 
teams (ท างาน
เป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กับคนที่
หลากหลาย) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน 

1 
[ต่ ามาก] 

5 
[สูงมาก] 

3.78 1.06 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.35 .96 

Pr
od

uc
tiv

ity
 an

d 
ac

co
un

ta
bi

lit
y (

กา
รส

ร้า
งผ

ลผ
ลิต

แล
ะห

น้า
ที่

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ)

 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับ
ความส าคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา 

4.90 4.92 2.81 .0
1 

Manage 
projects 
(บริหาร
โครงการ) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน 

1 
[ต่ ามาก] 

5 
[สูงมาก] 

3.88 1.18 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.42 .93 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

3.23 .92 Produce 
results (ผลิต
ผลลัพธ์) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน 

2 
[ต่ ากว่าปาน

กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.12 .86 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.49 .91 

Le
ad

er
sh

ip 
an

d 
re

sp
on

sib
ilit

y (
ภา

วะ
เป็

นผ
ู้น า

 แ
ละ

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ)

 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับ
ความส าคัญของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อนักศึกษา 

4.26 .74 7.26 .0
0 

Guide and 
lead others 
(แนะน าและน า
ผู้อ่ืน) 

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน 

1 
[ต่ ามาก] 

5 
[สูงมาก] 

3.54 .94 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.22 .81 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

3.36 .92 Be 
responsible 
to others 
(รับผิดชอบต่อ
ผู้อ่ืน)  

เจตคติของอาจารย์เก่ียวกับการ
ส่งเสริมความสามารถและทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
จากรายวิชาที่สอน 

2 
[ต่ ากว่าปาน

กลาง] 

5 
[สูงมาก] 

4.01 .82 

เจตคติของอาจารย์ที่คาดว่า
นักศึกษาได้รับความสามารถและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
รายวิชาที่สอน   

1 
[น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้

มาก 

5 
[มากกว่าที่

คาดการณ์ไว้มาก] 

3.25 .87 

 

จากตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่านักศึกษาให้ความส าคัญกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 น้อยกว่าที่กลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าทักษะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกทักษะ ดังนี้ ที่ระดับ p < .01 
คือ การคิดอย่างมีวิจารณาณและการแก้ไขปัญหา  การสื ่อสารและการร่วมมือ  ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  การรู้สารสนเทศ  ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว  การริเริ ่มและการน าตัวเอง  
ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  และ ภาวะเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ และที่ระดับ p < .05 คือ การรู้
สื่อ   การรู้สารสนเทศ: ข้อมูล การสื่อสาร และเทคโนโลยี     สารสนเทศ  และ การสร้างผลผลิตและหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเจตคติของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความสามารถและทักษะที่กลุ่ มตัวอย่าง
ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาจากรายวิชาที่สอน และความสามารถและทักษะที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่านักศึกษาได้รับ 
พบว่าความสามารถและทักษะที่กลุ่มตัวอย่างส่งเสริมให้แก่นักศึกษา โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด -น้อยที่สุด มี
ดังนี้ 1) ใช้เหตุผลที่ดี 2) แก้ไขปัญหา 3) สื่อสารอย่างชัดเจน 4) คิดอย่างสร้างสรรค์ 5) บริหารเป้าหมายและ
เวลา 6) คิดอย่างเป็นระบบ 7) ตัดสินใจ 8) เป็นผู้เรียนที่น าตนเองได้ 9) ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 10) ผลิต
ผลลัพธ์ 11) ท างานได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 12) เข้าถึงและประเมินข้อมูล 13) ใช้และจัดการข้อมูล 14) 
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รับผิดชอบต่อผู้อื่น 15) ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 16) บริหารโครงการ 17) ท างานร่วมกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์ 18) ยืดหยุ่น 19) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 20) ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพกับคนที่
หลากหลาย 21) วิเคราะห์สื่อ 22) ใช้นวัตกรรม 23) แนะน าและน าผู้อื่น 24) ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ 25) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สื่อ 

 ในขณะที่ พบว่าความสามารถและทักษะที่กลุ่มตัวอย่างคาดการณ์ว่านักศึกษาได้รับจากรายวิชาที่
สอน โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด-น้อยที่สุด มีดังนี้ 1) ผลิตผลลัพธ์ 2) ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น  3) แก้ไขปัญหา 
4) บริหารโครงการ 5) สื่อสารอย่างชัดเจน 6) ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 7) ท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพกับคนที่หลากหลาย 8) ยืดหยุ่น 9) คิดอย่างสร้างสรรค์ 10) ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
11) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 12) ท างานได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 13) เป็นผู้เรียนที่น าตนเองได้ 14) บริหาร
เป้าหมายและเวลา 15) รับผิดชอบต่อผู้อื่น 16) ตัดสินใจ 17) ใช้และจัดการข้อมูล 18) แนะน าและน าผู้อื่น 19) 
เข้าถึงและประเมินข้อมูล 20) ใช้เหตุผลที่ดี 21) ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 22) ใช้นวัต กรรม 23) คิด
อย่างเป็นระบบ 24) วิเคราะห์สื่อ และ 25) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สื่อ  

 

ตอนที่ 2 การอธิบายเจตคติของอาจารย์เกี่ยวกับระดับของการเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งวิธีการ
สอนของอาจารย์ที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางนักศึกษาจากการเรียนรู้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 จากการศึกษาพบว่า จากทั้งหมด 10 ระดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเห็นว่าการเรียนการสอนของ
ตนมีลักษณะเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับ 8 (ร้อยละ 28.57) รองลงมา คือ ระดับ 9 (ร้อยละ 
18.57)  ระดับ 7 (ร้อยละ 12.86) )  ระดับ 10 (ร้อยละ 7.14)  ระดับ 4 (ร้อยละ 5.71) เท่าๆ กับระดับ 6 (ร้อย
ละ 5.71) และระดับ 3 (ร้อยละ 4.29) เท่าๆ กับระดับ 5 (ร้อยละ 4.29) ตามล าดับ โดยมีร้อยละ 12.86 ไม่
แสดงความคิดเห็น 

 ทั้งนี้ วิธีการสอนของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในช้ันเรียน โดยเรียงล าดับจาก
มากที่สุด-น้อยที่สุด คือ 1) กิจกรรม/โครงงานในห้องเรียน 2) การวิเคราะห์ปัญหา 3) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 4) 
การวิเคราะห์สถานการณ์/กรณีศึกษา 5) การถาม -ตอบ 6) การสื่อสารในห้องเรียน 7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้สอน  เทคโนโลยีสื่อ [อาทิ ดีวีดี/วีดีโอ/PowerPoint/อินเตอร์เน็ต/e-Learning/YouTube เป็นต้น] 8) 
เครือข่ายทางสังคม [อาทิ Facebook/Line/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น] 9) อุปกรณ์เทคโนโลยี [อาทิ 
คอมพิวเตอร์/Smart Phone/Audio/Projector เป็นต้น] และ 10) อื่นๆ โดยระบุว่าใช้ Programming/การให้
วิเคราะห์ข้อมูล/เว็บไซต์/MOOC/การแบ่งปันประสบการณ์ในช้ันเรียน/การเรียนรู้จากข้อมูล-เหตุการณ์ปัจจุบัน/
กิจกรรม เป็นต้น 

 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่าข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางนักศึกษาจากการเรียนรู้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด -น้อยที่สุด คือ 1) สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งมีคะแนน
เท่ากับ ชุมชนการเรียนรู้ 2) พื้นที่การเรียนรู้ 3)  นโยบายของวิทยาลัย [อาทิ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
วิทยาลัย/การมุ่งเน้นที่มคอ.มากกว่าการมุ่งเน้นที่ความรู้/ระบบการให้เกรด/Liberal Arts/ระบบไตรภาค/ขาด
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการท างาน เป็นต้น] ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ เทคโนโลยีการเรียนรู้ 4) ความรู้
ของนักศึกษา [อาทิ การขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/ความล าบากในการปรับให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้/มีความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกเพียงเล็กน้อย/ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมีไม่เพียงพอ/มีความรู้เพียง
แค่พื้นฐาน/ขาดทักษะการค านวณและการใช้ตรรกะ/ขาดความสามารถในการท าวิจัยหรือโครงงานได้อย่างอิสระ 
เป็นต้น] 5) อื่นๆ [อาทิ ทัศนคติด้านการศึกษา/ขาดการสนับสนุนให้นักศึกษาท างานร่วมกับสถาบันอื่น/จ านวน
นักศึกษาในห้องเรียนมีมากเกินไป/นักศึกษาขาดความสนใจในการท างานที่ท้าทาย/นักศึกษาไม่สนใจการอ่าน
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และการเรียน/อุปกรณ์ในห้องเรียนมีไม่เพียงพอและใช้งานไม่ได้/มุ่งเน้นที่การสอบมากเกินไป เป็นต้น] 6) เวลา
เรียน 7) ภาษา ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ อุปกรณ์ในชั้นเรียน 8) การพัฒนาวิชาชีพของผู้สอน 9) เงื่อนไขหลัก สูตร 
[อาทิ เน้นธุรกิจมากกว่าการเป็น Liberal Arts/มีจ านวนเครดิตและวิชาเรียนมากเกินไป/ระบบการให้เกรดที่
ขาดความยืดหยุ่น/หลักสูตรขาดความทันสมัย เป็นต้น] 10) การวัดผล 11) การเรียนรู้ของผู้สอน และ 12) 
เนื้อหารายวิชา ตามล าดับ 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จากผลการวิจัยซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่านักศึกษาให้ความส าคัญกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 น้อยกว่าที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าทักษะดังกล่าวมีความส าคัญนั้นไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่
ต้องการคนที่มีความรู้และทักษะแบบใหม่ๆ การเรียนรู้ของผู้เรียนจึงจ าเป็นต้ องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
ผู้สอนต้องเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนก้าวข้ามเนื้อหาไปสู่การพัฒนาทักษะส าคัญให้กับผู้เรียน (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) รวมถึงสถาบันการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความ
พร้อมส าหรับงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน (Suto, 2013) 

 การที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับทักษะ การรู้สื่อ น้อยที่สุด แต่กลับมีความคิดเห็นว่านักศึกษาให้
ความส าคัญกับทักษะดังกล่าวในระดับปานกลาง ทั้งนี ้อาจสืบเนื่องจากการที่ผู ้เรียนซึ่งเป็นวัยรุ่นในปั จจุบัน
เติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิตอล โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการสื่อสาร
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Apple Classrooms of Tomorrow-Today Learning in the 21st Century, 2008) 
จึงเคยชินกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน การที่ผู้ สอนให้ความส าคัญน้อยกับทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อและเทคโนโลยีนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการเรียนรู้
ที่บูรณาการน าเทคโนโลยีมาใช้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู ้เรียน 
(Partnership for 21st Century Learning (P21), 2007) โดยเทคโนโลยีจะช่วยผู้เรียนฝึกถ่ายโอนทักษะไปใช้
ในบริบทที่แตกต่างกัน และสะท้อนวิธีคิดของผู้เรียนร่วมกับกลุ่มเพื่อน (Saavedra & Opfer, 2012) นอกจากนี้ 
การที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่านักศึกษาให้ความส าคัญน้อยที่สุดกับทักษะ การสร้างผลผลิตและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ทั้งที่เป็นทักษะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดนั้น สามารถอธิบายได้ว่าทักษะดังกล่าวเป็น
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งอยู่ในวัยท างานเข้าใจว่าทักษะนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ท างาน ในขณะที่คิดเห็นว่านักศึกษาซึ่งยังอยู่ในวัยเรียนน่าจะให้ความส าคัญกับทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
และนวัตกรรมมากกว่า คือ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มากที่สุด เนื่องจากศตวรรษที่ 21 ต้องการคนที่มี
ทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว ทักษะที่ส าคัญที่สุดของคนยุคนี้จึงเกี่ ยวข้องกับการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช , 
2555) 

 ในส่วนของเจตคติที่เกี่ยวกับความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากรายวิชาที่สอนนั้น จะ
สังเกตได้ว่าทักษะที่ได้รับการส่งเสริม และทักษะที่กลุ่มตัวอย่างคาดการณ์ว่านักศึกษาได้รับจากรายวิชาที่สอนใน
ล าดับท้ายๆ เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการที่กลุ่มตัวอย่างไม่มี
ความถนัด/ช านาญในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเทียบเท่ากับวัยรุ่นในปัจจุบันที่เติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่
เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิตอล จึงกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มตัวอย่างให้กับผู้เรียน
ซึ่งเป็นวัยรุ่นยุคดิจิตอล การเรียนการสอนที่ไม่ได้ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเพียงพออาจเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนในปัจจุบัน ในทางกลับกัน ผู้สอนอาจสลับ
บทบาทของตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยีจากผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้สื่อและ
เทคโนโลยีระหว่างการเรียนรู้ และผู้สอนเป็นเพียงโค้ชแนะน า ผู้สอนก็จะได้เรียนรู้การใช้สื่อและเทคโนโลยีจาก
ผู้เรียนไปด้วย 
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 เมื่อพิจารณาความสามารถและทักษะที่กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าได้ส่งเสริมให้แก่นักศึกษามากที่สุด คือ 
ใช้เหตุผลที่ดี ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างคาดการณ์ว่าความสามารถและทักษะที่นักศึกษาได้รับมากที่สุด คือ ผลิต
ผลลัพธ์ แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าได้ส่งเสริมทักษะ ใช้เหตุผลที่ดี ให้แก่นักศึกษามากที่สุด แต่กลับคาดการณ์
ว่านักศึกษาได้รับทักษะดังกล่าวในล าดับท้ายๆ เช่นเดียวกับทักษะ คิดอย่างเป็นระบบ โดยเป็นทักษะในกลุ่ม 
การคิดอย่างมีวิจารญาณและการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีความส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตที่ต้องได้รับการฝึกฝนใน
ล าดับแรกๆ (Levy & Murnane, 2005; Wagner, 2008 as cited in Saavedra & Opfer, 2012) ทั้งนี้อาจ
สืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่ขาดความสมดุล กล่าวคือ ผู้สอนควรส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน
ด้วยข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นจริงโดยปรับการสอนร่วมกับการท าโครงงาน ออกแบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21 ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล รวมถึงการให้ข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ต่อความสามารถของผู้เรียน ความสมดุลที่เหมาะสมอยู่ระหว่างการสอนของผู้สอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยผู ้สอนเป็นโค้ชการเรียนรู ้และสอนเป็นขั ้นตอนเท่าที ่จ าเป็น ในขณะที่ผู ้เรียนเป็นคนลงมือท า
โครงงาน/กิจกรรมซึ่งต้องคิด วิจัย วางแผน วิเคราะห์ ร่วมมือ ทดลอง วัดผล และสื่อสาร เพื่อเข้าถึงการเรียนรู้
เป็นส าคัญ (Trilling & Fadel, 2009)  

 กลุ่มส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีสอนแบบ กิจกรรม/โครงงานในห้องเรียน  การวิเคราะห์ปัญหา และ การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ในชั้นเรียนมากที่สุด เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา โดยโครงงาน/
กิจกรรมมีความส าคัญอย่างมาก หากผู้สอนเลือกโครงงาน/กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนขาด
ความสนใจและขาดความรับผิดชอบในโครงงาน/กิจกรรมนั้นๆ จนกระทบต่อความรู้และความเข้าใจที่ควรได้รับ 
ความยากของโครงงาน/กิจกรรมจึงต้องพอดีกับความสามารถของผู้เรียนส่วนใหญ่ ผู้สอนไม่ควรสอน/ควบคุม
มากเกินไปเช่นเดียวกับที่ไม่ควรปล่อยให้ผู้เรียนเรียนรู้เองอย่างอิสระมากเกินไป โดยไม่ได้รับค าแนะน าอย่าง
เพียงพอจนท าให้ผู้เรียนขาดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจและความสามารถ/ทั กษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(Trilling & Fadel, 2009)  ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่า สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้  ชุมชนการเรียนรู้  และ 
พื้นที่การเรียนรู้  มีจ ากัดซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญที่ขัดขวางการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยอุปสรรคที่
ขัดขวางการเรียนรู ้ 3 สิ ่งนี ้ล้วนอยู่ ในบริบทที ่เกี ่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู ้ซึ ่งต้องได้รับการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลในบริบทจริงเพื่อเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติจึงควรปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเพิ่ ม
จ านวนพื้นที่ทางการเรียนรู้ให้มีมากขึ้น ท าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากเครือข่ายของคนในชุมชนจะ
ช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ (Apple Classrooms of Tomorrow-Today 
Learning in the 21st Century, 2008) และถ่ายโอน/ส่งผ่านความรู้ให้แก่บุคคลอื่นต่อไป นอกจากนี้การ
ผลักดันให้ผู้สอนได้รับการพัฒนาความสามารถใช้อุปกรณ์สื่อดิจิตอลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนต้องรู้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยปรับปรุงหลักสูตรซึ่งบูรณาการความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะส าคัญแห่งการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งและมีความสามารถ/ทักษะส าคัญ
ซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป  

 

ข้อจ ากัดในงานวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จึงไม่สามารถอ้างถึงเจตคติของ
อาจารย์กลุ่มอื่นได้ 

 2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการเลือกตอบจากตัวเลือกต่างๆ ที่
ผู้วิจัยเตรียมให้ จึงอาจมีข้อมูลในประเด็นอื่นที่น่าสนใจที่ต้องศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ผลการศึกษาครั ้งนี ้ซึ ่งพบว่ากลุ ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับทักษะที ่เกี ่ยวข้องกับสื ่อและ
เทคโนโลยีน้อยกว่าทักษะด้านอื่นๆ ดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยน าอุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยีเ ข้ามา
ในช้ันเรียนและในพื้นที่อื่นๆ ของวิทยาลัยจะเป็นการช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 มากยิ่งขึ้น 

 2. การที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่านักศึกษาให้ความส าคัญกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 น้อยกว่าที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญนั้น อาจก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างวิธีการสอนของผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้ที่ผู้เรียนควรจะได้รับ รวมถึงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงนับเป็นความท้า
ทายส าหรับผู้สอนที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย  

 3. ในการศึกษาครั ้งต่อไปอาจเป็นการศึกษาความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 โดย
จ าแนกประเภทของรายวิชา อาทิ รายวิชาแกน รายวิชาเฉพาะ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้เข้าใจอิทธิพล
อื่นๆ ที่อาจมีระหว่างกัน 
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1.  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบัติ  ท้ายเรือค า  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 3. รองศาสตราจารย ์ดร.สารภี วรรณตรง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์  พลอยแหวน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมศักดิ์  อมรสิริพงศ์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
           วิทยาเขตชลบุรี 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธวัช  สุทธิกุลสมบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุไร  จันทมัตตุการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรวัตร์  ภูระธีรานรัชต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภางค ์ นันตา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สันทนา  กูลรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนม์ณัฐชา  กังวานศุภพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิเศษ  ชิณวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คนึง  สายแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 16. ดร.กฤษณ์  รักชาติเจริญ     มหาวิทยาลัยมหิดล 
 17. ดร.พิกุล  ประดับศรี      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 18. ดร.อุดม  หอมค า      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 19 ดร.อุบลวรรณ  สุวรรณภูสิทธิ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
2.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 1. รองศาสตราจารย ์ดร.กองพล  อารีรัตน ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2. รองศาสตราจารย ์พญ.สรญา  แก้วพิทูลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 3. รองศาสตราจารยบ์ัญชา  ช่ืนจิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ.ดร.ณัฏวุฒิ  แก้วพิทูลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พิธาน  ไพโรจน ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ปิ่นทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อ านวย  วัฒนกรสิริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ยุพดี  สินมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 10. ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
           เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 11. ดร.ณัฐสุรางค์  ปุคคละนันทน์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 12. ดร.นิศานาถ  แก้ววินัด     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 13. ดร.อรนุช  นาคชาติ      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 14 ดร.กนกกานต์  ลายสนธิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 15. ดร.สุธีรา  อินทเจริญศานต์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 16. ดร.สมเกียรติ  เพ็ชรมาก     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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 17. พญ.วิลาวัลย์  อึงพินิจพงศ์    โรงพยาบาลสุรินทร์ 
 18. นพ.วินัย  อึงพินิจพงศ์     โรงพยาบาลสุรินทร์ 
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ผลการวิจัยและรายละเอียดที่ปรากฏในบทความ  เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์  มิใช่ความเห็น
หรือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ  หรือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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