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ความเปนมา 

ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ขอท่ี 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 2549: 28-30) ไดกำหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธหรือบางสวนของผลงาน

วิทยานิพนธ ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสวนตอที่ประชุมวิชาการท่ี

มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในกรณีของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) ในกรณีของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปน

สวนหน่ึงของเกณฑการสำเร็จการศึกษา และตามมติของการประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันพุธท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2551 

ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มีภาระงานรวมกัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ 

ตอมาที่ประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก  

ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันอังคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติรับหลักการตามรางโครงการจัดทำ

วารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก และใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏแตละแหงที่รับผิดชอบภาระงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2551 จัดทำรางโครงการเพ่ือเสนอ

ตอที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ในวันเสารที่ 6 ธันวาคม 2551 ซึ่งท่ี

ประชุมอธิการบดีในครั้งน้ันมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเผยแพรผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตรของนักศึกษา  

   คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัย และ 
   สถาบันการศึกษาอื่นๆ และผูสนใจทั่วไป 

 

เจาของ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏกาญจนบุรี) 

 

สถานที่เปดรับ  :  การศึกษา สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
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ANALYSIS RATE OF RETURN AND RISKS OF AN INVESTMENT 
IN THE STOCK OF PROPERTY FUND CASE STUDY:  

THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND         
 

ฉวีพรรณ  บัวเสริมสวรรค / CHAWEEPHAN  BUASERMSAWAN1  

กิตติพันธ  คงสวัสดิ์เกียรติ / KITTIPHUN  KHONGSAWATKIAT2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและ 

ความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยกับอัตราผลตอบแทนและ 

ความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับกับอัตราผลตอบแทน 

ที่ตองการ ในการชดเชยความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดยใชเสน

ตลาดหลักทรัพย Securities Market Line (SML) หรือแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) 

ในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยใชราคาปดของหลักทรัพยและดัชนีราคาตลาด SET100 

และอัตราผลตอบแทนของต๋ัวเงินคลัง อายุ 1 ป แทนหลักทรัพยที่ปราศจากความเส่ียง เพ่ือตัดสินใจ

ลงทุน ไดทำการศึกษาเปนรายหลักทรัพยทั้งหมด 6 หลักทรัพย ไดแก CTARAF: กองทุนรวมสิทธิ 

การเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือฯ, LUXF: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลักซชัวร่ี, 

MNIT2: กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยนชิดาธานี 2, GOLDPF: กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัย
โกลด, BKKCP: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก และ CPNRF: กองทุนรวมสิทธิการเชา

อสงัหาริมทรพัย CPN รเีทล โกรท ทำการศึกษาขอมลู ตัง้แตวันท่ี 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555 
 ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพย CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ

CPNRF มีคาสัมประสิทธ์ิเบตานอยกวา 1 แตมากกวา 0 มีความสัมพันธในเชิงบวก หลักทรัพย 

ดังกลาวมีความเส่ียงนอยกวาตลาด ซึ่งแสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นมีการเปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของตลาดในสัดสวนท่ีนอยกวา กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ 

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2อาจารยพิเศษโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผูจัดการรุนใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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(defensive security) โดยมีอัตราตอบแทนท่ีคาดหวังมากกวา อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ ดังน้ัน 

นกัลงทุนควรตัดสนิใจลงทนุหรือซือ้หลกัทรัพยนัน้ไว เพราะหลักทรัพยดงักลาวมีโอกาสจะปรับตวัสงูขึน้ 

 

คำสำคัญ : กลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ตลาดหลักทรัพย รูปแบบการตั้งราคาหลักทรัพย 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to investigate and compare the returns and 

risks of an investment in the stock property fund with returns and market risks and also 

compare expected with requirement of returns in order to offset securities sector by using 

the Exchange Securities Market Line (SML) was a valuation model (CAPM) in the decision 

to buy or sell securities by considered the close of the stock market index and SET100 

and the yield of 1-year bond as the risk-free securities to investment decisions. The stocks  

six assets in this study are CTARAF: CENTARA HOTEL & RESORT LEASEHOLD PROPERTY 

FUND, LUXF: LUXURY REAL ESTATE INVESTMENT FUND, MNIT2: NICHADA THANI 

PROPERTY FUND2, GOLDPF: GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD), BKKCP: BANGKOK 

COMMERCIAL PROPERTY FUND, CPNRF: CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY 

FUND, during 4 January 2011 to 28 December 2012. 

 The results showed that the securities CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, 

BKKCP and CPNRF have a beta coefficient of less than 1 but greater than 0, there was a 

positive. Securities were less risky than the market which indicates that the returns of the 

securities subject to change in line with market returns proportion of less than. Securities 

such as passive (Aggressive Security) was the expected rate of return over rate of return 

to the investor should invest or buy such securities because such securities are likely to rise. 
 

Keywords: property fund, securities market, CAPM 

 

บทนำ 
 การลงทุนในตลาดหลักทรัพยนั้น สามารถเปนองคประกอบสวนหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 

อยางย่ิง ในการวางแผนออมเงนิระยะยาวได ดวยการซือ้หลกัทรัพยในธรุกจิทีผู่ลงทนุมคีวามเชือ่มัน่วา 
จะสรางผลกำไรและเจริญรุงเรืองตอไปในวันขางหนา การซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะทำใหผูลงทุน
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กลายเปนสวนหน่ึงของเจาของกิจการ และจะไดรับการจายเงินปนผลจากกำไรท่ีเกิดข้ึน 

ในการทำธุรกิจนั้นทุก ๆ ป ตราบเทาท่ีผูลงทุนยังถือหลักทรัพยนั้นอยู 

 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปนอีกทางเลือกหน่ึงของการออมเงินในระยะยาว 

ที่สามารถหลีกเล่ียง หรือปองกันการขาดทุนอันเกิดขึ้นจากระดับอัตราเงินเฟอได เพราะการลงทุน 

ในหลักทรัพย จะชวยรักษามูลคาท่ีแทจริงของเงินทุน และใหผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล กำไร

สวนทุน และสิทธิการจองซ้ือหุนใหม ในราคาต่ำใหแกผูลงทุนอีกดวย และหากผูลงทุนมีความรู  

และความชาญฉลาดพอก็จะสามารถเลือกซื้อเลือกขายหลักทรัพยตาง ๆ ในระดับราคา และจังหวะ

เวลาท่ีจะใหผลตอบแทนไดสูงสุด 

 ปจจุบันการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเปนท่ีสนใจของผูลงทุนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ในภาวะท่ีดอกเบ้ียเงินฝากต่ำ และการลงทุนในสินคาทางการเงินอื่น ๆ เชน หุน หุนกู ฯลฯ  

มีความเส่ียงจากภาวะตลาดท่ีผันผวน เพราะการลงทุนในอสังหาริมทรัพยมีขอดี คือ ชวยกระจาย

ความเส่ียงของผูลงทุน เน่ืองจากอสังหาริมทรัพยมีความสัมพันธ (correlation) กับสินทรัพยทาง 

การเงินต่ำ ราคาของอสังหาริมทรัพยจึงไมไดเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับสินทรัพยทางการเงิน 

อื่น ๆ อีกท้ังการลงทุนในอสังหาริมทรัพยยังชวยปองกันการเส่ือมคาของเงินลงทุนจากอัตราเงินเฟอ

ไดดีในระดับหน่ึง เน่ืองจากราคาอสังหาริมทรัพยมักปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟอ และผูลงทุน

สามารถเจรจาเก็บคาเชาเพ่ิมขึ้นได 

 อยางไรก็ดีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยตรงมีขอจำกัดหลายประการ ไมวาจะเปน 

เงินลงทุนท่ีสูง ภาระคาใชจายในการดูแลรักษา รวมถึงสภาพคลองในการซ้ือขายต่ำ ทางเลือก 

ที่จะชวยอำนวยความสะดวกใหกับผูลงทุนคือ การลงทุนผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

(property fund) ที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จัดตั้งขึ้น โดยระดมทุนจากประชาชน

ท่ัวไปผานการขายหนวยลงทุน แลวนำเงินดังกลาวไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย เชน เซอรวิสอพารทเมนท 
โรงแรม ศูนยการคา อาคารสำนักงาน สนามบิน ฯลฯ และบริหารจัดการใหเชาเพ่ือเก็บเก่ียว 

ผลตอบแทนจากคาเชาแลวนำมาเฉล่ียจายใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวน   

 การลงทุนผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีขอดีคือ ใชเงินลงทุนนอย สามารถเลือก 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยขนาดใหญไดหลากหลาย และผูลงทุนไมมีภาระในการดูแลรักษา  

เน่ืองจากมีมืออาชีพคอยบริหารจัดการให อีกท้ังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเหลาน้ีมีการจดทะเบียน

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ทำใหมีสภาพคลองในการซ้ือขายในระดับหนึ่ง  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดนำหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมาเปนกรณีศึกษา 

โดยทำการศึกษาเก่ียวกับคาความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยวา 

ผลตอบแทนควรจะเปนเทาไหรเพ่ือเปนการชดเชยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึ้นจากการขยายการลงทุน 

ของกิจการ โดยใชแนวคิดเร่ืองทฤษฎีการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model – CAPM) 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับของหลักทรัพยกลุม

กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยกับอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

โดยใชทฤษฎีแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) เปนแนวทางศึกษาเพ่ือการตัดสินใจลงทุน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ กับอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ

ในการชดเชยความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโดยใชเสนตลาดหลักทรัพย 

Securities Market Line (SML) หรือแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาน้ีไดเลือกใชแบบจำลองการต้ังราคาหลักทรัพย (CAPM) ใน 

การวิเคราะหหลักทรัพยเน่ืองจากแบบจำลองน้ีเปนแบบจำลองพ้ืนฐานท่ีไดแสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดไดอยางชัดเจนและ

งายแกการทำความเขาใจ โดยหลักทรัพยที่นำมาใชในการศึกษาเปนหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังสิ้น 6 หลักทรัพย ไดแก 

 1. CTARAF : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือฯ 

 2. LUXF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลักซชัวรี่ 

 3. MNIT2 : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 

 4. GOLDPF : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด 

 5. BKKCP : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก 

 6. CPNRF : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหจะเปนขอมูลราคาปดในแตละวันของหลักทรัพย ในชวงระยะ

เวลาต้ังแตวันท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 จำนวน 489 วัน 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) 

ทำหนาท่ีเปนตลาดหุน หรือศูนยกลางการซ้ือขายหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพยเองไมได

ทำการซ้ือขายหลักทรัพยโดยตรง หากแตทำหนาท่ีในการควบคุมดูแลใหการซ้ือขายหลักทรัพย  

เปนไปอยางมีระเบียบ คลองตัวและยุติธรรม เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูลงทุน และกอให

เกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยสวนรวม 

 2. กองทุนรวม คือ เคร่ืองมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผูลงทุน 

รายยอย ที่ประสงคจะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แตติดขัดดวยอุปสรรคหลายประการ 
ที่ทำใหการลงทุนดวยตนเองไมสามารถไดผลลัพธตามเปาหมายท่ีตองการ 

 3. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ดัชนีที่สะทอนความเคล่ือนไหว

ของราคาหลักทรัพยทั้งหมด โดยคำนวณจากหุนสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย (รวมหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) 
ยกเวนหุนท่ีถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP เกิน 1 ป 
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 4. ผูลงทุน จัดเปนองคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดของตลาดหลักทรัพย โดยผูลงทุนอาจเปน

ประชาชนท่ัวไปหรือนิติบุคคลท้ังในประเทศและตางประเทศ ที่เขามาซ้ือขายหลักทรัพยเพ่ือมุงหวัง 

ผลตอบแทนในรูปของกำไรจากการซ้ือขาย (ผูลงทุนระยะส้ัน) หรือรวมทั้งดอกเบ้ียและเงินปนผลดวย 

(ผูลงทุนระยะยาว) 

 5. อสังหาริมทรัพย คือ ที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวรหรือ 

ประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินน้ัน และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับที่ดิน หรือทรัพยอันติด

อยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินน้ันดวย 

 6. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หมายถึง กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้น  

เพ่ือนำเงินท่ีไดจากการขายหนวยลงทุนไปซือ้ หรอืเชาอสังหาริมทรพัย และบริหารอสังหาริมทรพัยนัน้ ๆ 

โดยมุงเนนเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปของคาเชา โดยมิไดซื้ออสังหาริมทรัพยมาเพ่ือ 

การพัฒนาและขายตอ ผลตอบแทนหรือรายไดที่ไดรับจากการบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว จะถูก

นำไปแบงใหผูถือหนวยลงทุนในรูปของเงินปนผลตอไป 

 7. ความเสี่ยงจากการลงทุน คือ การเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดขึ้นท่ีสงผลใหอัตรา 

ผลตอบแทนที่ไดรับจริงเบ่ียงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนท่ีไดคาดหวังไว 

 8. ตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลักทรัพย เปนแหลงกลาง สำหรับการซ้ือขาย

เปลี่ยนมือความเปนเจาของหลักทรัพยที่ไดผานการจองซื้อในตลาดแรกมาแลว เปนการสราง 

ความมั่นใจใหแกผูซื้อหลักทรัพยในตลาดแรกวา เขาจะสามารถขายหลักทรัพยนั้นเพ่ือเปลี่ยนกลับคืน

เปนเงินสดไดเมื่อตองการ 

 9. ผลตอบแทน หมายถึง ผลประโยชนที่พึงจะไดรับจากการลงทุนท่ีทำใหสวนของ 

ผูลงทุนมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 

 10. ตราสารทุน คือ ตราสารท่ีบริษัทออกใหแกผูถือเพ่ือแสดงสิทธิของความเปนเจาของ

ในกิจการน้ัน 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง 

  ความเสี่ยงจากการลงทุน (risk) หมายถึง โอกาสท่ีจะไมไดรับอัตราผลตอบแทน 

ตามที่คาดหวังไว ซึ่งถาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไมแนนอนมากข้ึน การลงทุนน้ันก็ย่ิงมี
ความเส่ียงมากข้ึน ในการวิเคราะหการลงทุนโดยท่ัวไปถือวา ผูลงทุนเปนบุคคลที่ไมชอบความเสี่ยง 

(risk averse) หรือตองการหลีกเล่ียงความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง ผูลงทุนยอม

ตองการอัตราผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น เพ่ือชดเชยความเส่ียง  
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 2. ทฤษฎีแบบจำลองการกำหนดราคาหลกัทรัพย Capital Asset Pricing Model (CAPM)  

  ความเส่ียงของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยนั้นเปนปจจัยท่ีสำคัญในการวิเคราะห

ความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพย นั่นคือ ความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยจะสงผล 

ตอความเส่ียงของกลุมหลักทรัพยของผูลงทุน ซึ่งความเส่ียงของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยนั้น 

ไดแก ความเสี่ยงของหลักทรัพยที่เปนระบบ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเบตาเปนตัวบงบอกถึงความเสี่ยง 

ที่เปนระบบน้ี ดังนั้นในการพิจารณาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในตลาด

ที่มีประสิทธิภาพ จึงควรพิจารณาความเสี่ยงโดยดูที่คาสัมประสิทธ์ิเบตามากกวาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาทฤษฎีการกำหนดราคาหลักทรัพยขึ้นมาเพ่ือชวยใหผูลงทุน

สามารถวิเคราะหและวัดความเส่ียงระหวางอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงได ซึ่งทฤษฎี CAPM 

เปนตัวแบบสำหรับการกำหนดราคาหลักทรัพยตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพความเส่ียงของหลักทรัพย 

นั้น ๆ (จิรัตน  สังขแกว, 2543: 249)  

 3. ทฤษฎีอัตราผลตอบแทน (rate of return)  

  ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทตาง ๆ มักแสดงในรูปรอยละโดยเปรียบเทียบกับ

เงินลงทุนตนงวดและมักคิดตอระยะเวลาหน่ึงป โดยเรียกรวม ๆ วา “อัตราผลตอบแทน” ซึ่งเปน 

ตัวบงบอกถึงผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับหรือจะไดรับในหนึ่งงวดจากการลงทุนประเภทน้ัน ๆ  

(ศุภมาศ สกุลวงษ, 2547 อางถึงใน จิรัตน  สังขแกว, 2543: 156) 

 4. ผลงานวจัิยท่ีเกีย่วของ  

  กิตติยาพร คชาอนันต และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555: 4) ไดทำการศึกษาเร่ือง  

การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย 

โดยใชทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบอัตรา 

ผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย กับอัตราผลตอบแทน
และความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับกับอัตราผลตอบแทน 

ที่ตองการ ในการชดเชยความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย โดยใชเสนตลาดหลักทรัพย 

Securities Market Line (SML) หรือแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) ในการตัดสินใจซื้อ
หรือขายหลักทรัพยโดยใชราคาปดของหลักทรัพยและดัชนีราคาตลาด SET100 และอัตราผลตอบแทน

ของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ป แทนหลักทรัพยที่ปราศจากความเส่ียง เพ่ือตัดสินใจลงทุน ไดทำ 

การศึกษาเปนรายหลักทรัพยทั้งหมด 6 หลักทรัพย ทำการศึกษาขอมูลตั้งแตวันท่ี 13 พฤษภาคม 

2553 ถึง 30 ธันวาคม 2554 ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพย BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB  

มีคาสัมประสิทธ์ิเบตานอยกวา 1 แตมากกวา 0 มีความสัมพันธในเชิงบวก หลักทรัพยดังกลาว 
มีความเส่ียงนอยกวาตลาด ซึ่งแสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนท่ีนอยกวา  
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  ศศธิร กาญจนาประเสริฐ และกิตตพัินธ คงสวัสดิเ์กียรติ (2555: 4) ไดทำการศึกษาเร่ือง  

การเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร โดยใชแบบจำลอง CAPM โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับความเส่ียงและ

อัตราผลตอบแทนที่ไดรับของตลาด 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตรา

ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีหลักทรัพยใน

การศึกษา คือ หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยโดยเลือกหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดมา 10 หลักทรัพย ไดแก 

ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART 

ทำการศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน ตั้งแตวันท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 

รวมเปนระยะเวลา 400 วันทำการ เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก การวิเคราะหจากทฤษฎี CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารที่ผูลงทุนควรจะลงทุนซื้อม ี 9 หลักทรัพย คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS, 

THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลักทรัพยเหลาน้ีมีมูลคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

(Undervalued) สวนหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ผูลงทุนไมควรลงทุนซื้อ 

มี 1 หลักทรัพย คือ TRUE โดยหลักทรัพยเหลาน้ีมีมูลคาสูงกวาท่ีควรจะเปน (overvalued)  

  ฐติพิงศ พรลิลติประเสริฐ (2554) ไดทำการศึกษาเร่ือง การวิเคราะหอตัราผลตอบแทน

และความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย: ศึกษากลุมขนสงสินคาทางทะเลภายใตแบบจำลอง 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) ผลการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิเบตาของท้ัง 4 หลักทรัพย 

มีคาเปนบวกและมากกวา 1 ทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักทรัพยในกลุมขนสงสินคาทางทะเล 

มีการเปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทนท่ีมากกวาอัตราผลตอบแทนตลาดหรือท่ีเรียกวาเปนหลักทรัพย
ที่มีราคาปรับตัวเร็ว (aggressive stock) และทุกหลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทนท่ีอยูสูงกวาเสน SML 

แสดงวามีมูลคาต่ำกวาท่ีควรจะเปนและเปนหลักทรัพยที่ราคาจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต ดังน้ัน

นักลงทุนควรจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย 
  กฤติยา นวรัตน (2549) ไดทำการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและ 

ความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมเงินทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” การศึกษา 

ไดวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมเงินทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวามีหลักทรัพยจำนวน 6 หลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย

สูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับหรืออยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย ไดแก AITCO, ASL, 
GBX, GL, MFC และ THANI แสดงวาหลักทรัพยมีราคาซื้อขายในตลาดต่ำกวาราคาท่ีควรจะเปน

สวนการวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจ พบวา มีหลักทรัพยจำนวน 5 หลักทรัพย ไดแก ASL, GBX, GL, 

MFC และ THANI เปนหลักทรัพยที่ควรลงทุน 
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วิธีดำเนินการ 
 การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  

 1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) 

ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จำนวน 

40 หลักทรัพย  

 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน 

(หุนสามัญ) ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จำนวน 6 หลักทรัพย ไดแก  

  CTARAF (กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือฯ) 

  LUXF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลักซชัวรี่) 

  MNIT2 (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2) 

  GOLDPF (กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด) 

  BKKCP (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก) 

  CPNRF (กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รเีทล โกรท) 

  โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูล ที่เปนราคาปดรายวันของหลักทรัพยในกลุมกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยท่ีเลือกทำการศึกษา อัตราพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอายุ 1 ป และดัชนีตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย (SET INDEX) ระหวางวันท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม 2555  
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใชรูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital Asset 

Pricing Model: CAPM) เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการเปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย

สำหรับตัดสินใจลงทุนซื้อ 

 
 การรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลสำหรับการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (time series data) 

จัดเก็บขอมูลเปนรายวันระหวางวันท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 รวบรวม 
จากรายงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.setsmart.com) และรายงานจากธนาคาร 

แหงประเทศไทย ขอมูลที่รวบรวมมีดังน้ี 

 1. รายงานการซ้ือขายหลักทรัพยในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (ราคาปดรายวัน) 

เพ่ือนำมาคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย (R
i
) 

 2. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) รายวัน เพ่ือนำมาคำนวณหา
อัตราผลตอบแทนของตลาด (R

m
) 
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  =   

 

   Rm  =   * 100 

Ri  =   * 100 

 3. รายงานอัตราดอกเบ้ียรายวันของต๋ัวเงินคลังรัฐบาลอายุ 1 ป เพ่ือใชเปนตัวแทนของ
อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (R

f
) 

 
 การวิเคราะหขอมูล 
 สำหรับการวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับกรอบแนว
ความคิด ทฤษฎี และคำจำกัดความท่ีเก่ียวของ และวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชสูตรในการคำนวณหา
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย คาสัมประสิทธ์ิเบตา และอัตราผลตอบแทนที่ตองการ 
โดยใชรูปแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
  
 สูตรในการคำนวณ 
 1. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย  i แตละวัน (R

i
)โดยใชขอมูลปดของ

หลักทรัพยแตละวันทำการ 
 
  
 
 โดย  P

t
   หมายถึง ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันทำการ t 

    P
t-1

   หมายถึง ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันทำการกอนหนา t 
 
 2. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   
 
  
 โดย  SET Index

t
 หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันทำการ t 

    SET Index
t-1

 หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันทำการกอนหนา t 
 
 3. คำนวณหาความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยใชคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation :    ) 
 
 
 
 โดยท่ี R

i
   หมายถึง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i 

    R
 i
   หมายถึง อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพย i 

    n   หมายถึง จำนวนวันทำการ 

_ 

σ 
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 4. คำนวณหาความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยใชคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation :    ) 

    

 

 

 โดยท่ี R
m
   หมายถึง  อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

    R
m
    หมายถึง  อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย 

    n   หมายถึง   จำนวนวันทำการ 

 

 5. คำนวณหาคาความแปรปรวนรวม (Covariance: COV) 

 

 

 

 6. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยทีป่ราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate: R
f
)  

 

 7. คำนวณหาคาเบตาของหลักทรัพย 

  

 

  

 โดยท่ี COV
i,m

  หมายถึง   คาความแปรปรวนรวมระหวางอัตราผลตอบแทน 

         ของหลักทรัพย i และอัตราผลตอบแทนของตลาด 
     2

m 
 หมายถึง คาความแปรปรวนของตลาดหลักทรัพย 

  

 8. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย i : E(R
i
) โดยใชแบบจำลอง

การต้ังราคาหลักทรัพย (CAPM) 

    

 

_ 

 

COVi,m  =   

 

   i  =     

     =   

 

   E(Ri)  =  Rf + (Rm - Rf) i 

σ 

σ 
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ผลการวิจัย 
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ภาพที่ 2  อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในชวงระยะเวลา 
 ระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555 
 
 จากภาพท่ี 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย กับอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม 
2554 – 28 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 
รอยละ 0.07 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
สามารถจำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดังน้ี 
 1) หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาด มีจำนวน 1 หลักทรัพย คือ CPNRF 
ซึ่งอัตราผลตอบแทนของ CPNRF มีคาเทากับ รอยละ 0.10% 
 2) หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาด มีจำนวน 5 หลักทรัพย คือ CTARAF, 
LUXF, MNIT2, GOLDPF และ BKKCP ซ่ึงอัตราผลตอบแทนของ GOLDPF มีคาต่ำท่ีสุดเทากับ 
รอยละ 0 รองลงมา ไดแก MNIT2, BKKCP, CTARAF และ LUXF โดยมีคาอัตราผลตอบแทนเทากับ 
รอยละ 0.01, 0.01, 0.04 และ 0.04 ตามลำดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ความเสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในชวงระยะเวลาระหวาง  
 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555 
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 จากภาพท่ี 3 แสดงถงึการเปรยีบเทียบความเส่ียงของตลาดกบัความเสีย่งของหลกัทรัพย

ในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555 

ผลการศึกษาพบวา ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับรอยละ 1.15 เม่ือเปรียบเทียบกับ 

ความเส่ียงของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สามารถจำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดังน้ี 

 1)  หลกัทรัพยทีม่คีวามเส่ียงสูงกวาตลาด มจีำนวน 2 หลักทรัพย คอื LUXF และ MNIT2 

โดยความเส่ียงของท้ัง 2 หลักทรัพยมีคาเทากับรอยละ 1.67 และรอยละ 1.62 ตามลำดับ 

 2) หลักทรัพยที่มีความเส่ียงต่ำกวาตลาด มีจำนวน 4 หลักทรัพย คือ CTARAF, LUXF, 

GOLDPF และ BKKCP ซึ่งความเส่ียงของ CTARAF มีคาต่ำท่ีสุดเทากับรอยละ 0.75 รองลงมาไดแก 

BKKCP, CPNRF และ GOLDPF โดยมีคาเทากับรอยละ 0.85, 0.85 และ 1.09 ตามลำดับ 

 

ภาพที่ 4 คาสัมประสทิธ์ิเบตา (Beta Coefficient) ของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

 ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555 

 

 จากภาพท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบคาสมัประสทิธ์ิเบตาของหลกัทรัพยในกลุมกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพยแตละหลักทรัพย โดยหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธ์ิเบตานอยกวา 1 และมีความ

สัมพันธในเชิงบวกมี 6 หลักทรัพย คือ CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ CPNRF 

ซึ่งแสดงวาผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทน
ของตลาด แตผลตอบแทนที่ไดรับจากหลักทรัพยนั้นจะนอยกวาผลตอบแทนของตลาด คือหลักทรัพย

นั้นมีความเส่ียงนอยกวาความเสี่ยงของตลาดในทิศทางเดียวกัน กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ 

(defensive stock) 
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ตารางที่ 1 การแบงแยกคาความเสี่ยงรวม (total risk) ของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวม 

 อสังหาริมทรัพย ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555 

 

 ตารางท่ี 1 แสดงถึงการแบงแยกคาความเส่ียงรวมของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555 พบวา คาความเส่ียงรวม

ของหลักทรัพย LUXF มีคาสูงสุดเทากับรอยละ 2.80 รองลงมา ไดแก MNIT2, GOLDPF, BKKCP, 

CPNRF และ CTRAF โดยมีคาความเส่ียงรวมเทากับรอยละ 2.62, 1.19, 0.73, 0.73 และ 0.56  

ตามลำดับ และยังพบวาหลักทรัพยทุกหลักทรัพยมีคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบนอยกวาคาความเสี่ยง 

ที่ไมเปนระบบ มีจำนวน 6 หลักทรัพย ไดแก CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ 

CPNRF 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
 เพ่ือการตัดสินใจสำหรับการลงทุนในชวงระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28  

 ธันวาคม 2555 

  

 
 

 

 
 

( 2
i) ( 2

i 
2
m) ( 2

ei)
CTARAF 0.56 0.03 0.53

LUXF 2.80 0.10 2.70

MNIT2 2.62 0.00 2.62

GOLDPF 1.19 0.03 1.16

BKKCP 0.73 0.00 0.73

CPNRF 0.73 0.09 0.64

 

CTARAF 18.59 5.04 Undervalued

LUXF 11.02 6.59 Undervalued

MNIT2 7.10 3.36 Undervalued

GOLDPF 5.50 5.08 Undervalued

BKKCP 7.04 3.38 Undervalued

CPNRF 33.22 6.35 Undervalued



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 19

 จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา เมื่อนำอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง (R
i
) กับอัตรา 

ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง ตามทฤษฎี CAPM (E(R
i
)) มาเปรียบเทียบกัน โดยหลักทรัพยที่นักลงทุน

ตัดสินใจลงทุนน้ัน เปนหลักทรัพยที่ R
i
 > E(R

i
) แสดงวาเปนหลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย 

เพราะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาดบนเสนตลาดทรัพย ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ขณะท่ี

หลักทรัพยที่นักลงทุนไมตัดสินใจลงทุนเปนหลักทรัพยที่ R
i
 < E(R

i
) แสดงวาหลักทรัพยในกลุม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทั้ง 6 หลักทรัพยสามารถสรุปการตัดสินใจลงทุนวา หลักทรัพย 

ที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุนมีจำนวน 6 หลักทรัพย ไดแก CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, 

BKKCP และ CPNRF (การตัดสินใจซื้อหรือขายน้ันอยูในชวงท่ีทำการศึกษาเทาน้ัน) 

 

 

ภาพที่ 4  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 

 

 จากภาพท่ี 4 การสรางเปนเสน Security Market Line (SML) แสดงใหเห็นวาหลักทรัพย
ท่ีอยูเหนือเสน SML ไดแก CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ CPNRF เปนหลักทรัพย 

ที่นาลงทุน 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหตามทฤษฎีผูลงทุนควรพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย 6 หลักทรัพย 
คือ CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ CPNRF เน่ืองจากอัตราผลตอบแทน 

ที่เกิดขึ้นจริงมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง แตทั้งน้ีการศึกษาจะเปนสวนประกอบหน่ึงใหกับ 

ผูลงทุนสำหรับใชเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนและเปนประโยชนแกผูที่ตองการศึกษาตัวแบบ 

การกำหนดราคาหลักทรัพยในลักษณะอ่ืน การพิจารณาลงทุนในแตละหลักทรัพย จะพิจารณา

เฉพาะอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงเทาน้ันคงยังไมเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ ยังมีอีกหลาย

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย มีหลายงานวิจัยท่ีพบวายังมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่ผูลงทุนตองนำมา
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18.59

LUXF, 11.02
MNIT2, 7.10 GOLDPF,

5.50
BKKCP, 7.04

CPNRF,
33.22
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พิจารณาประกอบการตัดสินใจ อาทิ อัตราเงินเฟอ สภาพการตลาดและการแขงขัน นโยบายของรัฐ 

ภาษี การบริหารงานของบริษัทผูออกหลักทรัพย ทำใหผูลงทุนตองทำการวิเคราะหขอมูลดานตาง ๆ 

ประกอบการตัดสินใจลงทุน ไมวาจะเปนการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (fundamental analysis)  

ซึ่งเปนการพิจารณาปจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลตอหลักทรัพยมาเปนตัวกำหนดราคาหลักทรัพย และ

การวิเคราะหทางเทคนิค (technical analysis) เปนการวิเคราะหในรูปแบบการเคล่ือนไหวของราคา

ในอดีต มาวิเคราะหราคาหลักทรัพยที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สุดทายผูลงทุนตองพึงระลึกเสมอวา 

การลงทุนทุกประเภทมีความเส่ียง ผูลงทุนตองตัดสินใจภายใตขอมูลรอบดาน พรอมสำหรับ 

การตัดสินใจ และใชสติพิจารณาใครครวญอยางรอบคอบ รอบรู และระมัดระวัง 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังน้ี 

 1. การท่ีนักลงทุนจะเลือกตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

ควรพิจารณาปจจัยท่ีมีผลตออัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยนั้นกอนท่ีจะตัดสินใจ

ลงทุน และผูลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพยกลุมอื่น ๆ เพ่ือลดความเสี่ยง 

ในการลงทุนในหลักทรัพย  

 2. การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยโดยทฤษฎี  

CAPM  ในการวิเคราะหขอมูลเพียงอยางเดียว อาจจะใหผลลัพธท่ีไมถูกตองเสมอไป และการพิจารณา

เฉพาะความเส่ียงอาจไมสะทอนถึงสภาวะตลาดท่ีแทจริงทั้งหมด จึงควรพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิด

จากปจจัยภายในบริษัทและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตัวธุรกิจน้ันดวย เพ่ือทำใหการตัดสินใจลงทุน

นั้นไมผิดพลาด 

 

 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ผูศึกษาอาจใชทฤษฎีและแนวคิดอื่น ๆ เชน ทฤษฎีการเก็งกำไรราคา (arbitrage 

pricing theory: APT) หรือ Frama 3 Factors (F-3-F) มาใชในการหาคำตอบเพ่ือใหเกิด 

ความแมนยำและชัดเจนย่ิงขึ้น 

 2. ควรศึกษาวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุมอืน่ ๆ ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

เพ่ือกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโดยไปลงทุน 
ในหลักทรัพยกลุมอื่น ๆ ดวย 

 3. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาท้ังความเส่ียงท่ีเปนระบบและความเส่ียงท่ีไมเปน

ระบบ เพ่ือใหทราบถึงความเส่ียงท่ีแทจริงจากหลักทรัพยน้ัน วาเกิดจากความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง

ปจจัยแวดลอมภายนอก หรือความเส่ียงภายในธุรกิจ เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกลงทุน 
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สรุป 
 1. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย จากผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับรอยละ 0.07 สวนใหญเปน

หลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนต่ำกวาตลาด ซึ่งมีทั้งหมด 5 หลักทรัพย ไดแก CTARAF, LUXF, MNIT2, 

GOLDPF, และ BKKCP สวนหลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาด มีจำนวน 1 หลักทรัพย 

คือ CPNRF ซึ่งอัตราผลตอบแทนของ CPNRF ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับรอยละ 

1.15 โดยเม่ือทำการเปรียบเทียบกับความเส่ียงของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

สามารถจำแนกออกไดเปน 2 กลุม คือ หลักทรัพยที่มีความเส่ียงสูงกวาตลาด มีจำนวน 2 หลักทรัพย 

ไดแก LUXF และ MNIT2 ขณะท่ีหลักทรัพยที่มีความเส่ียงต่ำกวาตลาด มีจำนวน 4 หลักทรัพย ไดแก 

CTARAF, BKKCP, CPNRF และ GOLDPF 

 2. การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธ์ิเบตานอยกวา 1 และมีความสัมพันธในเชิงบวกมี 6 หลักทรัพย คือ 

CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ CPNRF ซึ่งแสดงวาผลตอบแทนของหลักทรัพย

นั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของตลาด แตผลตอบแทนท่ีไดรับจาก

หลักทรัพยนั้นจะนอยกวาผลตอบแทนของตลาด คือหลักทรัพยนั้นมีความเสี่ยงนอยกวาความเสี่ยง

ของตลาดในทิศทางเดียวกัน กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ (defensive stock) 

 3. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ของ

หลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย มีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังต่ำกวาอัตราผลตอบแทน 

ที่เกิดขึ้นจริงทุกหลักทรัพย ไดแก CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ CPNRF 
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ผลการจัดการเรียนการสอน เรื่อง พลังงานความรอนดวยชุดสรางความรู  
ตามแนวคอนสตรักติวิสต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
THE RESULT FROM USING TEACHING-LEARNING MANAGEMENT LEAD 
TO THE CREATION OF A KNOWLEDGE SET OF HEAT ENERGY BASED  

ON CONSTRUCTIVISM THEORY, SCIENCE LEARNING SUBSTANCE  
GROUP, MATAYOMSUEKSA 1 
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ทิพวัลย คำคง / TIPPAWAN  KHUMKHONG2  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางชุดสรางความรู เรื่อง พลังงานความรอน 

ตามแนว คอนสตรักติวิสต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู 

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดย 

ชุดสรางความรูเรื่องพลังงานความรอน กับการสอนตามปกติ 4) เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของ

นักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรูกับการสอนตามปกติ และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ตอชดุสรางความรู กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจยั คอืนกัเรียนมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนกรรณสูตศกึษาลยั 
จงัหวัดสุพรรณบุร ีภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โดยใชวิธีสุมอยางงาย 2 หองเรียน จำนวน 100 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต 2) แผนการจัดการเรียนรู

ตามปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร และ 

5) แบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลูคอื คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบที  
 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2ดร. อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ดร. อาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ชุดสรางความรู เร่ืองพลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต กลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.61 / 82.70      

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01   

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู สูงกวาการสอน 

ตามปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

 4. จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู สูงกวาการสอนตามปกติ 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดสรางความรู อยูในระดับมากท่ีสุด 

  

คำสำคัญ: ชุดสรางความรู ตามแนวคอนสตรักติวิสต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) create the effectiveness of a 

knowledge set of Heat Energy based on constructivist theory for science learning substance 

group, matayomsueksa 1, in order to meet the effective criterion, of 80/80, 2) compare the 

students’ learning achievement before and after leaning with a knowledge set of Heat 

Energy, 3) compare the students’ learning achievement with using a knowledge set and in 

a conventional method class, 4) compare the students’ scientific mind with using a knowledge 

set and in a conventional method class and 5) survey the students’ satisfaction toward the 

knowledge set of Heat Energy. The subjects consisted of 100 matayomsueksa 1 students 
Kannasootsuksalai School, Suphan Buri Province during the second semester of the 2012 

academic year, obtained by simple random sampling, divide 2 groups equally.  

The instruments used for this study were a knowledge set of Heat Energy, a conventional 

learning plan, a learning achievement test with a reliability value of 0.909, a scientific mind 

evaluation form and a questionnaire on satisfaction. The data were analyses to calculate 
mean, standard deviation and t-test. 
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 The findings showed as follows: 

 1. The effectiveness of knowledge set of Heat Energy was 82.61/82.70 

criterion. The means that efficiency of the knowledge set was good. 

 2. The students’ learning achievement after using the knowledge set of Heat 

Energy was significantly higher at the 0.01 level. 

 3. The students’ learning achievement of knowledge set of Heat Energy using 

was significantly higher than the learning achievement of the conventional method class at 

the 0.01 level. 

 4. The students’ scientific mind of the knowledge set of Heat Energy using was 

significantly higher than the student’s scientific mind of the conventional method class at 

the 0.01 level. 

 5. The student’ satisfaction toward the knowledge set of Heat Energy was 

highly positive. 

 

Keywords:   a set of knowledge, constructivist theory, Science Learning Substance Group 

 

บทนำ 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรนั้น

เก่ียวของกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหลาน้ี 

ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตร

ยังชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดท่ีเปนเหตุเปนผล คิดแบบสรางสรรค คิดวิเคราะห
วิจารณ มีทักษะสำคัญในการคนควาหาความรูมีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ

สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย และมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตร 
เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังน้ัน 

ทุกคนจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูวิทยาศาสตรเพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ

และเทคโนโลยีที่มนุษยสรางข้ึน สามารถนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 
(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียน 

ท่ีมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) 
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 ในการจัดการเรียนการสอนของไทยในสถาบันการศึกษาทุกระดับชัน้ โดยเฉพาะการเรียน

การสอนในวิชาวิทยาศาสตร เปนการจัดการศึกษาท่ีออนแอทางสติปญญาและทำลายศักยภาพ 

ในการเรียนรู เน่ืองจากเนนการถายทอดเน้ือหาในหองเรียนและทองจำจากตำราเปนสวนใหญ ผูเรียน

ขาดประสบการณและการศึกษาจากความเปนจริงรอบตัว ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการนำ

ประสบการณหรือขอมูลมาสังเคราะหใหเปนปญญาท่ีสูงขึ้นทำใหไมเกิดการเรียนรู เมื่อไมมีความรู 

ความเขาใจ จึงไมสามารถทำขอสอบได (ทิศนา แขมมณี, 2551: 177) ทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตรต่ำ ดังเห็นไดจากผลการจัดการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ปการศึกษา 2553 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9 ไดคะแนนเฉล่ีย 39.28 จาก  

100 คะแนน และพบวา คะแนนต่ำมากในสาระที่ 5 มาตรฐาน ว5.1 เรื่องพลังงานความรอน  

ไดคะแนนเฉล่ีย 4.2 คะแนน จาก 10 คะแนน และจากการสำรวจการสอบระดับชาติ (O-NET) 

ปการศึกษา 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวามาตรฐาน ว 5.1 เร่ือง พลังงาน คะแนนเต็ม  

14 คะแนน ระดับโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยคะแนนเฉล่ียได 4.63 ระดับจังหวัดคะแนนเฉล่ียได  

4.34 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 9 และระดับประเทศไดคะแนนเฉล่ีย 4.23 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

มัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี, 2553: 8-10) ซึ่งเปนคะแนนท่ีต่ำมาก 

 ดวยเหตุผลน้ี การจัดการเรียนรูจึงตองมีการเปล่ียนพฤติกรรมทั้งของครูและนักเรียน 

ครูตองวางแผนจัดกิจกรรมท่ีเนนบทบาทของนักเรียนต้ังแตเร่ิมตน คือรวมกันวางแผนการเรียน  

การวัดผล ประเมินผล เนนกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลดวยวิธีการ

ตาง ๆ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ตรวจสอบวิเคราะหขอมูล การแกปญหาการมีปฏิสัมพันธ 

ชวยใหนักเรียนพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา มีจิตวิทยาศาสตรและมีคานิยม 

ที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิธีหน่ึงท่ีจะชวยใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  

มีประสิทธิภาพดีขึ้น ไดแก การนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะ
เน้ือหาวิชา และในการจัดการเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนสรางความรูดวย
ตนเอง กลาวคือ กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนควรสงเสริมใหนักเรียนสรางองคความรูดวย

ตนเอง จะชวยใหนกัเรียนไดเรียนรูตามสภาพของตนเอง เขาใจเน้ือหาในบทเรียน และเก็บความทรงจำ 

ไดยาวนานข้ึน รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือกระตุนใหนักเรียนต่ืนตัว 

อยูตลอดเวลา มีการเช่ือมโยงวิธีการเรียนรูในเน้ือหาวิชากับชีวิตจริงหรือเรียกวาการจัดการเรียนรูตาม

แนวคอนสตรักติวิสต (จิราภรณ  ศิริทวี, 2541: 44) ซึ่งเชื่อวาประสบการณเดิมของนักเรียนเปนปจจัย
สำคัญตอการเรียนรู นักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สำรวจตรวจสอบดวยวิธีการตาง ๆ จะสงผลให

เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูอยางมีความหมาย และสามารถสรางเปนองคความรูดวยตนเอง 

ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต (constructivist theory) เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในของนักเรียน 

นักเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอน
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โดยพยายามนำความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณและปรากฏการณที่ตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสราง

ทางปญญา นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูนั้น ๆ อยางกระตือรือรนจนกระทั่งนักเรียนเกิด

การสรางความหมายการสงเสริมใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง การนำแนวคิดของคอนตรักติวิสตมา

ใชในการเรียนการสอนจะชวยใหนักเรียนเกิดการสรางความรูไดดีขึ้นทำใหผลสมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนมีความกาวหนามากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดรุณี วิศิษฎวงศ (2551: 72) 

ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติ

ของสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรักติวิสต และการสอน

ตามปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ไมแตกตางกัน แตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากปญหาดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้น ผูสอนตอง

พยายามทำหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดย

อาศัยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือนำส่ือการเรียนการสอนมาเปนปจจัยท่ีจะนำเอาความรูไปสูตัวนักเรียนได 

สอดคลองกับกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เนนการถายทอดและการแลกเปล่ียน

ความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการใช

สื่อเพ่ือสงเสริมการสรางองคความรูพบวา การนำชุดการสรางความรูมาใชจะสงผลใหนักเรียนมี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เน่ืองจากชุดสรางความรูเปนการสอนท่ีสงเสริมความสามารถทาง

สมอง ความคิดสรางสรรค มีความคลองแคลวท่ีจะนำความรูไปใชในสถานการณใหมไดอยางรวดเร็ว  

ผูเรียนสามารถจำเนื้อหาและวิธีการไดดีเพราะผานการแกปญหาจริง (สุภัทร จีนปรุ, 2548) อีกท้ัง 

ชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสตชวยสนับสนุนใหนักเรียนกระตือรือรนในการคนควาหาความรู

ดวยตนเอง สงเสริมการทำงานเปนกลุม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถสงเสริมศักยภาพ 

ผูเรียนใหมีกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเองจากประสบการณของตนเอง วิธีการสอนจะ
สงเสริมความคิดของนักเรียนและใหนักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเองและนำประสบการณ

หรือสิ่งที่ครูสอนไปใชประโยชนและสามารถนำความรูที่ไดใหมเชื่อมโยงกับความรูเดิมไดอยางรวดเร็ว
ทำใหเกิดความรูที่คงทน เก็บความทรงจำไดยาวนาน และสามารถนำความรูไปทำขอสอบได ทำให

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดงัเชนงานวิจยัของจิตราภรณ จอมคำสงิห (2548) ไดศกึษาผลการเรียน

จากชุดสรางความรูตามแนวคอนสตักติวิสต เร่ืองส่ิงแวดลอม ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน และขอเดนของชุดสรางความรูตามแนว 
คอนสตรักติวิสตซึ่งเนนกระบวนการคิดและการสรางความรูดวยตนเอง ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญของ

กระบวนการคิดดังกลาว จึงสรางชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต เร่ืองพลังงานความรอน 
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เพ่ือใชในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึน้ ฝกวิธีการเรียนดวยการสรางความรูดวยตนเองเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนระดับสงู

ตอไป และนักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเองตามแนวคอนสตรักติวิสตได 

 

วัตถุประสงค 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 

 1) เพ่ือสรางชุดสรางความรู เร่ือง พลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   

 2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู 

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน   

 3)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พลังงานความรอน ของนักเรียนท่ี

เรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ  

 4)  เพ่ือเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอน

ตามปกติ  

 5)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดสรางความรู 

 

วิธีดำเนินการ 
 1. ขอบเขตของเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร รหัส ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ภาคเรียนท่ี 2 เร่ือง พลังงานความรอนในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี 5 พลังงาน  

มาตรฐาน ว 5.1 ตัวชี้วัด ม.1/1, 1/2, 1/3 และ 1/4 ประกอบไปดวยหัวขอตอไปน้ี 1) แหลงท่ีมา 
ของพลังงานความรอน อุณหภูมิ และหนวยของการวัด 2) การถายโอนความรอนและผลของ 

การถายโอนความรอน 3) การขยายตัวของวัตถุเมื่อไดรับความรอนและผลของการขยายตัวของวัตถุ 

4) ผลของพลังงานความรอนและภาวะโลกรอน 

 2. ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ทำการทดลอง 
3 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา 5 สัปดาห รวม 15 ชั่วโมง   

 3. กลุมตัวอยาง นกัเรียนมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนกรรณสูตศกึษาลัยจงัหวัดสพุรรณบุร ี 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โดยใชวิธีสุมอยางงาย กลุมทดลองเปนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่1/9 
จำนวน 50 คน สอนโดยใชชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต กับกลุมควบคุมเปนนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 จำนวน 50 คน สอนโดยใชการสอนตามปกติ 
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 4. ตัวแปร   

  4.1  ตัวแปรตน ไดแก การสอน ซึ่งแบงเปน 2 วิธี    

    4.1.1 การสอนโดยชุดสรางความรู ตามแนวคอนสตรักติวิสต    

    4.1.2 การสอนโดยการสอนตามปกติ 

                       4.2  ตัวแปรตาม ไดแกผลการจัดการเรียนรู ซึ่งแบงได 3 ดาน คือ  

         4.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

                              4.2.2  จิตวิทยาศาสตร    

                               4.2.3  ความพึงพอใจตอชุดสรางความรู 

 สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง พลังงานความรอน ที่เรียนโดยชุดสราง

ความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง พลังงานความรอน ที่เรียนโดยชุดสราง

ความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามปกติ 

 3. จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู สูงกวานักเรียนที่เรียนโดย 

การสอนตามปกติ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. ชุดสรางความรู เร่ืองพลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต ชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 จำนวน 4 ชุด แตละชุดประกอบดวยคูมือสำหรับกระบวนการเรียนการสอน แผนการจัด 

การเรียนรู  จำนวน 4 แผน ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังน้ี ขั้นท่ี 1 จุดประกายความสนใจ ขั้นท่ี 2 วางแผน 
การเรียนรู ขั้นท่ี 3 ลงมือเรียนรูตามแผนเพ่ือแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง ขั้นท่ี 4 นำเสนอ

ขอมูล สรุปความรู และข้ันท่ี 5 จัดทำช้ินงาน ชุดสรางความรูคำนวณดัชนีความสอดคลองเทากับ 
1.00 และมีประสิทธิภาพ 82.61/82.70 

 2. แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จำนวน 4 แผน คำนวณดัชนีความสอดคลองเทากับ 

0.80- 1.00   
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง พลังงานงานความรอน เปนแบบ

ทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ คาความยากงาย (p) ระหวาง 0.25 - 0.77 และ

คาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 0.22 - 0.80 คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 
 4. แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร ใชอิงเกณฑประเมิน กำหนดเกณฑการประเมิน 5 

ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.99 

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจ ตามวิธีของลิเคอรต (Likert) แบบมาตราสวนประมาณคา 

มี 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) คำนวณดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.80- 1.00   
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 การดำเนินการวิจัย 

 1. ดำเนินการสอนกลุมทดลองโดยใชชุดสรางความรู ตามลำดับดังน้ี 

  1.1 ผูวิจัยจัดเตรียมชุดสรางความรู 4 ชุด ประกอบดวยคูมือสำหรับกระบวนการ

เรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู สื่อตาง ๆ และเอกสารท่ีใชในการเรียนการสอน 

  1.2 ปฐมนิเทศนักเรียนหลังจากน้ันใหนักเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน จำนวน  

40 ขอ เวลา 1 ชั่วโมง 

  1.3 ดำเนินการสอนโดยใชชุดสรางความรู จำนวน 4 ชุด เปนเวลา 15 ชั่วโมง 

  1.4 เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยชุดสรางความรูทั้ง 4 ชุด แลวใหนักเรียนทำแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน  

  1.5 นักเรียนทำแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  1.6 นำขอมูลหรือคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 2. ดำเนินการสอนกลุมควบคุมโดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามปกติตามลำดับดังน้ี 

  2.1 ผูวิจัยจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู 

และส่ือตาง ๆ  และเอกสารท่ีใชในการเรียนการสอน 

  2.2 ปฐมนเิทศนักเรียนหลังจากน้ันใหนกัเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน จำนวน 40 ขอ 

เวลา 1 ชั่วโมง 

  2.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จำนวน 4 แผน  

  2.4 เมื่อสิ้นสุดการเรียนแลว ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ฉบบัเดียวกับทีใ่ชทดสอบกอนเรียน โดยใชเวลาเทากับทดสอบกอนเรียน จำนวน 40 ขอ เวลา 1 ชัว่โมง 

  2.5 นักเรียนทำแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร 

  2.6 นำขอมูลหรือคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
  2.7 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังน้ี  

    2.7.1 สถิตพ้ืินฐานในการวิเคราะหขอมลู คาเฉล่ียของคะแนน คาความเบีย่งเบน 

มาตรฐาน (S.D.)   
    2.7.2 สถิติเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการทดลองประสิทธิภาพของชุด

สรางความรู E
1
/E

2
 คาความเท่ียงตรง (validity) คาความยากงาย (p) คาอำนาจจำแนก (r) คาอำนาจ

จำแนก คาที (t) ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากสูตร KR-20    
    2.7.3  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน t-test for dependent sample และ  

t-test for independent sample  
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ผลการวิจัย 
 ประสิทธิภาพ ของชุดสรางความรู 

 การหาประสิทธิภาพของชุดสรางความรู จำนวน 4 ชุด ดำเนินการหาประสิทธิภาพแบบ

เด่ียว  (1: 1) แบบกลุม (1: 3) และภาคสนาม (1: 10) ผลของการหาประสิทธิภาพ แสดงไวในตารางท่ี 1 

ดังน้ี  

 

ตารางที่ 1   ผลการหาประสิทธิภาพของชุดสรางความรู เรื่อง พลังงานความรอน ตามแนว 

 คอนสตรักติวิสต ของนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 
 80/80 

(E1) (E2) 
 1   80.18 83.30 

 2   85.11 83.30 

 3   83.65 81.60 

 4   81.53 82.60 

 82.61 82.70 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ประสิทธิภาพของชุดสรางความรู เรื่อง พลังงานความรอน  

ตามแนวคอนสตรักติวิสต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 82.61/82.70 

 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู 
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 ผูวิจัยไดนำคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กอนและหลังเรียนดวยชุดสรางความรู

ทดสอบความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดวย t-test for dependent 

sample ดังตารางท่ี 2 

 

(n = 100) 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง ที่เรียน 

 โดยชุดสรางความรู ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรอน 

ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ที่เรียนโดยชุดสรางความรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรอน ของนักเรียน

ท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ 

 ผูวิจัยไดเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง พลังงานความรอน 

หลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ  ดังแสดงในตารางท่ี 3 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง พลังงานความรอน ของนักเรียน 

 กลุมตัวอยางท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวาคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองพลังงานความรอนของ

นักเรียน ที่เรียนโดยชุดสรางความรูสูงกวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามปกติอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 n X  S.D. t 
 50 31.12 2.85 

7.78 ** 
 50 26.20 3.44 

**p< .01 

 

 n X  S.D. t 
 50 15.30 3.41 

31.56** 
 50 31.12 2.85 

**p< .01 

(n = 100) 

(n = 100) 
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 การเปรยีบเทยีบจิตวทิยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรยีนโดยชุดสรางความรูกับการสอน 

ตามปกติ 

 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่เรียนโดยชุดสรางความรูกับนักเรียนท่ีเรียน 

โดยการสอนตามปกติ ดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 4 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4 คะแนนจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยาง ที่เรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอน 

 ตามปกติ 

  

 
  

X  S.D.  
 X  S.D.  

 

       

 10   4.37 0.67  3.59 8.75  

       

 5   4.58 0.68  3.54 0.99   
 

 3     
 

 7    

 

4.51 

 

4.57 

 

0.66 

 

0.70 

 

 

 

 

 

3.49 

 

3.79 

 

0.92 

 

0.86 

 

         

 

 

 

  5   

 

 

4.39 

 

 

0.51 

 

 

 

 

 

3.57 

 

 

 

0.94 

 

 

 

 4.47 0.61  3.60 0.89  
 

 

4.51 

 

0.66 

 

 

 

3.49 

 

0.92 

 

         

4.57 0.70  3.79 0.86  

 จากตารางท่ี 4 พบวา จิตวิทยาศาสตรของนักเรียน หลังเรียนโดยชุดสรางความรู อยูใน

ระดับมากคาเฉล่ีย 4.47 สวนนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามปกติ อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.60 
แสดงวาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่เรียนโดยชุดสรางความรูมีคาเฉล่ียสูงกวาการสอนตามปกติ 

 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดสรางความรู  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนโดยชุดสรางความรู ดังแสดงไว

ในตารางท่ี 5 ดังน้ี 

(n = 100) 
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ตารางที่ 5 คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอชุดสรางความรู 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยชุดสรางความรู  

อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.53 

 

(n = 100)  
 X  S.D.  

    

1.  4.48 0.67  

2.  4.54 0.61  

3. 

4. 

 

 

4.50 

4.50 

0.76 

0.64 

 

 

 

5.  4.52 0.73  

6.  4.42 0.60  

7.  4.64 0.56  

8.  4.48 0.76  

    

9.  4.76 0.51  

10.  4.36 0.69  

11.  4.76 0.55  

12.  4.70 0.54  

    

13.  4.68 0.68  

14.  

 

4.50 0.83  

15.    4.08 0.96  

/  4.53 0.67  
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 35

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี มีประเด็นสำคัญท่ีจะอภิปรายดังน้ี 

  1. ชุดสรางความรู เร่ืองพลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต กลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาประสิทธิภาพ 82.61/82.70 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  

ชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต เปนวิธีการท่ีสงเสริมใหนักเรียนทำกิจกรรมดวยตนเอง  

โดยมีครูเปนผูชวยเหลือชี้แนะแนวทาง นักเรียนเกิดการเรียนรูที่เกิดจากการแสวงหาความรูและคนหา

ความรูดวยตนเอง ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง 

สอดคลองกับความเชื่อที่วาทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู และการเรียนรูมิใชถูกสอนอยูตลอดเวลา

ควรใหผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเองจากการซักถาม พูดคุย หาเหตุผล (สิปปนนท   

เกตุทัติ, 2541: 5-7) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุภัทร จีนปรุ (2548) ที่วาชุดสรางความรู 

เปนการสอนท่ีสงเสริมความสามารถทางสมอง ความคิดสรางสรรค มีความคลองแคลวท่ีจะนำ 

ความรูไปใชในสถานการณใหมไดอยางรวดเร็ว จึงทำใหนักเรียนสามารถทำกิจกรรมและแบบฝกหัด 

หลังเรียนไดสงผลใหชุดสรางความรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู เรื่องพลังงาน 

ความรอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เน่ืองมาจาก 

ชุดสรางความรูไดออกแบบบทเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูภายในตัวนักเรียน นักเรียน 

เปนผูสราง (constructor) ความรูจากความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจที่มี 

อยูเดิม โดยนักเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง จากชุดสรางความรู 

โดยนำหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู และแนวคิดทฤษฎีคอนสตรักติวิสต ซึ่งประกอบไปดวย  

1) สถานการณที่เปนปญหา (problem base) ตามแนวคิดของเพียเจต ซึ่งเชื่อวาถานักเรียน 

ถูกกระตุนดวยปญหา (problem) ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (cognitive conflict) นักเรียน

ตองพยายามปรับโครงสรางทางปญญาใหเขาสูสภาวะสมดุล (equilibrium) จนกระท่ังนักเรียน

สามารถที่จะสรางความรูใหมหรือเกิดการเรียนรู สถานการณที่เปนปญหาน้ีเปนขั้นการนำนักเรียน 
เขาสูเน้ือหาท่ีจะเรียนรู 2) แหลงเรียนรู (resource) เปนสวนท่ีรวบรวมขอมูล เน้ือหา สารสนเทศ  

ที่นักเรียนจะใชในการแกสถานการณปญหาท่ีนักเรียนเผชิญ และนักเรียนใชแสวงหา และคนพบ 

คำตอบ ซึ่งผูวิจัยไดสรางส่ือหลายชนิดท่ีแตกตางกัน ไดแก สื่อ Power Point clip วิดีโอ ใบกิจกรรม 
ธนาคารความรู และใบความรูรูปการตูน สื่อประเภทตาง ๆ นี้ผูวิจัยสรางตามแนวคิดของสุมาลี   

ชัยเจริญ (2548) ที่วาคุณลักษณะเฉพาะของส่ือนั้น สื่อจะชวยสงผลตอความรูความเขาใจหรือ

กระบวนการคิดของนักเรียน และสื่อที่มีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอการเรียนรูที่ตางกัน 
สอดคลองกับพจนา ทรัพยสมาน (2550) ที่กลาววาส่ือเปนสิ่งสำคัญในการกระตุนใหนักเรียนเกิด

ความคิด เพ่ือเปนแนวทางในการสรุปองคความรูท่ีถูกตอง และ 3) การรวมกันแกปญหา (collaboration) 
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ผูวิจัยไดกำหนดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหนักเรียนเปนผูลงมือกระทำท่ีใชวิธีการเรียนรูรวมกัน 

แกปญหา และแลกเปล่ียนความรู ซึ่งเปนการสนับสนุนใหนักเรียนเกิดการคิดไตรตรอง มีโอกาสได

แสดงความคิดเห็นของตนเองกับผูอื่น และเปนสวนสำคัญท่ีชวยปรับเปลี่ยน และปองกันความเขาใจ

ที่คลาดเคล่ือนสอดคลองกับการวิจัยของจิตราภรณ จอมคำสิงห (2548) ไดศึกษาผลการเรียนรูจาก

ชุดสรางความรูที่พัฒนาตามแนวคอนสตรักติวิสตเร่ือง สิ่งแวดลอมธรรมชาติของผูเรียน ชั้นประถม

ศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนสอบหลังเรียน

สูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน และปริญญา ทองสอน (2549) ไดสรางชุดการเรียนกลุมสาระการเรียน

รูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูระบบนิเวศ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิสต 

สำหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียน 

หลังเรียนดวยชุดการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ัน ชุดสราง

ความรูที่ผูวิจัยสรางข้ึน สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการสรางความรูดวยตนเองทำใหเกิด

ความรูที่คงทน เปนผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองพลงังานความรอน ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู  
กับการสอนตามปกติแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เ น่ืองมาจาก  

นักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู มีขั้นตอนการทำงานเปนกลุม ชวยกันคิดระดมพลังสมองใน 

การหาขอมูล และนำขอมูลไปใชในการทำกิจกรรม นักเรียนมีการรวมกันวางแผนทำการทดลอง 

ออกแบบการบันทึกผลการทดลอง ทำกิจกรรมทดลอง เพ่ือหาความรูและคำตอบ นำขอมูลท่ีไดจาก

การทดลองบันทึกลงไปในใบกิจกรรมกระบวนการนี้เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในของ

นักเรียน เปนความรูจากความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีนักเรียนพบเห็น กับความเขาใจเดิมของนักเรียน 

ที่มีมากอน โดยนำความรูความเขาใจเก่ียวกับการทดลองท่ีนักเรียนพบมาสรางเปนโครงสราง 

ทางปญญา (cognitive structure) การนำเสนอขอมูล สรุปความรู ตัวแทนของนักเรียนนำเสนอ 
ผลการทดลอง เพ่ือใหเพ่ือนนักเรียนไดวิเคราะห อภิปรายความรูที่ได และสรุปความรูรวมกันจาก

ธนาคารความรู กระบวนการเรียนรูสำคัญสุดทายของเน้ือหา นักเรียนนำความรูที่ไดมาจัดเปนชิ้นงาน

แสดงความรูความเขาใจในรูปของ ชิ้นงาน จะเห็นไดวากระบวนการเรียนรูโดยใชชุดสรางความรู 
ตามแนวคอนสรักติวิสต นักเรียนจะเปนผูมีบทบาทในการเรียนรูอยางต่ืนตัว (active) ตองเปนผูจัด

กระทำกับขอมลูหรอืประสบการณตาง ๆ และจะตองสรางความหมายในส่ิงน้ันดวยตนเอง จากกิจกรรม

ที่เรียกวา “physical knowledge activities” ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ 

กับสื่อการทดลองสิ่งของที่เปนจริง ทำใหนักเรียนเปนเจาของการเรียนรูที่แทจริง ดังน้ันการเรียน 

โดยชุดสรางความรูน้ี เปนการสงเสริมความสามารถทางสมอง ความคิดสรางสรรค มีความคลองแคลว 
ที่จะนำความรูไปใชในสถานการณใหมอยางรวดเร็ว นักเรียนสามารถจำเน้ือหา และวิธีการไดด ี 

เพราะผานการแกปญหาจริง ชวยสนับสนุนใหนักเรียนกระตือรือรนในการคนควาหาความรูดวยตนเอง 

สงเสริมการทำงานเปนกลุมนับเปนกิจกรรมการเรียนท่ีสงเสริมศักยภาพของนักเรียน นักเรียนไดเปน
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เจาของความรูที่แทจริง สามารถนำประสบการณใหมไปใชประโยชนและสามารถนำไปเช่ือมโยงกับ

ความรูเดิมไดรวดเร็ว ทำใหเกิดความรูที่คงทน เก็บความจำไดยาวนาน สงผลใหนักเรียนมีศักยภาพ

ในการนำความรูที่มีอยูทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิไดคะแนนสูงขึ้น  

 จะเห็นไดวาการเรียนรูโดยชุดสรางความรู กระบวนการเรียนรูขั้นจัดทำชิ้นงานเปน 

การนำเสนอผลงานท่ีทำใหนักเรียนมีโอกาสจัดลำดับขั้นตอนของความรู การเรียบเรียงความรู  

ความคิด สรางออกมาเปนเอกสารหลักฐานรองรอยตาง ๆ ซึ่งไดจากการคนพบองคความรูนั้น  

(ปราโมทย จนัทรเรอืง, 2552) และความรูทีผ่านการลงมือกระทำของนักเรียน การเรียนรูตามสภาพจรงิ 

และจัดใหนักเรียนควบคุมการเรียนของตนเอง มีการสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ 

ที่สำคัญก็คือการสรางความรูดวยตนเอง ทำใหเกิดความรูที่คงทน เก็บความจำไดยาวนาน สงผล 

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู มีศักยภาพทางการเรียนสูงกวา

ศักยภาพทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูตามปกติซึ่งสอดคลองกับงาน

วิจัยของศรานนท วะปะแกว (2547) ไดวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน 

ในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง สมดุลเคมีระหวางการสอนตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรักติวิสตกับการสอนปกติ จากการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรักติวิสต 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนรอยละ 68 สวนการสอนตามปกติ นักเรียนมี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียนรอยละ 55 

 4. จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรูสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดย 

การสอนตามปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการเรียนรู 

ทีน่กัเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง นกัเรียนใชกระบวนการเรียนรูทีส่รางความรูดวยตนเองจากการคิด 

และปฏิบัติจริงตามลำดับข้ัน วิเคราะหความสำคัญท่ีจำเปนของส่ิงท่ีจะเรียนรู วางแผนกำหนด

ขอบเขตวิธีการเรียนรู ลงมือเรียนรูตามแผน นำเสนอขอมูลที่ไดจากการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย 

สรุปความรู ขอคิด แนวทางปฏิบัติ จัดทำผลงาน รายงานผลการเรียนรูของตนเองในรูปแบบตาง ๆ 
ตามความถนัดความสนใจ (พจนา ทรัพยสมาน, 2550: 2) นักเรียนท่ีเรียนโดยชุดสรางความรู  

จึงผานกระบวนการเรียนรูเหลาน้ีทั้งหมด สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งมีคุณสมบัติ
ของนักวิทยาศาสตร อันเปนลักษณะสำคัญท่ีเอื้อใหนักเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรคนควา

หาความรูใหม แกปญหา หาแนวทางแกปญหา พฤติกรรมท่ีแสดงออกน้ีคือ จิตวิทยาศาสตร  

(พิมพพันธ เดชะคุปต, 2549: 22) กระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการเรียนโดยชุดสรางความรูสงผล 

ใหจิตวิทยาศาสตรของนักเรียน สูงกวานักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 

 5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดสรางความรู มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากหลักการทฤษฎีตามแนวคอนสตรักติวิสต ที่นำมาเปนพ้ืนฐานหลักใน 

การออกแบบการเรียนรู ที่นำส่ือประเภทตาง ๆ มารวมกัน ซึ่งคุณลักษณะของส่ือตาง ๆ นั้นจะสงเสริม 
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ซึ่งกันและกัน การใชชุดสรางความรูจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมความสามารถ 

ทางสมอง ความคิดสรางสรรค มีความคลองแคลวท่ีจะนำความรูไปใชในสถานการณใหม 

อยางรวดเร็ว นักเรียนสามารถจำเน้ือหาและวิธีการไดดี เพราะผานการแกปญหาจริง นอกจากน้ี 

แนวคอนสตรักติวิสตยังชวยสนับสนุนใหนักเรียนกระตือรือรน ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

สงเสริมการทำงานเปนกลุม มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถสงเสริมศักยภาพของนักเรียน 

ใหมีกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง จากประสบการณของตนเอง แลวนำประสบการณ 

ไปใชประโยชน และสามารถนำความรูใหมเชื่อมโยงกับความรูเดิมไดรวดเร็ว เกิดความคงทน เก็บ 

ความทรงจำไดยาวนาน สามารถนำความรูไปใชไดในระดับสูงตอไปไดเปนอยางดี ชวยใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหเน้ือหาของบทเรียนเร่ืองพลังงานความรอนท่ีนักเรียนเขาใจ

ยาก เมื่อมีกิจกรรมท่ีแตกตางและหลากหลาย ทำใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน นอกจากน้ี 

สื่อแตละประเภทมีภาพ สีสัน เสียง ตลอดจนการเคล่ือนไหวตาง ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน 

และกระตุนใหนักเรียนเกิดการอยากรูบทเรียนมากย่ิงข้ึน สงผลใหความพึงพอใจของนักเรียน 

อยูในระดับมากท่ีสุด   

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการเรียนรูหรือ 

การศึกษาวิจัยคร้ังตอไป ดังน้ี 

 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

  1.1 ครูผูสอนวิทยาศาสตร ควรนำเอารูปแบบการสอนโดยชุดสรางความรู และนำ

กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิสต ไปใชในการจัดการเรียนรู เน่ืองจากการสอน 

ตามแนวคอนสตรักติวิสตเปนการสอนที่นักเรียนมีบทบาทสำคัญท่ีสุดในการเรียนรูในเร่ืองน้ัน ๆ 
นักเรียนมีบทบาทในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เปนผูสรุปองคความรูที่เกิดจากการเรียนรู  

จัดทำชิ้นงาน เปนท่ีประจักษวาองคความรูนั้นสรางจากนักเรียนอยางแทจริง นักเรียนเกิด 

ความภาคภูมิใจในผลงานของตน และความรูนั้นจะทำใหจำไดยาวนาน และสามารถผสมผสานกับ

ความรูเดิมกลายเปนความรูใหม ที่จดจำไดนาน สวนครูเปนสนับสนุนสงเสริมเทาน้ัน 
      1.2 การนำรูปแบบการสอนโดยชุดสรางความรู ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ครูผูสอนควรปรับใหสอดคลองกับสถานการณ เชน จำนวนนักเรียนตอกลุม การกำหนดบทบาท 

ของนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

  1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยชุดสรางความรูอาจมีการปรับลดเวลาใน 

การขยายการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีการยืดหยุนตามสถานการณความพรอมของนักเรียน 

ไดตามความเหมาะสม 
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  1.4 ควรใชสือ่ทีเ่ปนแหลงเรียนรูตามธรรมชาติ ศกึษานอกสถานท่ี หรอืนวัตกรรมอืน่ ๆ  

มาชวยในการจัดการเรียนรูกับวิธีการเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเอง เชน สวนดอกไม หรือ 

เรือนเพาะชำในโรงเรียน การใชเกม และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยชุดสรางความรูกับ

เน้ือหาอื่นในกลุมสาระวิทยาศาสตรในระดับอื่น ๆ 

  2.2 ควรมีการศึกษานำวิธีการสอนโดยชุดสรางความรูไปใชในกลุมสาระอื่น ๆ 

  2.3 ควรมกีารทดลองใชรปูแบบการจดัการเรียนรูโดยชุดสรางความรูกับวธีิสอนแบบอืน่ ๆ  

 

สรุป 
 ในการวิจยัน้ีผูวิจยัไดสรางชดุสรางความรูเร่ือง พลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาชุดสรางความรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นชวย

พัฒนาศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถสรางความรูจากความสัมพันธระหวาง

สิ่งที่เรียนรูกับความเขาใจเดิมที่มีมากอน นำความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณ ที่ตน

พบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทางปญญา นักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการทำกิจกรรม 

สรุปเนื้อหาสิ่งที่เรียนรู และการสรางผลงานจากกิจกรรมที่เรียนรูดวยตนเองอยางกระตือรือรน ทำให

นักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง และชวยใหนักเรียนจดจำความรูนั้นไดยาวนานสงผลให 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีความกาวหนามากข้ึน และในการทำกิจกรรมตาง ๆ นัน้ นกัเรียน 

เกิดความภูมิใจในผลงานของตนเองนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู  มีความสนใจในการแสวงหา

ความรู มุงมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแสดงความคิดเห็น 

และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ทำใหนักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรอยูในระดับมาก 
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ผลการฝกอบรม เรื่อง การสรางเว็บไซต  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
THE TRAINING ACHIEVEMENT ON ‘CREATING A WEB SITE’  

IN THE CAREER AND TECHNOLOGY LEARNING SUBSTANCE  
FOR SECONDARY EDUCATION STUDENTS 

 

เพ็ญประภา  นันทนาสิทธ์ิ / PENPRAPA  NANTHANASIT1 

นารีรัตน  สุวรรณวารี / NAREERAT  SUWANVAREE2  

วรรณวิไล  นันทมานพ / WANWILAI  NUNTHAMANOP3  
  

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนกอนและหลังไดรับการฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต 2) ศึกษาทักษะ 

การสรางเว็บไซตภายหลังไดรับการฝกอบรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3) ศึกษา 

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอการฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน  

30 คน ซึ่งไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาความเชื่อมั่น 0.885 2) แบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต   
และ 3) แบบวัดความพึงพอใจทีม่ตีอการฝกอบรม มคีาความเช่ือมัน่ 0.896 การวิเคราะหขอมลูใชคาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเน้ือหา และการทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลังไดรับการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2ดร., อาจารย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ผูชวยศาสตราจารย,  อาจารยพิเศษ  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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 2. ทักษะการสรางเว็บไซต ของนักเรียนหลังไดรับการฝกอบรมอยูในระดับดี   

 3. ความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกอบรมเรื่องการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรยีนรูการงาน

อาชพีและเทคโนโลยี  สำหรับนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตนอยูในระดับมากท่ีสดุ 

 

คำสำคัญ:  การฝกอบรม  การสรางเว็บไซต  มัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) compare the achieved learning  

of secondary education students before and after attending the training course entitled  

‘Creating a Web Site’. 2) evaluate the students’ skills for ‘Creating a Web Site’ after attending 

the training course for the secondary education  students 3) evaluate the students’ satisfaction 

towards the ‘Creating a Web Site’ training through the Group Learning Career and  

Technology. The research sample was from 30 secondary education students from 

Kanchanapisekwittayalai Suphan Buri School, Maung Suphan Buri district, Suphan Buri 

province during the second semester of 2012. The instruments used in this research were 

1) achievement testing material with a reliability of 0.855, 2) an evaluation form of skills for 

‘Creating a Web Site’ and 3) A questionnaire of satisfaction with a reliability of 0.896. Data 

was analyzed in terms of mean, standard deviation, content analysis and t-test. 

 The results were as follows: 

 1. The learning achieved by the students after training was higher than before 
and was significantly different at .05 level. 

 2. The students’ skills of ‘Creating a Web Site’ were rated at a high level. 

 3. The satisfaction of training towards ‘Creating a Web Site’ of Group Learning  
Career and Technology of the students were rated at a high  level. 

Keywords:   training course, creating a web site, secondary education 
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บทนำ 

 ในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรไวในกลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

เพ่ือมุงเนนใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เนนผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา 

อยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ แข็งแรง ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม  

การรูจักการแกปญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีเหตุผล โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห

วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เนนการทำงานรวมกัน สามารถจัดการ

ตนเองไดและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1-4) จากการขยายตัว

ของเทคโนโลยีและการส่ือสาร ทำใหคนไทยมีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรูขอมูลขาวสารไดมากข้ึน  

แตการใชเทคโนโลยีดังกลาวในทางที่ผิด โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนและวัยรุน ทำใหมีผลกระทบตอ

การศึกษา และจากโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน (child watch) ไดเปดเผยสถานการณ

เด็กและเยาวชนไทยประจำป 2550-2551 พบวา เด็กไทยมีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนรูโดยผลสำรวจ

ของโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนพบวามีเด็กไทยโดยเฉล่ียเพียงรอยละ 27 ที่อาน

หนังสือเปนงานอดิเรก ในขณะท่ีเด็กใชเวลากับสื่อเทคโนโลยี สูงมากกวาถึงวันละ 6-7 ชั่วโมง โดย

หมดไปกับโทรทัศนราว 3 ช่ัวโมง อินเทอรเน็ตกวา 2 ช่ัวโมง และโทรศัพทอีก 1.5 ช่ัวโมง ซ่ึงส่ือเทคโนโลยี

เหลาน้ีขาดการสงเสริมสนับสนุนใหเปนสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็ก จึงกลายเปนพ้ืนท่ีเส่ียงสำหรับเด็ก

ทำใหใชเวลาไปกับสื่ออันตรายและส่ือย่ัวยุตาง ๆ มากมาย สวนในการเสริมสรางทักษะท่ีนำไปสู 

การพัฒนาระบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพน้ัน นอกจากการฝกอบรมใหความรูในการใชงานดานคอมพิวเตอรแลว ยังตองเนน

โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร เพ่ือใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูทุกท่ี ทุกเวลา  
กอใหเกิดการพัฒนาประเทศใหกาวสู “สังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู” (สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 101)   

 การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น ก็ไดมีกระบวน 

การเรียนการสอนท้ังในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ เพ่ือใหนักเรียนไดนำความรูที่ไดไปใชในชีวิต

ประจำวัน ซึ่งในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบไปดวย 4 สาระคือ การดำรงชีวิตและ

ครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการงาน
และอาชีพ สาระท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทำงานและอาชีพ มีความสำคัญตอ 

การเลือกเรียนของผูเรียน อินเทอรเน็ตและการสรางเว็บไซตไดเขามามีบทบาทและไดรับความนิยม 

จากประชาชนท่ัวไปอยางปฏิเสธไมไดจากเดิมที่ใชกันในกลุมเล็ก ๆ ก็เร่ิมมีการใชเครือขาย 

อินเทอรเน็ตกันอยางแพรหลาย ทำใหขอมูลสามารถเชื่อมโยงกันไดรวดเร็ว การติดตอสื่อสารทำได
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แบบไรพรมแดน ผูใชอีกซีกโลกหน่ึงสามารถติดตอสื่อสารกับคนอีกซีกโลกหน่ึงไดอยางงายดาย  

กอใหเกิดสารสนเทศอยางมากมาย (วศิน  เพ่ิมทรัพย, 2548: 13)   

 เว็บไซต (website) เปนเอกสารท่ีประกอบดวยขอความและมีการตกแตงรูปภาพ  

ภาพเคล่ือนไหว เสียงและมีการนำเสนอบนอินเทอรเน็ต ปจจุบันเครือขายอินเทอรเน็ตประกอบ 

ไปดวยเว็บไซตของบุคคล องคกร รวมทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน เปนแหลงความรูทางวิชาการ 

ความบันเทิง ตลอดจนการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต และมีประโยชนดานการศึกษาคือ ครูและ

นักเรียนสามารถคนควาสารสนเทศตาง ๆ ทั่วโลกอยางไรขอบเขต การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมี

มากข้ึนเร่ือย ๆ จนในที่สุดนักเรียนอาจไมจำเปนตองไปเรียนกับครูที่โรงเรียนทุกวัน แตละโรงเรียน 

สามารถจัดทำเว็บไซตเพ่ือประชาสัมพันธการศึกษาและเผยแพรวิทยาการตาง ๆ ใหนักเรียนและ

ชุมชน เชน จัดทำเว็บไซตเก่ียวกับขอสอบสำหรับศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จะชวยใหประหยัด 

คาใชจายและเวลามาก หรืออาจประยุกตใชกับสื่อการสอน ซึ่งจะชวยชาติไดมาก เชน สถาบัน 

การศึกษาตาง ๆ อาจจัดทำเว็บไซตเก่ียวกับขอสอบสำหรับสอบเขาสถาบันน้ัน ๆ จะทำใหโรงเรียน

ตาง ๆ ทั่วประเทศไดรับประโยชนมาก นักเรียนท่ียากจนก็จะประหยัดคาใชจายตาง ๆ เก่ียวกับ 

การกวดวิชา และตำราตาง ๆ นอกจากน้ีอาจจัดทำหลักสูตรอาหารท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือใหบุคคลทั่วไป 

ไดเรียนรูและทำขาย จะชวยใหเศรษฐกิจโดยท่ัวไปดีขึ้น (เจนวิทย  เหลืองอราม, 2541: 341) 

 สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 มีการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน โดยจากผลการประเมิน

ภายนอก มีขอเสนอแนะดังนี้ 1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดใชคอมพิวเตอร 

และอินเทอรเน็ตอยางตอเน่ือง เชน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกสงงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

การสรางเว็บไซต เ พ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใชอินเทอร เน็ตในการสืบคนขอมูล  

2) จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยี ตามจุดเนนของสถานศึกษา 3) สงเสริมผูเรียนใหฝกปฏิบัติจริงอยางตอเน่ืองและ
หลากหลายทุกกลุมสาระการเรียนรู พรอมท้ังนำขอมูลจากการปฏิบัติจริงมาวิพากษวิจารณเก่ียวกับ

ประโยชนของส่ิงท่ีเรียนรู การประเมินความนาเช่ือถือและการเลือกใชขอมูลความรูไปประยุกตใช 

ในชีวิตจริง 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการขามเน้ือหาเพ่ือสงเสริมทักษะการใชชีวิตจริง  

(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550: 2) และเน่ืองจากปจจุบันเทคโนโลยี

การศึกษาไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เรียกไดวาการสื่อสารไรพรมแดน ดานการสืบคนขอมูลขาวสาร 
โดยการใชระบบอินเทอรเน็ต และการนำคอมพิวเตอรมาชวยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เด็กควรมีทักษะในการเรียนรู ควบคูกับการใชเทคโนโลยีใหม ๆ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545: 3) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคาและ 
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ใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา  

การทำงาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคณุธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 

4-5) ไดใหสถานศึกษาจัดใหมีรายวิชาคอมพิวเตอร สาระเพ่ิมเติม สำหรับผูเรียนโดยมีรายวิชา

คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งในเน้ือหาเก่ียวกับการใช

งานคอมพิวเตอรในงานอาชีพ ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทำงานกับขอความ 

และตกแตงเอกสาร การทำงานกับตารางขอมูลการใชสูตรคำนวณ และเขาใจหลักการทำงาน และ

การสรางเว็บไซต (ชษิณพุงศ ธัญญลักษณ, 2554: คำนำ) แตเน่ืองจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี ไมสามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตนได เพราะจำนวนช่ัวโมงเรียนตลอดปการศึกษาไมเพียงพอ เน่ืองจากเปนโรงเรียนท่ีสงเสริม

ทักษะการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนมีความจำเปนตองจัดรายวิชา

เพ่ิมเติมในกลุมสาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรกอน จึงทำใหนักเรียนดังกลาวไมไดเรียน 

รายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ เปนผลใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนขาดทักษะ 

ในการสรางเว็บไซต    

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเห็นความสำคัญของการจัดฝกอบรม และมี 

ความสนใจที่จะจัดฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต ใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือให 

ผูเรยีนเกิดทกัษะการสรางเวบ็ไซต ทีจ่ะนำความรูไปใชพัฒนาตนเองในดานการเรียน การนำเสนองาน  

การทำโครงงาน โดยการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และการสรางเว็บไซตของตนเอง

เพ่ือใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและพัฒนางานในดานอื่น ๆ และเปนแรงเสริม 

เพ่ือกระตุนใหเกิดความนาสนใจที่จะเรียนรู และเปนทางเลือกใหมที่จะชวยใหกิจกรรมการเรียน 

การสอนมีประสิทธิผลมากข้ึน ตอบสนองการเรียนรูไดตามความตองการตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคของการวิจัย มีดังน้ี  

 1)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกอน
และหลังไดรับการฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต    

 2) เพ่ือศึกษาทักษะการสรางเว็บไซตภายหลังไดรับการฝกอบรม ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน     

 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอการฝกอบรม 

เร่ืองการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี    



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 47

วิธีดำเนินการ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   

  1.1 ประชากร  ไดแก นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ระดับมธัยมศึกษาตอนตนท่ีศกึษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ในระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 

จำนวน 343 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 302 คน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จำนวน 320 คน  

รวมทั้งส้ินจำนวน 965 คน   

     1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย สุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 3 คน  ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 จำนวน 5 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 22 คน รวม จำนวน 30 คนไดมาดวยการเลือกแบบ

เจาะจง (purposive sampling) 

 2. ตวัแปรในการวจัิย  ไดแก  การฝกอบรม  เร่ือง การสรางเว็บไซตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ทักษะการสรางเว็บไซต  และความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม  

 3.  เน้ือหา   

  3.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสรางเว็บไซต  

    3.1.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 

    3.1.2 หลักการสรางเว็บไซตเบ้ืองตน 

    3.1.3 การสรางเว็บไซตดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

    3.1.4 คำส่ังพ้ืนฐานในการสรางเว็บไซต 

  3.2 การกำหนดคุณสมบัติของตัวอักษร 

    3.2.1 การกำหนดขนาดและชนิดของตัวอักษร 

    3.2.2 การจัดวางตำแหนงและกำหนดสีของขอความ 

   3.3 การตกแตงเว็บไซตดวยรูปภาพ  ภาพเคล่ือนไหวและเสียง 
    3.3.1 การแทรกรูปภาพและภาพเคล่ือนไหว  

    3.3.2 การปรับแตงรายละเอียดของรูปภาพ 

    3.3.3 การแทรกไฟลเสียง 

  3.4 การตกแตงเว็บไซตดวยตาราง 

    3.4.1 การสรางตาราง 
    3.4.2 การใสขอมูลและปรับขนาดตาราง 

    3.4.3 การปรับแตงรายละเอียดของตาราง 
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  3.5 การเช่ือมโยงเว็บไซต 
    3.5.1 การเช่ือมโยงภายในเว็บไซตเดียวกัน 
    3.5.2 การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตอื่น 
    3.5 .3 การเช่ือมโยงดวยอีเมล 
    3.5.4 การกำหนดคุณสมบัติการเช่ือมโยง 
   4. ระยะเวลา  ดำเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 วันละ 6 ชัว่โมง รวม 3 วัน 
จำนวน 18 ชั่วโมง 
 5. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  5.1  คูมือการฝกอบรม เร่ือง การสรางเว็บไซต  
  5.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  
ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.30-0.84 คาอำนาจจำแนก (r) 
ระหวาง  0.28-0.93 คาความเช่ือมั่น เทากับ 0.885    
  5.3 แบบประเมนิทักษะการสรางเว็บไซต โดยอิงเกณฑประเมิน (rubric assessment)  
กำหนดเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน 4 ระดับ (4, 3, 2, 1)  
  5.4  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกอบรม ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) 
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ   
 การสรางคูมือการฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซต มีวิธีดำเนินการสรางและหา
คุณภาพ ดังน้ี 
 1. ศกึษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางเว็บไซต หนังสือแบบเรียนการสรางเว็บไซต 
หนังสือการสรางเว็บไซตจากสำนักพิมพตาง ๆ และเอกสารท่ีเก่ียวของดำเนินการสรางคูมือ 
การฝกอบรมการสรางเว็บไซต 
 3. ดำเนินการสรางคูมือการฝกอบรม โดยมีองคประกอบของคูมือการฝกอบรมดังน้ี 
  3.1 ความสำคัญของการฝกอบรม เมื่อนักเรียนท่ีผานการฝกอบรม เร่ืองการสราง
เว็บไซต สามารถนำความรูไปใชในดานการเรียน การนำเสนองาน การทำโครงงานโดยการบูรณาการ
กับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และสามารถสรางเว็บไซตของตนเองเพื่อใชในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชน 
  3.2 หลักการของคูมือการฝกอบรม เปนคูมือท่ีใหความรูกับนักเรียนท่ีมัธยมศึกษา
ตอนตน จำนวน 30 คน เฉพาะผูอบรมที่มีความรูพื้นฐานเก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  
การดำเนินการฝกอบรมดำเนินการตามแผนการฝกอบรม จำนวน 5 แผน แตละแผนการฝกอบรม
ประกอบดวย สาระสำคัญ จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาสาระ กิจกรรมการฝกอบรม เวลา สื่อการฝก
อบรม การวัดผลประเมินผล 
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   3.3 จดุมุงหมายของการฝกอบรม  เมือ่นกัเรียนท่ีผานการฝกอบรมเรือ่งการสรางเว็บไซต  

     3.3.1 นักเรียนสามารถนำความรูไปใชในดานการเรียน การนำเสนองาน  

การทำโครงงานโดยการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ   

    3.3.2 นักเรียนสามารถสรางเว็บไซตของตนเองเพื่อใชในการเผยแพรขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชน นอกจากน้ีเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู มีความกระตือรือรน 

พัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.4 เน้ือหาสาระความรูที่จำเปน พ้ืนฐานสำหรับการสรางเว็บไซต กำหนดเน้ือหาใน

การอบรม ไดแก 

    3.4.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสรางเว็บไซตประกอบดวย 1) ความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 2) หลักการสรางเว็บไซตเบื้องตน 3) การสรางเว็บไซตดวยโปรแกรม

สำเร็จรูป และ 4) คำส่ังพ้ืนฐานในการสรางเว็บไซต 

    3.4.2 การกำหนดคุณสมบัติของตัวอักษร ประกอบดวย 1) การกำหนดขนาด

และชนิดของตัวอักษร และ 2) การจัดวางตำแหนงและกำหนดสีของขอความ 

      3.4.3 การตกแตงเว็บไซตดวยรูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ประกอบดวย  

1) การแทรกรูปภาพและภาพเคล่ือนไหว 2) การปรับแตงรายละเอียดของรูปภาพ  และ 3) การแทรกไฟลเสียง 

      3.4.4 การตกแตงเว็บไซตดวยตาราง ประกอบดวย 1) การสรางตาราง  

2) การใสขอมูลและปรับขนาดตาราง และ 3) การปรับแตงรายละเอียดของตาราง 

     3.4.5 การเช่ือมโยงเว็บไซต ประกอบดวย 1) การเช่ือมโยงภายในเว็บไซต

เดียวกัน 2) การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น 3) การเชื่อมโยงดวยอีเมล และ 4) การกำหนดคุณสมบัติ 

การเช่ือมโยง 

  3.5 กระบวนการและวิธีการฝกอบรมผูวิจัยใชเทคนิคการฝกอบรมโดยใชวิทยากร 

เปนศูนยกลางการเรียนรูโดยใชวิธีการสาธิต (demonstration) ใหผูเขารับการอบรมไดเห็นการปฏิบตัจิรงิ

มีขั้นตอนดังน้ี 
    3.5.1  รับสมัครนักเรียนท่ีมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 30 คน เฉพาะผูอบรมที่มี

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

     3.5.2  วิธีการฝกอบรม  
         ขั้นท่ี 1 กระบวนการฝกอบรมเนื้อหาหนวยท่ี 1 จัดกิจกรรมในรูปของ 

การทดสอบความรูและประสบการณเดิมของผูเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับการสรางเว็บไซต 
                    ขั้นท่ี 2  วิทยากรใหความรูเร่ืองการสรางเว็บไซต ตามเน้ือหาหนวยการเรียนรู 

               ขัน้ท่ี 3 ใหผูเขารบัการอบรมลงมอืปฏบิตัเิปนกระบวนการฝกอบรม ตามเน้ือหา 

หนวยการเรียนรูเนนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง 

              ขั้นท่ี 4 การประเมินและติดตามผลการสรางเว็บไซต หลงัอบรมอยางตอเน่ือง 
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    3.5.3 ประเมินความรู ทักษะ และความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม  

หลังเสร็จสิ้นการอบรม 

  3.6  สื่อการฝกอบรม ประกอบดวย 1) คูมือการฝกอบรมโปรแกรมสรางเว็บไซต  

2) ใบงาน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) Power Point ประกอบการอบรม 5) เคร่ือง

คอมพิวเตอร  และ 6) เคร่ืองฉาย/จอโปรเจกเตอร 

     3.7  การวัดและประเมินผล มีรายละเอียดสอดคลองกับจุดหมายของเนื้อหา และ

กิจกรรมฝกอบรม การวัดและประเมินผล โดยประเมินใหครอบคลุม 3 ดาน คือ ดานความรู ทักษะ

การสรางเว็บไซต และความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 2) แบบประเมนิทักษะการสรางเว็บไซต  และ 3) แบบวดัความพึงพอใจท่ีมตีอการฝกอบรม  

    3.8  แผนการจัดการเรียนรู โดยศึกษาเอกสารและตำราท่ีเก่ียวของกันเพ่ือขยาย 

รายละเอียดเชิงเน้ือหา เรื่อง การสรางเว็บไซต เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู  

ใหครอบคลุมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู จำนวน 5 แผน ซึ่งประกอบดวยหัวขอตอไปนี้  สาระสำคัญ 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด จุดประสงค สาระการเรียนรู ชิ้นงาน การวัดผลและประเมินผล  

สื่อและแหลงการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 4. นำคูมือการฝกอบรมเร่ืองการสรางเว็บไซต ใหผูเช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบ

คุณภาพของคูมือและนำไปปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

 5. นำคูมือที่ปรับปรุง แกไข ใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรดานเน้ือหา และดานการวัดผล

ประเมินผล จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของคูมือ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวาง

คำถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC: index of item objective congruence) ไดคาดัชนี 

ความสอดคลองเทากับ 1.00 

 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการสรางเว็บไซต สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จำนวน 1 ฉบับ มีลักษณะ 

เปนแบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจ เร่ืองการสรางเว็บไซต 3 ดาน คือ ความรู ความเขาใจ ทักษะ
การนำไปใช เปนแบบ 4 ตัวเลือก โดยยึดวัตถุประสงคของการฝกอบรม เพ่ือใหไดแบบทดสอบ 

ที่ครอบคลุมวัตถุประสงคของการฝกอบรม  จำนวน 60 ขอ แลวคัดเลือกเหลือ จำนวน 30 ขอ โดยมี

ขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารฝกอบรม เรื่อง การสรางเว็บไซต ไดแก หนังสือแบบเรียนการสราง

เว็บไซต หนังสือการสรางเว็บไซตจากสำนักพิมพตาง ๆ  และเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 2.  ศึกษาเกณฑในการสรางแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผล  
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 3. สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคของการฝกอบรมที่ตั้งไว ซึ่งเปน 

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ โดยใหคะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบคำถามถูก 0 คะแนน 

เมื่อตอบคำถามผิด 

 4. นำแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบแลวนำ 

ขอเสนอแนะ ดานเน้ือหา ความสอดคลองกับจุดประสงคมาปรับปรุงแกไข 

 5. นำแบบทดสอบท่ีปรับปรุง แกไข ใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานเน้ือหา และ 

ดานการวัดผลประเมินผล จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยใชคาดัชนี 

ความสอดคลองระหวางคำถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  

 6. นำแบบทดสอบไปทดลองใชกับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาลัย สุพรรณบุรี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน ที่เคยรับการสงเสริมทักษะการสราง

เว็บไซต ในโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือหา 

คาความยากงาย (p) ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.30-0.84 ไดคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 

0.28-0.93  คัดเลือกไวจำนวน 30 ขอ  

 7. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสรางเว็บไซต ที่เลือกไวจำนวน  

30 ขอ แลวไปหาคาความเช่ือมั่น (reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder and Richardson  

(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2551: 247) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.885    

 

 การสรางแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต  

 1. ศึกษาเกณฑในการสรางแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต จากเอกสารการวัดผล

และประเมินผลตาง ๆ 

 2. สรางแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต โดยแบงคะแนนจากการปฏิบัติมี 5 ดาน 
คือ 1) ตัวอักษร 2) ภาพกราฟก  3) ภาพเคล่ือนไหว  4) เสียง  5) การเช่ือมโยงภายในเว็บไซตเดียวกัน 

หรือนอกเว็บไซต ใชการประเมินจากชิ้นงาน โดยอิงเกณฑการประเมิน (rubric) ใหคะแนนแบบแยก

องคประกอบ มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (4, 3, 2, 1) (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2553: 65-66)   

 3. นำแบบประเมินทักษะสรางเว็บไซต ที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ จำนวน 2 ทาน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม เน้ือหา ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ตรวจสอบเพ่ือใหขอเสนอแนะแลวนำมาปรับปรุงแกไข 

 4. เสนอแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซตที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 

จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถาม

กับลักษณะพฤติกรรม (IOC) จากน้ันนำคะแนนประเมินของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณหาคาดัชนี 

ความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00   
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 5. นำแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต ที่ปรับปรุงแกไขพรอมจัดพิมพเปนแบบ

ประเมินทักษะการสรางเว็บไซตโดยแบงคะแนนจากการปฏิบัติมี 5 ดาน คือ 1) ตัวอักษร 2) ภาพ

กราฟก 3) ภาพเคล่ือนไหว 4) เสียง และ 5) การเช่ือมโยงภายในเว็บไซตเดียวกันหรือนอกเว็บไซต    

 

 การสรางแบบวัดความพึงพอท่ีมีตอการฝกอบรม 

 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดฝกอบรม โดยมีขั้นตอนในการสราง

ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาขอมูลและกำหนดวัตถุประสงคในการอบรม โดยสอบถามเกี่ยวกับ หลักสูตร

การอบรม ชวงเวลาการจัดอบรม ดานวิทยากร ดานส่ือประกอบการอบรม ดานการวัดและประเมิน

ผล และผลท่ีไดรับจากการอบรม 

 2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีตอการสรางเว็บไซต 

จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ที่มีตอความพึงพอใจตอการฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต  

โดยแบงออกเปน 4 หัวขอ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  2.1  ดานเน้ือหา ประกอบดวย เน้ือหาตรงกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม เน้ือหา 

ที่จัดอบรมตรงกับสิ่งท่ีตองการ เน้ือหาท่ีจัดอบรมเปนประโยชนตอการนำไปใช 

  2.2  ดานปจจัยท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม ประกอบดวย สถานท่ีจัดฝกอบรม 

มีความพรอม  เอกสารประกอบการฝกอบรมชวยใหเขาใจเน้ือหา ระยะเวลาของการฝกอบรม อุปกรณ 

โสตทัศนูปกรณเพียงพอ บรรยากาศการจัดฝกอบรมนาสนใจ 

  2.3  ดานกระบวนการจัดฝกอบรม ประกอบดวย การใหบริการของเจาหนาท่ี  

การลงทะเบียนหนางาน พิธีการและข้ันตอนการดำเนินการเหมาะสม หัวขอการฝกอบรม 
มีความเหมาะสม วิทยากรในการฝกอบรมมีความรูในเรื่องที่จัดฝกอบรม  

  2.4  ดานผลท่ีไดรับจากการฝกอบรมประกอบดวยความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม

การนำความรูที่ไดรับไปสรางเว็บไซต ความพึงพอใจในการจัดฝกอบรมโดยภาพรวม 
 3. นำขอมูลที่ไดมาประมวล เพ่ือกำหนดเปนโครงสรางและขอบเขตของเนื้อหา 

ในพฤติกรรมบงช้ีระดับความพึงพอใจของผูฝกอบรม ประกอบดวย 1) นอยท่ีสุด  2) นอย  3) ปานกลาง   

4) มาก  5) มากท่ีสุด โดยขอคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสรางแบบสอบถาม 
ตามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของลิเคิรท 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535: 99) 

แบบวัดประกอบดวยขอความท่ีแสดงความรูสึกตอสิ่งหน่ึงส่ิงใดในทางบวกโดยไดกำหนดน้ำหนัก

คะแนนของแตละขอคำถาม ดังน้ี 
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 เกณฑการใหคะแนน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535: 99-100) ดังน้ี 

       5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

           4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

       3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

       2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

       1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 4. จากน้ันนำแบบวัดความพึงพอใจท่ีสรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ตรวจสอบใหขอเสนอแนะแลวนำมาปรับปรุงแกไข 

 5. นำแบบวัดความพึงพอใจเสนอผูเชีย่วชาญทางดานหลักสูตร ดานเน้ือหา ดานการวัดผล

และประเมินผล จำนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการใชคาดัชนี 

ความสอดคลองระหวางสวนประกอบของแบบสอบถามกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม (IOC) 

ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

 6. แบบวัดความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการสรางเว็บไซต มาวิเคราะห 

หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ในการวิจัยคร้ังน้ี แบบวัดความพึงพอใจตอการฝกอบรม พบวามี 

คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.896 

 

 ขั้นตอนการศึกษาผลการฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซตกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาลัย สุพรรณบรุี   

 1. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถึงผูอำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เพ่ือขออนุเคราะหในการทดลองใชเคร่ืองมือวิจัยท่ีสรางข้ึน 

 2. ขอใชสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกดานตาง ๆ ในการทดลองใชเคร่ืองมือวิจัย

จากผูอำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี   
 3. ผูวิจัยรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

สุพรรณบุรี ท่ีสนใจเขารับการอบรมการสรางเว็บไซต โดยตองเปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร  

 4. ติดตอประสานงานกับผูที่เก่ียวของ ไดแก นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ที่เขารับการฝกอบรม โดยประชุมชี้แจงบุคลากรท่ีเก่ียวของในดานตาง ๆ ใหทราบถึงการดำเนินการ

ทดลอง การฝกอบรมครั้งน้ี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  4.1 การจัดเตรียมอาคารสถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ 

ฝกอบรมใหพรอม 
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  4.2 จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม ไดแก คูมือการสรางเว็บไซต  

ที่ผูวิจัยจัดทำข้ึน เพ่ือมอบแกนักเรียน สื่อวัสดุและอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการฝกอบรม แบบวัดความพึงพอใจที่มี 

ตอการฝกอบรม และแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต  

 5. ดำเนินการทดลองใชคูมือฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ซึ่งเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุงเนน 

การปฏิบัติจริง และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางผูเขารับการอบรม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

   5.1 ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม (pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ืองการสรางเว็บไซต กับผูเขารับการอบรม   

   5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโดยผูวิจัยแนะนำการใชโปรแกรมจากคูมือการสรางเว็บไซต 

เนนการปฏิบัติจริง การแลกเปล่ียนเรียนรูของผูเขารับการอบรมโดยปฏิบัติการสรางเว็บไซต จำนวน 

18 ชั่วโมง รวม 3 วัน  

   5.3 ทดสอบความรูหลังการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ืองการสรางเว็บไซต กับผูเขารับการฝกอบรม 

   5.4 ผูวิจัยประเมินทักษะการสรางเว็บไซตโดยใชแบบประเมินทักษะการสราง

เว็บไซต กับผูเขารับการฝกอบรม 

   5.5 ผูเขารับการอบรมทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม 

   5.6 ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินทักษะการสราง

เว็บไซต และแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม  ของผูเขารับการอบรม แลวนำคะแนนท่ีไดมา

วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

 
 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1.1  การคำนวณหาคาเฉล่ีย (mean) 
  1.2  การคำนวณหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  การเปรียบเทียบคะแนนกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรม โดยการทดสอบความแตกตาง 

ระหวางคาเฉล่ีย 2 คา ที่ไดจากกลุมตัวอยางสัมพันธกันโดยใชสถิติทดสอบที (t-test for dependent 

sample)  
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 3. เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต  
  โดยอิงเกณฑการประเมิน (rubric) ใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ มาตราสวน
ประมาณคา 4  ระดับ (4, 3, 2, 1)  (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 65-66)  คือ 
  เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
  คะแนน     3.26 - 4.00 หมายถึง      คุณภาพดีมาก 
  คะแนน     2.51 – 3.25 หมายถึง      คุณภาพดี 
  คะแนน     1.76 – 2.50 หมายถึง      คุณภาพพอใช 
  คะแนน     1.00 - 1.75 หมายถึง      คุณภาพปรับปรุง 
 4. เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพแบบวัดความพึงพอที่มีตอการฝกอบรม 
  โดยอิงเกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของลิเคิรต  
(Liker’s method) 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535: 99)   คือ 
  เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ 
  คะแนน   4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนน   3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนน   2.51 – 3.50 หมายถึง       มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน   1.51 – 2.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย 
  คะแนน   1.00 – 1.50    หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสรางเว็บไซต เปน 
การประเมินความรู ความสามารถทางสติปญญาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ไดรับการฝกอบรมเร่ืองการสรางเว็บไซตเคร่ืองมือที่ใช
สำหรับการเก็บขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเมินกอนและหลังการฝกอบรม 
นำผลมาเปรียบเทียบทางสถิติที่ใชคือ t-test  (t-test dependent) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรม เร่ือง การสรางเว็บไซต กลุมสาระ 
 การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 

 
 

X 
 

S.D. 
     

    D 
 

S D 

 

t-test 
 

P-value 

 

 

20.77 

26.80 

1.61 

1.00 

 

6.03 
 

1.52 
 

21.75 
 

.000 

    .05 *

_ _ 

* 

_ 

(n = 30) 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสรางเว็บไซต กลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลังการฝกอบรม

สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

 ตอนที่ 2 การศึกษาทักษะการสรางเว็บไซต โดยแบงคะแนนจากการปฏิบัติงาน 

ในการสรางเว็บไซต ประกอบดวย 1) ตัวอักษร  2) ภาพกราฟก 3) ภาพเคล่ือนไหว 4) เสียง   

และ 5) การเช่ือมโยง  ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินทักษะการสรางเว็บไซต 

 
    

  
 

 

 

S.D. 
 

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

3.93 

3.36 

2.26 

2.46 

3.76 

0.25 

0.66 

0.58 

0.73 

0.50 

 

 

 

 

 

 3.16 0.20  

    

 
   
 

  

 จากตารางท่ี 2  พบวา ผลการประเมินทักษะการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยภาพรวมมีทักษะ 
การสรางเว็บไซต ในระดับทักษะดี ( x̄ = 3.16, S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเปนขั้นตอน 

ผลการประเมินดานท่ีมีทักษะการสรางระดับทักษะ ดีมาก ไดแก ตัวอักษร ( x̄ =  3.93, S.D. = 0.25)  

การเช่ือมโยง ( x̄ =  3.76, S.D. = 0.50 ) ภาพกราฟก ( x̄ =  3.36, S.D. = 0.66)  รองลงมาดานท่ีมี

ทักษะการสรางระดับทักษะดี ไดแก เสียง ( x̄ =  2.46, S.D. = 0.73) และภาพเคล่ือนไหว  

( x̄ =  2.26, S.D. = 0.58)   
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการฝกอบรม เร่ือง การสรางเว็บไซต สามารถ

วัดไดจากแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม ดังตาราง  3 

 

(n = 30) 
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ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม 

  
 

     S.D. 
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   1.7     

 

4.69 

4.79 

4.72 

4.69 

4.48 

4.62 

 

4.62 

 

0.47 

0.41 

0.53 

0.54 

0.69 

0.56 

 

0.49 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.  
   2.1  

   2.2  

   2.3  

   2.4  

   2.5  
3.  
   3.1  

   3.2  

   3.3  

   3.4  

   3.5   

4.  
   4.1  

   4.2  

   4.3  

 

4.66 

4.62 

4.21 

4.38 

4.59 

 

4.69 

4.69 

4.69 

4.66 

4.62 

 

4.83 

4.72 

4.83 

 

0.55 

0.49 

0.62 

0.56 

0.50 

 

0.47 

0.60 

0.54 

0.55 

0.62 

 

0.38 

0.45 

0.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.64 0.36  

   

 

  

(n = 30) 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 58

 จากตารางท่ี 3 พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกอบรม โดยรวมมีความพึงพอใจ 

ตอการสรางเว็บไซต ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x̄ = 4.64 , S.D. = 0.36) เม่ือพิจารณา 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝกอบรม เรื่อง การสรางเว็บไซต พบวา ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม

เร่ืองการสรางเว็บไซต อยูในระดับมากท่ีสดุ ( x̄ =  4.83, S.D. = 0.38) ความพึงพอใจในการจัดฝกอบรม

โดยภาพรวม ( x̄ = 4.83, S.D. = 0.38) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เน้ือหาท่ีนำมาอบรม 

ครอบคลุม นาสนใจ ( x̄ =  4.79, S.D. = 0.41)  อยูในระดับมากท่ีสุด ลำดับสาม คือ เน้ือหาท่ีอบรม 

มีความยากงายเหมาะสมกับผูอบรม ( x̄ =  4.72, S.D. = 0.53) การนำความรูที่ไดรับไปสรางเว็บไซต 

( x̄ =  4.72, S.D. = 0.45) อยูในระดับมากท่ีสุด และลำดับต่ำสุดคือ ระยะเวลาของการฝกอบรม  

( x̄  =  4.21, S.D. = 0.62) อยูในระดับมาก 

                                                        

อภิปรายผล  
 จากการพัฒนาการฝกอบรม เร่ือง การสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีประเด็นสำคัญท่ีจะอภิปราย ในแตละ 

ขั้นตอนของการพัฒนาการฝกอบรม ดังน้ี 

 1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสรางเว็บไซต พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนหลังฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนเพราะ

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนท่ียังไมมีความรูและทักษะในเร่ืองการสรางเว็บไซตมากอน

จึงทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูอบรมกอนฝกอบรม คะแนนนอยกวาหลังฝกอบรม และเม่ือ 

นำวิธีการอบรมโดยใชคูมือการฝกอบรมมาใหผูอบรมไดศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของผูอบรมสูงขึ้น เน่ืองจากในการฝกอบรมมีสวนกระตุนใหผูอบรมมีความตั้งใจ สนใจที่จะเรียนรู 

สามารถปฏิบัติดวยตนเองได และเปนแนวทางท่ีจะนำผลการฝกอบรมไปพัฒนาดานการเรียน 

การสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งตรงกับนันทวัฒน สุขผล (2547: 15) ไดกลาววาเปน 
การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงความสามารถในการทำงานใหสูงขึ้น ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ

ทัศนคติรวมถึงมีแนวคิดหรือวิทยาการอันทันสมัยเพ่ือใหกาวทันตอความเจริญกาวหนา และ 

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จะทำใหผูที่เขารับการอบรม มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมี 

ความมัน่ใจในการปฏบิตังิานเพ่ิมมากขึน้ สอดคลองกับสมคดิ บางโม (2544: 14) ไดกลาววา การฝกอบรม

เปนการเพ่ิมพูนความสามารถในการทำงานอยางเฉพาะ โดยมีจุดประสงค 3 ประการ 1) เพ่ิมพูน
ความรู  2) เพ่ิมพูนความเขาใจ 3) เพ่ิมพูนทักษะ จากทฤษฎีสรุปวา จุดมุงหมายของการฝกอบรมนั้น  

อันจะทำใหผูเขารับการอบรมนำกลับไปประยุกตใชในหนาท่ีการทำงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และการฝกอบรม เร่ืองการสรางเว็บไซต ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ วรรชะนะ (2554: 76)  
ไดวิจัย การพัฒนาการฝกอบรมเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปที่ 1-3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 หลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

และสอดคลองกับเฉลิมชัย วิโรจนวรรณ (2550: 126) ไดวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการบำรุง

รักษาและการแกปญหาการใชคอมพิวเตอร สำหรับหัวหนางานคอมพิวเตอรของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมของหัวหนางานคอมพิวเตอร ที่หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

 2. การศึกษาทักษะการสรางเว็บไซต พบวาการประเมินทักษะการสรางเว็บไซต กลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โดยภาพรวมมีทักษะ

การสรางเว็บไซต ในระดับคุณภาพดีมาก เม่ือพิจารณาเปนข้ันตอนผลการประเมินดานท่ีมีทักษะ 

การสราง ระดับคุณภาพดีมาก ไดแก ดานตัวอักษรการเช่ือมโยง และภาพกราฟก รองลงมา 

ระดับคุณภาพดี ไดแก ดานเสียง และภาพเคล่ือนไหว แสดงวานักเรียนมีผลงานดีมากและสามารถ

นำความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการสรางเว็บไซต ทั้งนี้มีปจจัยจากผูเขารับการอบรม 

มีความตองการ ประกอบกับกิจกรรมฝกอบรมเนนใหลงมือทำและไดนำไปใชจริง การฝกอบรม 

เปนลักษณะกลุมปฏิบัติการขนาดเล็กใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในสถานการณจริงของสถานศึกษา 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสารภี วินิจสิริ (2549: 82) ไดศึกษาการพัฒนาเว็บไซตของสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเว็บไซตสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ขอนแกน เขต 1 ตามหลักการและวิธีการออกแบบเว็บไซต และศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอเว็บไซต 

ที่สรางข้ึน กลุมเปาหมายเปนขาราชการครูที่รับผิดชอบศูนยคอมพิวเตอรในโรงเรียนเครือขาย School 

Net เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 จำนวน 29 คน ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูที่รับผิดชอบ 

ศูนยคอมพิวเตอรในโรงเรียนเครือขาย School Net เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 มี 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบหนาโฮมเพจ (home page) ในระดับดี ในดานขอมูลท่ีเสนอ 

บนเว็บไซต ดานการออกแบบหนาเว็บ ดานการใชสีในเว็บเพจตามลำดับ และสำหรับความคิดเห็น 
ในการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โดยรวมอยูในระดับด ีดานท่ีมคีาเฉล่ียในระดับด ีคอืดานตัวอกัษร

และจัดรูปแบบขอความ ดานขอมูลที่นำเสนอบนเว็บไซตและดานการใชสีในเว็บเพจ ซึ่งสอดคลอง 
กับทฤษฎีการมีสวนรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกลาววา ความสำเร็จของ

การฝกอบรมนอกจากสรางความสุขในการเรียนแลว การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรมย่ิงมี 

การปะทะสังสรรคทางความคิดกันมากเทาใดก็ย่ิงจะทำใหความรูแตกฉานมากเทาน้ัน ในแนวคิด 
ดังกลาวมีหลักการคือ ตองใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวมสงเสริมเปาหมายเกง ดี มีสุข และการมี

สวนรวมตองใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค และเน้ือหาวิธีการท่ีเสริมการมีสวนรวม 
การฝกอบรมไดดนีาจะเปนวิธีการฝกอบรมแบบดาว 5 แฉก ซึง่มอีงคประกอบคือ การฝกอบรมเปนกลุม

การใชคำถามเปนส่ือใหคิด การใหผูเขารับการฝกอบรมทำกิจกรรมการสรางผลงาน การเสริมจินตนาการ
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ของผูเขารับการอบรมและการเช่ือมโยงกับชีวิตจริง (ปราโมทย จันทรเรือง, 2545: 49) และสอดคลอง

กับแนวคิดของนันทวัฒน สุขผล (2547: 15) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการฝกอบรมวา 1) เพ่ือชวย

พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงความสามารถในการทำงานใหสูงขึ้น ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ 

ทัศนคติ รวมถึงมีแนวคิดหรือวิทยาการใหม ๆ อันทันสมัยเพ่ือใหกาวทันตอความเจริญกาวหนา และ

ทันตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  2) เพ่ือจะชวยใหผูที่เขารับการอบรม มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 3) การฝกอบรมจะชวยปรับพฤติกรรมของบุคคลให

สอดคลองทันตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน

นั้น ๆ ดวย 

 3. การศึกษาความพึงพอใจตอการฝกอบรม พบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกอบรม เร่ือง

การสรางเว็บไซต มีความพึงพอใจตอการฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝกอบรม พบวา ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมเรื่องการสรางเว็บไซต 

ความพึงพอใจในการจดัฝกอบรมโดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสดุ รองลงมาคอื เน้ือหาท่ีนำมาอบรม 

ครอบคลุม นาสนใจ อยูในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากการจัดฝกอบรมมีความพรอมและการวางแผน

อยางเปนระบบจึงทำใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม ทำใหเกิดผลงานที่ประสบความ

สำเร็จและมปีระสทิธิภาพ สอดคลองกบัทฤษฎขีองยงยุทธ สมิพา (2542: 27) กลาววา ความพึงพอใจ

เปนความรูสกึท่ีด ี เจตคตทิีด่แีละการท่ีบคุคลปฏบิตังิานดวยความสุขจนเปนผลสำเร็จในการทำงานน้ัน 

เจตคติท่ีดีของบุคลากรจึงจำเปน และมีความสำคัญอยางย่ิงท่ีผูบริหารจะตองสรางใหเกิดกับบุคลากร 

ใหได โดยเฉพาะกับครซูึง่เปนเคร่ืองมอืสำคัญในการพัฒนาประเทศใหมคีวามกาวหนาและสอดคลอง

กับพอรเตอร (Porter, 1981: 1-10) ไดกลาววา ความพึงพอใจตอการทำงานในแงที่วาบุคคลจะเกิด

ความพึงพอใจไดก็ตอเมื่อประเมินแลวงานน้ัน ๆ จะนำผลตอบแทนมาให ซึ่งบุคคลไดมีการตัดสินใจ 

ไวลวงหนาแลววา คุณคาของส่ิงท่ีไดรับเปนเชนไร บุคคลจึงเลือกเอางานท่ีนำผลลัพธเหลาน้ันมาให 

ดังน้ันความพึงพอใจมีความสำคัญตอบุคคล ตองานและหนวยงาน คือ ประการท่ีหน่ึงความสำคัญ
ตอบุคคล ไดแก ทำใหเปนสุข เกิดแรงจูงใจและกำลังใจดี มีความเช่ือมั่นในตนเองและผูอื่น รวมถึง 

ใหบุคคลแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ประการท่ีสอง ความสำคัญตองาน ไดแก ทำใหงาน
บังเกิดความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพทำใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงาน ทำให

ระบบงานดำเนินไปดวยความราบร่ืนเรียบรอย และประการท่ีสาม ความสำคัญตอหนวยงาน ไดแก 

ทำใหหนวยงานมีบรรยากาศท่ีดี ทำใหหนวยงานมีภาพลักษณที่ดี ทำใหหนวยงานมีความรัก 
ความสามัคคี และเปนพลังที่จะผลักดันใหหนวยงานเจริญกาวหนา ซึ่งการฝกอบรม เร่ืองการสราง

เว็บไซต ทำใหเกิดแรงจูงใจและกำลังใจ จนทำใหนักเรียนเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง เกิดความ

สามารถในการปฏิบัติงานได  
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ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

  1.1 ในการนำคูมือการฝกอบรมเรื่อง การสรางเว็บไซต ไปศึกษาดวยตนเอง 

ควรจะตองศึกษาคูมือการใชอยางละเอียดกอนการอบรมควรจะตองจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร 

เคร่ืองฉายภาพและจอโปรเจคเตอรใหพรอม  และควรตรวจสอบอุปกรณใหเรียบรอย 

  1.2 โปรแกรมสำหรับการสรางเว็บไซต ที่ใชในการฝกอบรม ควรปรับใหเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

  1.3 ผูเขารับการอบรมตามคูมือน้ีตองสมัครใจ มีความตองการฝกอบรม ไมควร 

นำไปใชกับการฝกอบรมทั่วไป 

  1.4 เมื่อจบการฝกอบรม ควรมีการติดตามและประเมินผลในการสรางเว็บไซตวา 

ความรูที่ไดรับสามารถนำไปใชไดอยางแทจริงในสถานศึกษาหรือไม ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ถึงขั้นนำไปปฏิบัติได 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการวิจัยติดตามผลนักเรียนท่ีเขารับการฝกอบรมในระยะยาวเพ่ือติดตาม 

ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน หรือมีการพัฒนาตนเอง 

  2.2 ควรทำการศึกษาวิจยัรูปแบบการเรียนรู เร่ือง การสรางเว็บไซต ในรปูแบบบทเรียน 

บนเครือขายเพ่ือสรางองคความรูที่คงทนใหกับนักเรียน 

  2.3 ควรมีการพัฒนาการฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูเรียนในเน้ือหาอื่น ๆ เชน การสราง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

   2.4  ควรมีการทำวิจัยในลักษณะการเรียนรูหรือเปรียบเทียบการฝกอบรมแบบปกติ 

กับการฝกอบรมบนเครือขาย เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ีเมื่อมีอินเทอรเน็ต และสามารถ
ทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายใน และ 2) เปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

จำแนกตามอาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณทำงาน ตำแหนงงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน 

จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวน 

ผูปฏบิตังิานการเงินและบัญช ีจำนวนผูตรวจสอบภายใน และผูบงัคบับญัชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบ

ภายใน ตัวอยาง จำนวน 100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถาม 

ที่มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.940 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบ 

นัยสำคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของฟชเชอร  

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย 

 2. การเปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำแนก

ตามจำนวน ผูตรวจสอบภายใน และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตรวจสอบภายใน ภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสถานภาพอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ:  สภาพปญหา กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หนวยงานตรวจสอบภายใน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ตำแหนงนักตรวจสอบภายใน 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมนาด ม่ันสัมฤทธ์ิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ธนิดา  ภูแดง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) study problems in the internal audit 

process, 2) compare problems in the internal audit process when classified by age, 

education level, work experience, work position, work status, faculty and centers under 

supervision of university, employees in academic units and academic support units, 

amounts of financial and accounting officers in financial division department, amount of 

internal audits, and the director of internal audit units. The research samples consisted of 

100 people. The research instrument was a set of questionnaire with the reliability of 0.940. 

Descriptive statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation, t-test, one-way ANOVA, pair-wise comparisons by Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD).  

 The research findings were as follows. 

 1. The problems in the internal audit process was in low level.  

 2. According to the comparison of problems in the internal audit process. 

There was statistically significant difference at the level of .05 when classified by amount 

of internal audits, and the director of internal audit units. Other status is not difference. 

 

Keywords: problems,  internal audit process, internal audit units, Rajabhat Universities 

 

บทนำ 

 เน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหนวยงานภายในจำนวนมาก จึงตองมีการควบคุม

การใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุมคา ไดมีการจัดตั้งหนวยงานตรวจ

สอบภายในตามโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำหนาท่ีเปนเคร่ืองมือหรือ 

ผูชวยฝายบริหาร ตลอดจนสงเสริมการปฏิบัติงานของสวนงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ีกำหนดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบริการใหหลักประกัน 

ความเช่ือมั่น (assurance services) จากการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเท่ียงธรรมเพ่ือนำมา

ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาของกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหาร

ความเส่ียง การควบคุมและการกำกับดูแลของสวนงานตาง ๆ และการบริการใหคำปรึกษา (consulting 

services) และการนำเสนอรายงาน เพ่ือกอใหเกิดกิจกรรม การเพ่ิมมูลคาและความสำเร็จแกองคกร 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2553: 2)   
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 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏตองมรีะบบการตรวจสอบภายในท่ีด ีและมวิีธีการปฏิบตังิาน 

ในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือมีทิศทางในอนาคตตอไปอยางเหมาะสม ซึ่งการตรวจสอบ

ภายในใหประสบความสำเร็จ จะตองมกีารปฏิบตังิานในการตรวจสอบท่ีมปีระสิทธิภาพ มคีวามเขาใจ

ถึงความหมายและความสำคัญของการมีระบบการตรวจสอบภายในองคกร และเปนท่ียอมรับกันวา

หนวยงานตาง ๆ จะประสบผลสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น นอกจากวิธีการดำเนินงาน 

ที่ถูกตองบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และฝายบริหารท่ีมีประสิทธิภาพแลวการมีระบบ 

การตรวจสอบภายในท่ีดีจะชวยใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(ธนิฏฐาพร  จันทรินทร, 2546: 1-2) แตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในน้ันยังคงมีปญหาในกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบหลายประการ ซึ่งมีการสัมภาษณผูตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

7 แหง (ไพรสน ทัพหนา, นพพร กุลเลิศพิทยา, ประไพพรรณ โสภา, ปทมา ศรีสรรจันทร, เพียงใจ 

เรืองชัย, วิญญารักษ ทิพพิชัย และศรัญญา สังกะสินสู, 2555: สัมภาษณ) สรุปประเด็นปญหาไดดังน้ี 

1) ปญหาดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน มีปญหาเน่ืองจากการวางแผนการตรวจสอบ 

โดยขาดการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมที่จะตรวจสอบ การขาดขอมูลที่ใชประกอบการวางแผน 

ทำใหขาดประสิทธิภาพในการวางแผน การวางแผนการตรวจสอบโดยบุคคลเดียวในการตรวจสอบ

ทำใหเกิดความลาชาและขาดการประสานงานกับหนวยรับตรวจ การวางแผนการตรวจสอบโดยขาด

การกำหนดชวงระยะเวลาดำเนินการตามแผนไวอยางชัดเจนและเหมาะสม 2) ปญหาดานการปฏิบตังิาน

ตรวจสอบภายใน มีปญหาเน่ืองจากการจัดเตรียมเอกสารจากหนวยรับตรวจ เพราะหนวยรับตรวจ 

ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เพราะคิดวามาจับผิดการทำงาน และสง

เอกสารมาใหตรวจสอบไมครบถวน ทำใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริง มีการปกปดขอมูล ทำให 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปดวยความยากลำบากและเกิดความลาชาไมตรงตามแผน 

การตรวจสอบท่ีกำหนดไว รวมถึงผูตรวจสอบมีจำนวนนอยไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสงผลใหการปฏิบัติงานตรวจสอบไมครอบคลุมกิจกรรม ภารกิจขององคกร 3) ปญหาดาน 

การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน มีปญหาเน่ืองจากการเขียนรายงานไมเปนหรือรายงาน

ขาดสาระสำคัญ ไมเปนท่ีนาสนใจ หรือใชเวลาในการจัดทำรายงานนานเกินควรจนทำใหรายงานน้ัน
ดอยคุณคา เน่ืองจากไมทันเหตุการณหรือไมเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไวและมีความลาชา และ 

4) ปญหาดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน มีปญหาเน่ืองจากถาไมมีการส่ังการจากหัวหนา

สวนราชการหรือผูปฏิบัติไมไดนำขอเสนอแนะหรือวิธีการปรับปรุงไปใชอยางถูกตอง หรือไมปฏิบัติ

ตามขอเสนอแนะทำใหการเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงานยอมไมมีผล อาจยังเกิดความเส่ียงตอ

องคกรอยู การติดตามใหผูปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีแนะนำใหถูกตองน้ันจึงเปน 

สิ่งจำเปนอยางย่ิง 
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 ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงตองการศึกษาสภาพปญหา 

ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดอยางครบถวน สมบูรณ 

ดังนั้นเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดอยางมั่นใจและไดผลงาน 

ที่มีคุณภาพ และไดรับการยอมรับจากผูบริหารและหนวยรับตรวจ เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการพัฒนางานตรวจสอบ และหาแนวทางการแกไขปรบัปรงุการทำงานภายในหนวยงานตรวจสอบ

ภายในใหมีประสิทธิภาพนำความสำเร็จมาสูองคกร โดยปราศจากปญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 

หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ

ทำงาน ตำแหนงงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ 

จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวนผูตรวจ

สอบภายใน และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1  ประชากร 

     ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูอำนวยการ/หัวหนา และผูปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 40 แหง จำนวน 104 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 7-10) 
  1.2  กลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เน่ืองจากประชากรมีจำนวนท่ีแนนอน (finite 

population) จึงใชสูตรในการคำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง (ธานินทร ศิลปจารุ, 2553: 45)  

ผูวิจัยกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชความเช่ือมั่น รอยละ 95 และยอมใหมีความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 

ไดกลุมตัวอยางจำนวน 100 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster sampling)  
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 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

   2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก สถานภาพท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม และสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     2.1.1  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

       1)  อายุ 

       2)  ระดับการศึกษา 

        2.1) ปริญญาตรีหรือต่ำกวา 

        2.2) สูงกวาปริญญาตรี  

       3)  ประสบการณทำงาน 

       4)  ตำแหนงงาน 

        4.1) ผูอำนวยการ/หัวหนา 

        4.2) ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

       5)  สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน 

        5.1) ขาราชการ 

        5.2) พนักงานราชการ 

        5.3) พนักงานมหาวิทยาลัย 

        5.4) ลูกจางประจำ 

        5.5) ลูกจางชั่วคราว 

     2.1.2  สถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

       1) จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

       2) จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

       3) จำนวนผูปฏบิตังิานการเงินและบัญชขีองกองคลังและคณะ/หนวยงาน 

        เทียบเทาคณะ 
       4)  จำนวนผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

       5)  ผูบงัคบับญัชาสูงสดุของหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

        5.1) อธิการบดี 
        5.2) ผูที่ไดรับมอบหมาย 

   2.2 ตวัแปรตาม (dependent variables) ไดแก กระบวนการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 

     2.1 ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
     2.2 ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

     2.3 ดานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

     2.4 ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน 
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 3.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดจัดทำเคร่ืองมือ

เปนแบบสอบถาม (questionnaire) เพ่ือใชสอบถามเก่ียวกับสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน เปนแบบตรวจสอบ

รายการ (checklist) แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 

(ธานินทร ศิลปจารุ, 2553: 74-75) เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและปญหาในกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 4. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

     ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนตามลำดับ ดังน้ี 

     4.1 การหาความเท่ียงตรง (validity) นำแบบสอบถามทีส่ราง เสนอตอคณะกรรมการ

และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ แกไข และใหความเห็นชอบ เพ่ือเสนอตอผูเช่ียวชาญ 

จำนวน 5 ทาน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item objective congruence: IOC) โดยให

คะแนนเปน 3 ระดับ คือ +1 หมายถึง สอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ -1 หมายถึง ไมสอดคลอง  

โดยคาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสอบถามตองมคีาต้ังแต 0.5 ขึน้ไป (พิชติ ฤทธ์ิจรญู, 2551: 421-422) 
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือ (content validity) และใหขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ใหมีความสมบูรณกอนนำไปใช 

    4.2  การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุง

แกไขแลวไปทดลองใช (tryout) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล จำนวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ จากน้ันนำแบบสอบถามที่ไดรับคืน 

จากการทดลองใชทุกฉบับมาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค 

(Cronbach) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2551: 248) ไดคาความเช่ือมั่น 0.940 แลวจึงนำแบบสอบถาม 
ทีผ่านการหาคาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมอืแลวใหอาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และนำไปใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยนำแบบสอบถามสงไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 40 แหง และดำเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยติดตอประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัยแตละแหง ใหครบตามจำนวนของกลุมตัวอยาง 

 

ผลการวิจัย 
 สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลแลวนำเสนอ 

ผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตารางพรอมคำบรรยายประกอบตามลำดับ ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการ
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วิเคราะห และนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 5 ตอน โดยจำแนกตามลักษณะของ

ขอมูล หรือตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการศึกษา และการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงค

การวิจัย ดังน้ี 

 1. ศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน 

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปญหาในกระบวนการ 

 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 ดานภาพรวม 

 
  

X  S.D.  

1.  2.30 0.78  

2.  2.84 0.83  

3.  2.26 0.77  

4.  2.52 0.97  

 2.48 0.75  

 

  จากตารางท่ี 1 พบวา สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมอยูในระดับนอย ( x̄ = 2.48,  

S.D. = 0.75) โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียมากไปนอย ดังน้ี ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

( x̄ = 2.84, S.D. = 0.83) ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ( x̄ = 2.52, S.D. = 0.97)  
ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน ( x̄ = 2.30, S.D. = 0.78) ดานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน ( x̄ = 2.26, S.D. = 0.77) 

 2. เปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน       
ตำแหนงงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวน

บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวนผูตรวจสอบ

ภายใน และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน 

  2.1 การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร ไดแก ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน 

และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน โดยใชคาสถิติทดสอบที (t-test)  

(n = 100) 
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ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา  

 ตำแหนงงาน และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน  

  

1.    t p 

X  S.D.  X  S.D.    

2.49 0.72 2.47 0.80 0.15 .879 

2.  /  

 
t p 

X  S.D.  X  S.D.    

2.31 0.87 2.54 0.69 1.28 .209 

3.  

     

  t p 

X  S.D.  X  S.D.    

2.41 0.74 2.94 0.63  2.52 .013* 

P*  .05 

   จากตารางท่ี 2 พบวา การเปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามระดับ 

การศึกษา และตำแหนงงานไมแตกตางกันจึงไมมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

ของหนวยตรวจสอบภายใน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.2 การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร ไดแก อายุ ประสบการณการทำงาน 
สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวนบุคลากร 

สายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และจำนวนผูตรวจสอบภายใน 

โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 

 

  

(n = 100) 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามอายุ ประสบการณ 

 การทำงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทา 

 คณะ จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและ 

 บัญชีและจำนวนผูตรวจสอบภายใน 

 

 
 

 
SS           df         MS        F        p 

1.   1.03 2 0.52 0.64 .532 

 54.53 97 0.56    

 55.56 99     

2.   0.05 2 0.03 0.04 .957 

 55.51 97 0.57     

 55.56 99      

3.  

     

 0.60 4 0.15 0.26 .905 

 54.96 95 0.58     

 55.56 99     . 

4.  

     

 1.75 2 0.87 1.57 .212 

 53.81 97 0.55     

 55.56 99       

5.  

     

 1.16 2 0.58 1.04 .359 

 54.40 97 0.56     

 55.56 99       

6.  

     

 1.93 2 0.96 1.74 .181 

 53.63 97 0.55     

 55.56 99       

7.   3.65 2 1.83 3.42 .037* 

 51.90 97 0.54     

 55.56 99       

P*  .05 

(n = 100) 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา การเปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามอายุ ประสบการณ 

การทำงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวน

บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีไมแตกตางกันจึงไมมี 

นัยสำคัญทางสถิติ สวนจำนวนผูตรวจสอบภายใน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัย เร่ืองสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 

 1. สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  1.1 ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยูใน

ระดับนอย ซึง่ไมสอดคลองกับงานวิจยัของกาญจนา พูลทวี (2542: 76) ทีไ่ดศกึษาปญหาการตรวจสอบ

ภายในของกลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมัน ซึ่งพบวา ปญหาท่ีเกิดจากการตรวจสอบภายในของกลุมธุรกิจ 

ผูคาสงน้ำมันในดานการวางแผน การตรวจสอบภายใน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี 

เปนเพราะวา กลุมธรุกจิผูคาสงนำ้มนัเปนองคกรทางธุรกจิจงึอาจมแีนวทางการวางแผนการตรวจสอบ

ภายในท่ีแตกตางกับมหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรทางดานการศึกษา สงผลใหมีระดับสภาพปญหา

แตกตางกัน 

  1.2 ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติ

งานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา พูลทวี (2542: 76) ไดศึกษาปญหาการตรวจสอบ

ภายในของกลุมธุรกิจผูคาน้ำมัน ซึ่งพบวา มีปญหาดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อยูในระดับ

ปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา อินทรเจียม (2549: ข) ไดศึกษาปญหาและ 
ความตองการในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งพบวา ปญหา 

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูที่ทำหนาท่ี 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกองคกร คือ ผูตรวจสอบภายใน จึงอาจพบปญหาใกลเคียงกัน  

  1.3 ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยู 

ในระดับนอย ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา พูลทวี (2542: 76) ที่ไดศึกษาปญหา 

การตรวจสอบภายในของกลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมัน ซึ่งพบวา ปญหาท่ีเกิดจากการตรวจสอบภายใน
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ของกลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมันในดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา กลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมันเปนองคกรธุรกิจมีการรายงานผลท่ีคำนวณผลกำไร 

ขาดทุน การรายงานอาจบิดเบือนจากความเปนจริง ซึ่งไมเหมือนกับมหาวิทยาลัยท่ีเปนองคกร

ทางการศึกษา สามารถรายงานผลไดตามสภาพความเปนจรงิ สงผลใหสภาพระดับปญหาแตกตางกัน 

  1.4 ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยู 

ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา พูลทวี (2542: 76) ไดศึกษาปญหา 

การตรวจสอบภายในของกลุมธุรกิจผูคาน้ำมัน ผลการวิจัยพบวา กลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมันมีปญหา

ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายในอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วาสนา อินทรเจียม (2549: ข) ไดศึกษาปญหาและความตองการในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายในในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งพบวา ปญหาในดานการติดตามผลการตรวจสอบภายในอยู 

ในระดับปานกลาง  

 2. เปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  2.1  จำแนกตามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ระดับ 

การศึกษา ประสบการณทำงาน ตำแหนงงาน และสถานภาพการดำรงตำแหนงงาน พบวา ไมแตกตางกัน 

เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ซึ่งไมเก่ียวกับ 

ตัวผูตรวจสอบภายใน   

  2.2  จำแนกตามสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดแก 

     2.2.1 จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ พบวา สภาพปญหา 

ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาพรวมไมแตกตางกัน เน่ืองจากกลุมตวัอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมลูสวนใหญมจีำนวนคณะใกลเคียงกัน 

จึงทำใหปริมาณงาน ไมแตกตางกัน 
     2.2.2 จำแนกตามจำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน พบวา สภาพ
ปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ภาพรวมไมแตกตางกัน เน่ืองจากบริบทของมหาวิทยาลัยไมเหมือนกัน จึงทำใหลักษณะ 

การทำงานแตกตางกัน 
     2.2.3 จำแนกตามจำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พบวา สภาพปญหา 

ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาพรวมไมแตกตางกันกัน เน่ืองจากจำนวนผูปฏบิตังิานการเงินและบัญช ีแตละมหาวิทยาลัยมไีมเทากัน 

ทำใหขั้นตอนการทำงาน มีจำนวนมากนอยแตกตางกัน เชน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

มีมาก ปญหาอาจจะนอยกวา มหาวิทยาลัยท่ีมีผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีนอย 
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     2.2.4 จำแนกตามจำนวนผูตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาพรวมแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหนาหนวยตรวจสอบ

ภายในมีการจัดสายการตรวจสอบ หรือคัดเลือกทีมในการตรวจสอบใหเพียงพอ และตรงตามความรู 

ความสามารถในเร่ืองหรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ จำนวนผูตรวจสอบภายในเพียงพอสามารถทำให 

การดำเนินงานปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น แตถาจำนวนผูตรวจสอบภายใน 

มีไมเพียงพอตอกิจกรรมท่ีตรวจสอบ ทำใหการตรวจสอบครอบคลุมทุกกิจกรรม ทำใหขาดประสิทธิภาพ  

     2.2.5 จำแนกตามผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน พบวา 

สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตามมาตรฐานดานคุณสมบัติ

ความเปนอิสระ และความเท่ียงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระ 

เชน ในการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การรายงาน และส่ือสารผลการตรวจสอบ

โดยหัวหนางานตรวจสอบควรข้ึนตรงตอผูบริหารระดับสูงขององคกร  

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยดังน้ี 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

  1.1  ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน ในขอท่ีมีสภาพปญหามากท่ีสุด ไดแก  

ไดรับจัดสรรงบประมาณของหนวยตรวจสอบภายในไมเพียงพอ ดังน้ัน หนวยตรวจสอบภายในตองมี

กระบวนการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เชน การยุบรวมกิจกรรมท่ีคลายคลึงกัน 
การใชทรัพยากรอยางประหยัด และใหความคุมคามากท่ีสุด 

  1.2  ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในขอที่มีสภาพปญหามากท่ีสุด ไดแก  

จำนวนผูตรวจสอบภายในมีไมเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานและกิจกรรมท่ีทำการตรวจสอบ 

ดังน้ัน ควรเพ่ิมจำนวนผูตรวจสอบภายในใหเหมาะสมกับหนวยงานและกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ 
  1.3  ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในขอที่มีสภาพปญหามากท่ีสุด 

ไดแก ระยะเวลาในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบมีจำกัด เน่ืองจากมีการขยายระยะเวลา 
ในการตรวจสอบ แตไมขยายระยะเวลาในการจัดทำรายงาน มีการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ จึงมีผลทำใหระยะเวลาในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในจำเปนตองเล่ือน 

ออกไปดวย ดังน้ัน ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาปรับหรือขยายระยะเวลาใหเหมาะสม 
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  1.4  ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในขอที่มีสภาพปญหามากท่ีสุด ไดแก 

หนวยรับตรวจไมดำเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ดังน้ัน ผูบริหาร

ควรมีมาตรการในการบังคับ ควบคุม หนวยรับตรวจใหปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

ภายในอยางชัดเจน และควรมีการตรวจสอบซ้ำในเร่ืองที่มีการเสนอแนะจากผูตรวจสอบภายใน 

  1.5  จากการศึกษา พบวา ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูที่ไดรับมอบหมายมีสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

มากกวาอธิการบดี ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของ 

หนวยงานตรวจสอบ 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  ควรหาความสัมพันธ ระหวางสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับปจจัยอ่ืนท่ีนอกเหนือจากสถานภาพ

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชน ผลการประเมินคะแนนจาก 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ 

 

สรุป 

 จากการศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา 1) ปญหาท่ีเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน คือ ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายใน ดานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน และดานการติดตามผลการ 

ตรวจสอบภายใน มีปญหาอยูในระดับนอย และระดับปานกลาง 2) เมื่อจำแนกตามอายุ ระดับ 
การศึกษา ประสบการณทำงาน ตำแหนงงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและ

หนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงิน

และบัญชี พบวา ไมแตกตางกัน แตการจำแนกตามจำนวนผูตรวจสอบภายใน และผูบังคับบัญชา
สูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน พบวา มีความแตกตางกัน  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตร เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว

น้ำหอม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) พัฒนาหลักสูตร 3) ทดลองใช

หลักสูตร และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม อำเภออูทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ และ 5) แบบประเมิน 

ความพึงพอใจตอหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน  และการทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา หนวยงานตาง ๆ ตองการให 

สถานศึกษาจัดทำหลักสูตร ที่มีสาระเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดการเรียน 

การสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เพ่ือแสวงหาความรูดานทักษะปฏิบัติ และสามารถ
พัฒนาสูอาชีพได สำหรับนักเรียนและบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของ มีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร 

ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 2) หลักสูตรผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม มีความเหมาะสม

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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ตามโครงสราง ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึง

ประสงค คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียนรู สือ่การเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปน

ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  3) การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรน สนุกสนาน

ขณะรวมกิจกรรมการเรียนรู สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี และ 4) การประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติโดยภาพรวมอยูใน

ระดับดีมาก  ความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด  

 

คำสำคัญ : หลักสูตรทองถ่ิน  การพัฒนาหลักสูตร  สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

                   ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop a curriculum Entitled “Processed 

Coconut Product”, for grade 5 students. The specific purposes were to 1) study basic 

information in developing a curriculum, 2) develop a draft curriculum, 3) trail a developed 

curriculum and 4) evaluate and improve a curriculum. The sample drawn using a simple 

purposive sampling was 30 grade 5 students from Wat Khirirattanaram School, U-thong 

district, Suphan Buri province under Suphan Buri Educational Service Area Office 2, 

during the second semester of academic year 2011. The instruments used in this research 

were 1) a questionnaire, 2) an interview, 3) a learning achievement test, 4) a practical skill 

test, and 5) a satisfaction evaluation.  Data were analyzed in terms of content analysis, 

descriptive statistics, and dependent samples t – test.  
 The findings of this research were; 1) the developed of curriculum was suitable 

and comprised of course description, scope of content, learning time, learning activities, 

instructional media and sources, and measurement and evaluation. 2) The implementation 

of the curriculum show that most students paid attention to study and enjoyably participate 

in the learning activities. They also were able to do the activities well. 3) Students’ learning 
achievement was higher than prior teaching at a significance level of .05. Their skills and 

satisfaction were at a great level, and 4) form evaluation and improvement, students 

learning achievement was higher after they were taught  with  the  developed curriculum at 
a significance level of .05. Their skills and satisfaction were at a great level. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 80

Keywords:  local curriculum, curriculum development, career and technology learning  

 substance, primary education  

 
บทนำ 
 สภาพสังคมไทยจากอดีตถึงปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  

สงผลกระทบถึงการดำรงชีพของมนุษย การศึกษาจึงเปนส่ิงสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ซึ่งบทบาทสำคัญน้ีเก่ียวของกับสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหา

ชุมชน สังคม โดยนำภูมิปญญาทองถิ่นสภาพแวดลอม และแหลงความรูอื่น ๆ มาใชในการเรียนรู  

(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545: 5) ความมุงหมายการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด สถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค เพ่ือแกปญหาในชุมชนและสังคม 

โดยสถานศึกษารวมกับชุมชน องคกรตาง ๆ สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนแสวงหา

ความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน และวิทยากรตาง ๆ ในชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 11-13) 

 ปจจัยสำคัญในการพัฒนาประชากรไทย คือ การศึกษา และในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางท่ีถูกตอง และใหผูเรียน 

ไดรับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับความมุงหมายท่ีกำหนดไว จำเปนตองคำนึงถึงองคประกอบ 

หลายดาน องคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดและเปนหัวใจของการศึกษา คือ หลักสูตร เพราะเปนตัวกำหนด

หรือกรอบของแนวปฏิบัติที่จะทำใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุความมุงหมายท่ีวางไว (ใจทิพย  

เช้ือรัตนพงษ, 2539: 11) และหลักสูตร เปนเคร่ืองมือมีความสำคัญย่ิงในการจัดการศึกษา เปนสิ่งท่ี 

ชี้ใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน อันเปรียบเสมือนแผนที่หรือเข็มทิศท่ีจะ 

นำทางในการจัดการศึกษาใหบรรลุผล ดังน้ันการกำหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา และแนวทางปฏิบัติ 
จึงเปนรากฐานทางดานสติปญญาใหแกผูเรียนอยางชัดเจน จึงสามารถใชหลักสูตรเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สุนีย  ภูพันธ, 2546: 21)  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  และสาระท่ี 4 การอาชีพ เนนใหทองถ่ินมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรูจากประสบการณตรงจากผูรูในทองถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 19) 

ซึ่งแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพ่ือนำมาใชฝกนักเรียนในระดับประถมศึกษาเพ่ือเปนการเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติจากประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และทำให
นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหนรักษาทรัพยากร และใชทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ินใหเกิด

ประโยชนมากท่ีสุด (บุปผา คุมมานนท, 2528: 10) การทำผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 
เปนอาชีพท่ีประชาชนในทองถ่ิน สามารถใชเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลักมาทำ เพ่ือหารายได
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เสริมมาเลี้ยงครอบครัวไดเปนอยางดี ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอมที่รูจักกันแพรหลาย 

ไดแก วุนมะพราว น้ำตาลมะพราว และมะพราวแกว ซึ่งสามารถผลิตไดงาย ตนทุนในการผลิตต่ำ  

มีผูนิยมบริโภคเปนจำนวนมากท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ดังนั้น ผูวิจัยตระหนักถึงความสำคัญ 

ของการทำผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม อันเปนการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู นอกจากน้ียังทำใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู  

รูจักเลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยาการตาง ๆ และแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวาง

ชุมชนกับผูเรียน รวมท้ัง การสัมภาษณและสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวของตองการใหพัฒนาหลักสูตร 

เร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน โดยใช

ทรัพยากรและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เปนสื่อสำหรับการเรียนรูของนักเรียน  

  

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศกึษาขอมลูพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร เร่ือง ผลติภัณฑแปรรปูจากมะพราวน้ำหอม 

 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร เร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 

 3. เพ่ือทดลองใชหลักสูตร เร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  

 4. เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการวิจัย  

  1.1  ศึกษาและวิเคราะหนโยบายการจัดการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2533)   

  1.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ 

การเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5    
  1.3  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบและขอบขาย

เน้ือหา การจัดกิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำหลักสูตร เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

  1.4 ศึกษาสภาพท่ัวไป ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพปจจุบัน  

แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน ในชุมชนบานคีรีรัตนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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  1.5  สัมภาษณ และสอบถาม ความตองการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูป

จากมะพราวน้ำหอม จากผูเก่ียวของประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 2 คน ผูปกครองนักเรียนซึ่งเปนผูรูในทองถิ่น จำนวน 3 คน  

กรรมการสถานศึกษาผูนำชุมชน จำนวน 2 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 

วัดคีรีรัตนาราม จำนวน 30 คน                 

  1.6  เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เพ่ือนำมาวิเคราะห

ขอมูล การพัฒนาหลักสูตร เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 

  1.7  สรางหลักสูตรเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยโครงสรางของหลักสูตร 

ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค  

5) คำอธิบายรายวิชา 6) หนวยการเรียนรู  7) แผนจัดการเรียนรู  และ 8) การวัดและประเมินผล   

  1.8  ประเมินหลักสูตร เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม โดยทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเมินทักษะปฏิบัติการแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม และประเมิน 

ความพึงพอใจตอหลักสูตรหลังการเรียนรูเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กับนักเรียน 

กลุมตัวอยาง    

  2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  2.1 แบบสัมภาษณความตองการในการพัฒนาหลักสูตร เน้ือหาแบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตอนท่ี 2 ขอมูลความตองการ

เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  และ ตอนท่ี 3  ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหา

ในการพัฒนาหลักสูตร ผูตอบแบบสัมภาษณประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอน 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 2 คน ผูปกครองนักเรียนซ่ึงเปนผูรูในทองถ่ิน  

จำนวน 3 คน  และกรรมการสถานศึกษาผูนำชุมชน จำนวน 2 คน  
  2.2 แบบสอบถามความตองการจัดการเรียนรูเรื่องผลิตภัณฑการแปรรูปจากมะพราว

น้ำหอม แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป เก่ียวกับเพศ อายุ และอาชีพผูปกครอง ตอนท่ี 2 

ความตองการ ในการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 

เก็บขอมูลจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม  จำนวน 30 คน  

  2.3 หลักสูตร เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โครงสรางของหลักสูตร  

ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค  

5) คำอธิบายรายวิชา 6) หนวยการเรียนรู  7) แผนจัดการเรียนรู  และ 8) การวัดและประเมินผล   

  2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว

น้ำหอม เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ  มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.810  
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  2.5 แบบประเมินทักษะปฏิบัติ ใชประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลัง 
การเรียนรู เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ประเด็นการประเมินประกอบดวย การเตรียม
อุปกรณสำหรับเก็บลูกมะพราว การขูดมะพราวใหเปนเสนในการทำมะพราวแกว การเค่ียวมะพราวสี
ตาง ๆ และการจับใหเปนกอน  การเกลาลูกมะพราวสำหรับใสวุนท่ีตมสกุแลว การเตรียมสวนผสมผงวุน 
การตมวุนและการเทวุนลงในลูกมะพราว และการบรรจุผลิตภัณฑโดยการหอหุมดวยพลาสติก  
เกณฑการประเมินม ี4 ระดับคณุภาพ คอื 1) คะแนนเฉล่ีย  3.5 – 4  หมายถึง คณุภาพอยูในระดับดมีาก  
2) คะแนนเฉล่ีย 2.5 – 3.4 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดี 3) คะแนนเฉล่ีย 1.6 – 2.4 หมายถึง 
คุณภาพอยูในระดับพอใช  และ 4) คะแนนเฉล่ีย 0 - 1.5 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับปรับปรุง 
  2.6 แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว
น้ำหอม โดยประเมินหลังการเรียนรู เกณฑการประเมินมี  5 ระดับ คือ คะแนน 4.50– 5.00 หมายถึง 
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คะแนน 3.50–4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
คะแนน 2.50–3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คะแนน 1.50–2.49 หมายถึง  
ความพึงพอใจอยูในระดับนอย และคะแนน 1.00–1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด         
 3.  วิธีวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  แบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติ และแบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ 
(percentage) คาเฉล่ีย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบที (t–test dependent) 
และวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงเปนหลักสูตร 
       
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา 
  1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มีความสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพคน ท้ังรางกายและจิตใจ ความรู ทักษะ และความสามารถเพ่ือใหเพียบพรอมท้ังดานคุณธรรม
และความรู ซึ่งนำไปสูการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลอยางรอบคอบ มีจิตสำนึกท่ีดีรู เทาทัน 
การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต โดยบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ 
รวมทั้งการพัฒนา หรือสรางองคความรูเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในชนบท  
  1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 กำหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดี ในการดำรงชีวิต 
สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

  1.3  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีองคประกอบที่สำคัญของ
หลักสูตร คือ หลักการ จุดมุงหมาย สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง เน้ือหาสาระ 
ตัวช้ีวัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู เวลาเรียน ส่ือการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล เอกสารประกอบ
หลักสูตร 
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  1.4  เอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ จัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนกลุมสาระท่ีชวย
พัฒนาใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต นำความรูมาใช
ประโยชนในการทำงานอยางมีความคิดสรางสรรค เปนแนวทางในการประกอบอาชีพได สามารถ
ดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และ มีความสุข  
  1.5 การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 5 คน 
ผูปกครอง ภูมิปญญาในทองถ่ิน 8 คน  ครูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 คน และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม จำนวน 30 คน มีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร
เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม โดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินมาจัดการเรียนรูดวย 
การฝกปฏิบัติจริง 
 สรุปไดวา การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน จากนโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ            
การสัมภาษณสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวของ ตองการใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรท่ีมีสาระเก่ียวกับ 
การแกปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถ่ิน            
เพ่ือแสวงหาความรูนำมาพัฒนาทักษะสูอาชีพ  เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5   
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง พบวา 
   2.1 ดานหลักการ ไดกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย และ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี 
ขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก โดยการมีสวนรวมของทองถ่ินและสถานศึกษา 
ในการพัฒนาหลักสูตร  
  2.2  ดานจุดหมาย   
     2.2.1 เพ่ือใหนกัเรียนมีความรูความเขาใจเรือ่งผลติภัณฑแปรรปูจากมะพราวน้ำหอม  
     2.2.2  เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะปฏิบัติเ ก่ียวกับเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจาก
มะพราวน้ำหอม  
     2.2.3 เพ่ือใหนกัเรียน เห็นคุณคาการทำงาน มนีสิยัรักการทำงาน เห็นความสำคัญ 
และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  
  2.3  ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
     2.3.1 เกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน และนำความรูและ
ประสบการณ มาพัฒนาตนเองและสังคม   
     2.3.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือนำไปสูการสราง 
องคความรูใหกับตนเอง  
     2.3.3 มีความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยาง 
ถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของเหตุผล    
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     2.3.4 มีความสามารถดานทักษะปฏิบัติการทำผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว
น้ำหอม  
  2.4  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือพัฒนาผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรประกอบดวย 1) มีความซื่อสัตยสุจริต 2) มีวินัย และใฝเรียนรู 3) อยูอยางพอเพียง 4) มุงมั่น
ในการทำงาน และ 5)  รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินของตน   
  2.5  ดานโครงสรางของหลักสูตร  มีรายละเอียดดังน้ี 
     2.5.1 คำอธิบายรายวิชา คือ มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการทำ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม และนำไปสูการคาขาย เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวได  
     2.5.2 หนวยการเรียนรู แบงเปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ 
ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 2 ชัว่โมง จำนวน 7 สปัดาห รวมเวลาท้ังสิน้ 14 ชัว่โมง รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1   เน้ือหาเวลาเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร 
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     2.5.3 ดานกิจกรรมการเรียนรู ไดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู ประกอบดวย  

1) จัดการเรียนรูที่ยืดหยุนตามสภาพความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ  

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะ

สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 3) จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน การศึกษาจากส่ือใบงาน 

ใบความรู การสาธิตจากผูรู ภูมิปญญาทองถิ่น กระบวนการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง  

4) จัดกิจกรรมการเรียนท่ีมุงใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง มี 

การนำเสนอผลงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูกัน 5) จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม  

สรางความตระหนักเห็นคุณคาของผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู  

โดยการเชิญวิทยากรทองถิ่นมารวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการสาธิต เก่ียวกับผลิตภัณฑ

แปรรูปจากมะพราวน้ำหอม และ 7) จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมเรียนรู

ของนักเรียน 

     2.5.4 ดานส่ือการเรียนรู ประกอบดวย 1) เอกสาร ตำราผลิตภัณฑแปรรูป 

จากมะพราวน้ำหอม 2) ใบความรู 3) ใบงาน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูแตละบุคคล 

และแบบกลุม 5) แบบประเมินผลงานแตละบุคคล และแตละกลุม 6) การฝกปฏิบัติจริง 7) รูปภาพ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม เครื่องมือเครื่องใชในการทำผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว

น้ำหอม และ 8) ผูรูในทองถ่ิน 

     2.5.5 ดานการวัดและการประเมินผล วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ 

ประเมินทักษะปฏิบัติ ดวยแบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบมิติคุณภาพ 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช 

ปรบัปรงุ และประเมินความพึงพอใจ โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลเิคอรท (Likert’s Scale) 

5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด  ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยท่ีสุด 
     สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฉบับรางเร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 
เน้ือหาประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และโครงสราง

หลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชา เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการตรวจสอบหลักสูตร โดยการหาคา

ดัชนีความสอดคลอง แลวนำมาปรับปรุงแกไข พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคลองกับ

วัตถุประสงค 
 3. ผลการทดลองใชหลักสูตรฉบับราง พบวา 

  การทดลองใชหลักสูตรเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม โดยทดลองใชกับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 30 คน โดยผูวิจัยดำเนินจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 5 แผนการจัดการเรียนรู สรุปไดดังน้ี 
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  แผนการจัดการเรยีนรูท่ี 1 เรือ่ง ตำบลดอนคา ไดแก ความรูเร่ือง ตำบลดอนคา 

ประวัติความเปนมาของชุมชนบานดอนคา และลักษณะท่ีตั้งของชุมชนบานดอนคา โดยจัดกิจกรรม 

การเรียนรูจากใบความรู เร่ือง ประวัติความเปนมาของชุมชนบานดอนคา เพ่ือนำไปศึกษา โดยให

นักเรียนออกไปแสวงหาความรูนอกหองเรียน 30 นาที ทุกกลุมจะตองกลับมาที่หองเรียนเพ่ือนำเสนอ

ความรูที่หนาชั้นเรียน พบวานักเรียนใหความสนใจสนุกสนานกับการศึกษานอกสถานท่ี และสามารถ

รวบรวมความรูที่ไดมานำเสนอใหเปนอยางดี 

  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง น้ำตาลมะพราว ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรู 

จากวิทยากรภายนอก สาธิตประกอบการบรรยาย หัวขอ วิธีการคัดเลือกวัตถุดิบและวิธีใชวัสดุ

อปุกรณในการทำน้ำตาลมะพราว  พบวา นกัเรียนชอบและมีความสขุในการเรียนรูสามารถเรียนรูไดดี  

  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง มะพราวแกว ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนทำ

มะพราวแกว และปฏิบัติการในการทำมะพราวแกว โดยครูพานักเรียนไปบานของวิทยากร (ผูรู 

ในทองถ่ิน) เพ่ือดูวัสดุและสวนผสมในการทำมะพราวแกว เชน ที่ขูดมะพราว มะพราวทึนทึก  

น้ำลอยดอกมะลิ สีผสมอาหาร และรวมฝกปฏิบัติการทำมะพราวแกวไปพรอมกับวิทยากร พบวา

นักเรียนสนใจและต้ังใจปฏิบัติจนไดมะพราวแกวท่ีนารับประทาน มีรสชาติอรอย 

  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง วุนมะพราว ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนโดยครู 

พานักเรียนไปบานของวิทยากร (ผูรูในทองถ่ิน) เพ่ือดูวัสดุและสวนผสมในการทำวุนมะพราว เชน  

น้ำมะพราว น้ำตาลทราย กรดอะซิติก (น้ำสมสายชู) ยูเรีย (หรือใชแอมโมเนียมซัลเฟต) ethanol  

หรือเหลาขาวหัวเช้ือวุนน้ำมะพราว และรวมฝกปฏิบัติการทำวุนมะพราวไปพรอมกับวิทยากร พบวา

นักเรียนสนใจและต้ังใจปฏิบัติจนไดวุนมะพราวท่ีมีรสชาติอรอย 

  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง แนวทางการจัดจำหนายและการบรรจุ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม การจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ครูให

นักเรียนดูผลิตภัณฑในชุมชน ท่ีมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงามและปลอดภัย แลวรวมกันอภิปรายถึงประโยชน
ของบรรจผุลติภัณฑในชมุชน และ ฝกปฏิบตักิารจัดรูปแบบผลติภัณฑโดยนักเรียนต้ังใจฝกเปนอยางดี 

  สรุปไดวา จากการทดลองใชหลักสูตรเร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  
โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู   

ผูวิจัยเปนผูสอนในภาคทฤษฎี และเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูภาคปฏิบัติ พบวา 

นักเรียนสวนใหญ มีความรู ความเขาใจมากขึ้น และนักเรียนมีความต้ังใจ สนใจ มีความกระตือรือรน

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีความสนุกสนานกับการเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี 

 4. ผลการประเมนิและปรบัปรงุหลักสตูร จากการนำไปใชในสภาพการเรียนการสอนจรงิ   
พบวา 

  4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตวัอยาง 30 คน  รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนกลุมตัวอยาง 

      จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องผลิตภัณฑ

แปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

  4.2  ทักษะปฏิบัติ คือการประเมินผลหลังการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรูที่  

1 – 5 โดยใชประเมินจากการปฏิบัติงาน แบงเกณฑการประเมิน เปน 4 ระดับคุณภาพ แสดงผลรวม

ของการประเมินทักษะปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลโดยเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ปรากฏผล ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3   คะแนนเฉล่ียทักษะการปฏิบัติ เ ร่ืองผลิตภัณฑการแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  

 ของนักเรียนกลุมตัวอยาง  
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     จากตารางท่ี 3 พบวา ทักษะการปฏิบัติโดยรวมของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 5 อยูในระดับดีมาก  ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.43 )  
  4.3  ความพึงพอใจตอหลักสูตร คือการประเมินผลหลังการใชหลักสูตรจากการเรียน
เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม  ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4   คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอหลักสูตร  

 เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 

 

     จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอความรูเร่ือง ผลิตภัณฑ
แปรรูปจากมะพราวโดยภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด ( x̄  = 473, S.D. = 0.43) 
 
 สรุป ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ทักษะปฏิบัติการแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูใน 
ระดับมากท่ีสุด และการปรับปรุงหลักสูตร ปรับเวลาสอนเร่ือง การทำมะพราวแกว ในภาคปฏิบัติ 
จาก 1 ชั่วโมง เปน 2 ชั่วโมง 

(n = 30) 

 

 

 

   

( ) S.D.  

1.   4.73 0.44  

2.  4.93 0.47  

3.  4.50 0.50  

4.  4.90 0.30  

5.   4.66 0.47  

6.      

     4.56 0.50  

7.     

     4.86 0.34  

8.  4.73 0.44  

 4.73 0.43  

X



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 90

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน  ดังน้ี 

 1. ผลจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน พบวา นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน

ตาง ๆ การสัมภาษณสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวของ ตองการใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรท่ีมีสาระ 

เก่ียวกับการแกปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรู 

ในทองถ่ิน เพ่ือแสวงหาความรูนำมาพัฒนาทักษะสูอาชีพ เร่ืองผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งนโยบาย

การจัดการศึกษาตองการใหสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู และพัฒนาตนเองได  ถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีจัดทำ

สาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยรวมกับชุมชน องคกรตาง ๆ สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการแสวงหา

ความรู ขอมูล และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตาง ๆ ในชุมชนมารวมจัดกระบวนการเรียนรู  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 11-13) สอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน เกิดศิริ (2552: 123-125)  

ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรงานจักสานของเลนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไดศึกษานโยบายของ

หนวยงานตาง ๆ โดยการสัมภาษณ การสอบถาม การสนทนากลุม ตองการใหสถานศึกษา องคกร

ตาง ๆ ชุมชนมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ินและ

ชุมชน โดยนำภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และควรจัดการศึกษา

ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในทองถ่ิน 

 2. ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรฉบับรางเร่ือง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว

น้ำหอม เน้ือหาประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
โครงสรางหลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชา เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู  

การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการตรวจสอบหลักสูตร  

โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง ไดคาดัชนีความสอดคลอง 
เทากับ 1.00 ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 9) ระบุวาองคประกอบของ
หลักสูตร มีหลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง

หลักสูตร การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล สอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง 

(2552: 30) ไดกลาววา องคประกอบของหลักสูตรท่ีสำคัญคือ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญ
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา ขอบขายเน้ือหาเวลา

เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และสอดคลองกับ 

งานวิจัยของนาวา ศรีษะเนตร (2553: 128) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร เร่ือง การทำน้ำปลา 
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จากปลารา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทาวัด “คุรุราษฎรบำรุงวิทย” โดยมีกระบวนการ 

ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร  

3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา หลักสูตรประกอบดวย 

ความสำคัญ หลักการ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย สาระการเรียนรู คุณภาพผูเรียน ขอบขายเน้ือหา  

และโครงสรางหลักสูตร มีความสอดคลอง เหมาะสมท่ีจะนำไปใชในการเรียนรู  

 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร เรื่อง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 5 พบวา การจัดกิจกรรม 

การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยเปนผูสอนในภาคทฤษฎี 

และเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูภาคปฏิบัติ นักเรียนสวนใหญมีความรู ความเขาใจ

มากข้ึน และมีความต้ังใจ สนใจ กระตือรือรนกับการการเรียนรู สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี  

สอดคลองกับแนวคิดของสุนีย ภูพันธ (2546: 21) ไดกลาววา “หลักสูตรมีความสำคัญย่ิงใน 

การจัดการศึกษา เปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน อันเปรียบเสมือน

แผนท่ีหรือเข็มทิศท่ีจะนำทางในการจัดการศึกษาใหบรรลุผล” ซึ่งชี้ใหเห็นวาหลักสูตรเปนเคร่ืองมือ

สำคัญท่ีจะทำใหความมุงหมายในการจัดการศึกษาบรรลุผลและมีสวนชวยในการสรางคุณลักษณะ

ของผูเรียนใหเปนคนท่ีมีคุณภาพ  

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน                   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติ        

การแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม อยูในระดับดีมาก ความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด 

และการปรับปรุงหลักสูตร ปรับเวลาสอนเรื่อง การทำมะพราวแกว ในภาคปฏิบัติ จาก 1 ชั่วโมง  

เพ่ิมเปน 2 ชั่วโมง  ซึ่งมีผลงานวิจัยท่ีสอดคลองดังน้ี 

  งานวิจัยของจิรานุวัฒน พ่ึงออน (2550: 116-117) ไดวิจัยหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง 

การประดิษฐผลิตภัณฑจากกะลามะพราว สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดถอนสมอ 
อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจหลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวา 

กอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
และความพึงพอใจตอหลักสูตร ในระดับมากท่ีสุด    

  งานวิจัยของกมลวรรณ มั่นสติ (2550: 56) ไดทำการศึกษาการพัฒนาแผนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง ผลิตภัณฑจากมะพราว  

พบวาผูศึกษาคนควาพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 92.89/92.40 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว 80/80 ประสิทธิผล 

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคาเทากับ 0.73 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี 

ตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ผลิตภัณฑจากมะพราว โดยรวม และรายดาน 

ทุกดานอยูในระดับมาก  
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช 

  1.1  การนำหลักสูตรไปใช ครูผูสอนประจำกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหเขาใจ และ

ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด ขณะเรียนรูภาคปฏิบัติ 

   1.2  เน้ือหาในหลักสูตรภาคปฏิบัติควรปฏิบัติอยางตอเน่ือง ตามขั้นตอนในแผน

จัดการเรียนรู เพ่ือสามารถประเมินผลไดหลังจบการเรียนรู 

  1.3  ควรนำขอเสนอแนะ หรอืวิธีปฏิบตักิิจกรรมทีเ่หมาะสมกับวยัของนักเรียนมาปรับปรงุ 

การเรียนการสอนในคร้ังตอไป 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรวิจัยการพัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2  ควรวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสงเสริมอาชีพท่ีไดจากผลผลิตการแปรรูปมะพราว

น้ำหอม  

  2.3  ควรวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพมะพราวน้ำหอม ในแตละภาคของประเทศไทย 

 

สรุป 
 ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวของมีความตองการ

ใหนักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหนในภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู

ชีวิตจริงในทองถ่ินของตนเอง โดยมีผูมีความรูความสามารถรวมถายทอด และจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ตลอดจนเนื้อหาท่ีสอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน พรอมทั้งเนนฝกทักษะ

ปฏิบัติจริง จากน้ันผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรฉบับรางโดยนำขอมูลพ้ืนฐานมาเปนแนวทางพัฒนา
หลักสูตร ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา 

เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปน 
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  รวมเวลา 14 ชั่วโมง มีการตรวจสอบหลักสูตรโดยการหาคาดัชนี 

ความสอดคลองเทากับ 1.00 แสดงวาหลักสูตรมีความเหมาะสมเพ่ือทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 
จำนวน 30 คน พบวา นักเรียนมีความต้ังใจใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรม ที่หลากหลาย

ดวยความสนุกสนาน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี หลังจบการเรียนรูตามแผนการจัด 

การเรียนรูแลว ผูวิจัยไดประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนตามหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม หลังเรียน 
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สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานทักษะปฏิบัติในระดับดีมาก ดาน 

ความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด และหลักสูตรควรมีการปรับปรุงดานทักษะปฏิบัติ 

ในสวนของเน้ือหา เร่ืองการทำมะพราวแกว จากเดิมปฏิบัติ 1 ชั่วโมง เพ่ิมเปน 2 ชั่วโมง หลักสูตร

ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม เปนหลักสูตรท่ีสงเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและ 

การปฏิบัติ จึงเหมาะสมท่ีจะนำไปใชในสถานศึกษาท่ัวไป 
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ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
THE DECISION CHARACTERISTICS IN SCHOOL ADMINISTRATION  
OF THE ADMINISTRATORS AND TEACHERS UNDER THE OFFICE  

OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 4 
 

อนงค  อารีรักษ / ANONG  AREERAK1 

เฉลิมชัย  หาญกลา / CHALERMCHAI  HANKLA2 

วสัน  ปุนผล / WASON  PUNPHOL3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน 

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา และ 2) ความสัมพันธระหวางลักษณะการตัดสินใจใน 

การบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา กับ เพศ อายุ ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน  

วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา 

ขนาดโรงเรียนและโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสังกัดในจังหวัด กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจำแนก 

เปนผูบริหารสถานศึกษา 100 คน และครูผูสอน 246 คน รวมจำนวน 346 คน เคร่ืองมือท่ีใช 

เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ผานการหาคาความเท่ียงตรงจากผูเชี่ยวชาญ 5 คน และวิเคราะห

คาความเช่ือมัน่ไดเทากับ 0.975 สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู คอื การแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 

และใชสถิติทดสอบไคสแควร  

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ผูบริหารสถานศึกษา ใชรูปแบบการตัดสินใจแบบนักคิดมากท่ีสุดในดานงานวิชาการ 

และดานการบริหารงานท่ัวไป และใชรูปแบบการตัดสินใจแบบพฤติกรรมมากท่ีสุดในดานบุคลากร
และดานงบประมาณ 

1นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2ดร.เฉลิมชัย  หาญกลา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ดร.วสัน  ปุนผล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 2. ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

มีความสมัพนัธกับสถานภาพของกลุมตวัอยาง เมือ่จำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบตังิาน 

วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา 

ขนาดโรงเรียนและโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสังกัดในจังหวัด 

คำสำคัญ:  ลักษณะการตัดสินใจ  สถานศึกษา  ผูบริหาร  ครู  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study the decision characteristics of the 

administrators, and 2) study the relationship between the decision characteristics of the 

administrators and sex, age, position, educational qualification, experience, income, the 

ratio of teachers to students, school location, school size and the affiliated secondary 

school in the province. The sampling included 100 school administrators and 246 teachers, 

with totality 346 people. The instrument was the questionnaire designed by the researcher, 

with validity by 5 experts and reliability value of 0.975. The statistics employed were 

frequency, percentages and chi-square.  

 The results showed as follows: 

 1. The decision of the administrators was as a thinker on academics and 

general administration, and used behavior decision on budget and personnel. 

 2. There were the relationships among the form of decision characteristics of 

the administrators and sex, age, position, educational qualification, experience, income, 

the ratio of teachers to students, school location, school size and the affiliated secondary 
school in the province. 

 

Keywords: decision characteristics, school, administrator, teacher, Office of Educational  
 Service Area 

 

บทนำ 
 การศึกษามีบทบาทสำคัญย่ิงในการพัฒนาคุณภาพคน โดยเปนรากฐานในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนและเตรียมคนใหเขาไปสูสังคมยุคใหมอยางม่ันคงและรูทันโลกในภาวะท่ีโลก 

มีการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ อยางรวดเร็วตลอดเวลา และเปนโลกแหงการเรียนรูที่ไมมีที่สิ้นสุด  

การศึกษาจำเปนท่ีจะตองพัฒนาคนใหมีความเขมแข็งทางปญญา มีการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
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ตลอดชีวิตและสรางความรูใหมได เพ่ือที่จะสามารถดำเนินชีวิตและกาวไปในยุคโลกาภิวัตนไดอยาง

ผาสุกมั่นคง (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2, 2552: 1)  

 การตัดสินใจเปนเร่ืองที่ผูบริหารจะตองกระทำในทุกข้ันตอนของการบริหาร เร่ิมตั้งแต 

ขั้นการวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การส่ังการ (directing) และการควบคุม 

(controlling) (สมยศ นาวีการ, 2544: 24-25) ผูบริหารจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดวา 

จะดีที่สุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก เน่ืองจากการตัดสินใจของผูบริหารน้ันมีผลกระทบ 

ตอบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม เพราะผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีในการบริหารเชนเดียวกับผูบริหาร

หรือผูจัดการองคกรท่ัวไป เปนบุคคลสำคัญในการดำเนินงานของสถานศึกษา (สำนักงาน 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541: 172)  

 การตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จน้ัน ตองอาศัย

องคประกอบตาง ๆ หลายดานประกอบในการตัดสินใจ มีหลักการและกระบวนการตัดสินใจ 

ที่มีเหตุผล มีขอมูลขาวสารประกอบการพิจารณาท่ีถูกตองเปนปจจุบันจึงจะทำใหการตัดสินใจ 

ของผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพ สงผลใหงานบริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จและแสดงถึง

ประสิทธิภาพความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยของรัชนี เจริญมาก 

(2548: ก) ไดศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบพฤติกรรมท่ี 4 

มากท่ีสุดคือ ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาเปนกลุมแลวใหผูบริหารตัดสินใจ  

การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา จึงเปรียบเหมือนกับหัวใจของการบริหารงานสถานศึกษา

นั่นเอง ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจในหลักการและกระบวนการตัดสินใจจึงเปน

เร่ืองท่ีสำคัญและจำเปนมาก ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญในการศึกษา ลักษณะการตัดสินใจใน 

การบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) โดยยึดรูปแบบการตัดสินใจของกรีนเบิรก
และบารอน (Greenberg & Baron, 2003: 366) เพ่ือจะไดทราบถึงลักษณะการตัดสินใจใน 

การบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในการบริหารงาน โดยจะเปน

ประโยชนในการทำความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบในการบริหารงานโดยรวมของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยมุงเนนไปท่ีลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู ซึง่จะเปนประโยชนตอการปรับปรงุ และพัฒนารูปแบบการตัดสินใจ อนัจะชวยให

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเปนไปอยางคลองตัว เรียบรอย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ย่ิงขึ้น  
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วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศกึษาลกัษณะการตัดสนิใจในการบรหิารงานสถานศึกษาของผูบรหิารสถานศึกษา  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา

ของผูบริหารสถานศึกษา กับ เพศ อายุ ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ

การทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ท่ีต้ังของสถานศึกษา ขนาดโรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา

ที่สังกัดในจังหวัด ของกลุมตัวอยาง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตของการวิจัย  

  1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2555 จำนวน  42 โรงเรียน โดยเปนผูบรหิารสถานศึกษา 124 คน และครูผูสอน 2,438 คน 

รวมทั้งหมด 2,562 คน 

       1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยคำนวณขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตร

ยามาเน (Yamane, 1967: 886-887) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และยอมใหมีความคลาด

เคล่ือนได .05 (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546: 445) ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี 

     1.2.1  ผูบริหารสถานศึกษา 100 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (simple 

random sampling)  

     1.2.2 ครผููสอน 246 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling)   

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

      2.1  ตวัแปรอสิระ (independent variables) ไดแก สถานภาพของผูตอบประกอบดวย  

     1)   เพศ 
     2)   ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน 
     3)   วุฒิการศึกษา   

     4)   อายุ 

     5)   ประสบการณการทำงาน 

     6)   รายได 

     7)   อัตราสวนครูตอนักเรียน 
     8)   ที่ตั้งของสถานศึกษา 

     9)   ขนาดโรงเรียน 

     10) โรงเรียนมัธยมศึกษที่สังกัด 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 99

  2.2  ตัวแปรตาม (dependent  variables) 

     2.2.1 ตัวแปรตามกลุมท่ี 1 ไดแก ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน  

4 ดาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 4 โดยยึดหลักของกรีนเบิรก และบารอน (Greenberg & Baron, 2003: 366) ตอการบริหาร

สถานศึกษา มี 4 รูปแบบ คือ 

       1) การตัดสินใจแบบสั่งการ  

       2) การตัดสินใจแบบการวิเคราะห  

       3) การตัดสินใจแบบนักคิด 

       4) การตัดสินใจแบบพฤติกรรม  

     2.2.2 ตัวแปรตามกลุมท่ี 2 ไดแก การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

ประกอบดวย 4 งาน คือ 

       1) งานวิชาการ 

       2) งานงบประมาณ 

       3) งานบุคลากร 

       4) งานบริหารท่ัวไป 

 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะ

การตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน จำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน  

2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถาม 

เก่ียวกับลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร 

สถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยผานการตรวจสอบ
จากผูทรงคุณวุฒิ 5 คน และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.975  

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง แลวนำแบบสอบถามมาตรวจสอบ 

ความสมบูรณของขอมูล และนำขอมูลที่ได มาดำเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

  

ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 

 1. ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาแสดงไว

ใน ตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหลักษณะรูปแบบการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวม 

 

 
 (n, %) 

 1  2  3  4 

1.  36  (10.40) 77  (22.25) 118  (34.10) 115  (33.24) 

2.  61  (17.63) 95  (27.46) 94  (27.17) 96  (27.75) 

3.  43  (12.43) 92  (26.59) 105  (30.35) 106  (30.64) 

4.  37  (10.69) 83  (23.99) 115  (33.24) 111  (32.08) 

 

 จากตารางท่ี 1 ลักษณะรูปแบบการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา ของผูบริหาร

สถานศึกษา ใชรูปแบบที่ 3 ในดานงานวิชาการและดานการบริหารงานท่ัวไปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

34.10 และ 33.24 ตามลำดับ และใชรูปแบบท่ี 4 ในดานงานบุคลากรและดานงานงบประมาณ 

มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 30.64 และ 27.75 ตามลำดับ 

 

 2.  ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา มี 

ความสัมพันธกับเพศ อายุ ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทำงาน  

รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา ขนาดโรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสังกัด

ในจังหวัด แสดงไวในตารางท่ี 2 

 

(n = 346) 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 101

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน 

 สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง   

 (n = 346) 

 
 2 

 1  2  3  4 (p) 
1.       

     1.1       

            4.34  11.27  9.83  17.05  .002*** 

            7.23  13.29  22.83  14.16   

     1.2       

            4.91  12.72  9.25  15.61  .341 

            7.80  18.79  15.03  15.90   

     1.3       

            4.05  11.85  12.43  14.16  .282 

            8.96  15.32  17.92  15.32   

     1.4       

            6.36  7.23  6.49  21.97  .001*** 

            5.20  13.29  23.12  15.90   

2.       

     2.1       

            30  2.60  6.36  4.34  4.91  .042* 

           30-40  2.31  3.76  9.25  4.62   

           41-50  3.18  8.38  8.96  8.38   

            50  3.47  6.07  10.12  13.29   

     2.2       

            30  2.02  9.25  3.47  3.47  .093 

           30-40  2.31  5.78  4.62  7.23   

           41-50  4.34  7.80  7.23  9.54   

            50  4.05  8.67  8.96  11.27   
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ตารางที่ 2   ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน 

 สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)  

(n = 346) 

 
 2 

 1  2  3  4 (p) 
     2.3           

           30               2.31  7.51  5.49  2.89  .018* 

           30-40  2.02  5.20  4.62  8.09   

           41-50  4.05  8.67  7.80  8.38   

            50  4.62  5.78  12.43  10.12   

     2.4       

            30  2.60  6.36  3.47  5.78  .000*** 

           30-40  0.29  4.91  5.78  8.96   

           41-50  3.18  6.36  7.23  12.14   

            50  5.49  2.89  13.58  10.98   

3.       

     3.1       

            4.19  5.49  3.47  15.03  .000*** 

            6.65  19.08  29.19  16.18   

     3.2       

            3.47  8.96  6.36  10.12  .822 

           9.25  22.54  17.92  21.39   

     3.3       

            4.05  7.23  6.36  11.27  .048* 

            8.96  19.94  23.99  18.21   

     3.4       

            4.34  5.78  6.36  12.43  .140 

            7.23  14.74  23.70  25.43   

4.       

     4.1       

            4.05  15.61  22.54  14.45  .000*** 

            7.51  8.96  10.12  16.76   
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(n = 346) 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน 

 สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)  

 

 
 2 

 1  2  3  4 (p) 
     4.2       

            4.91  20.52  15.03  16.18  .011* 

            7.80  10.98  9.25  15.32   

     4.3       

            6.36  18.21  17.63  14.45  .052* 

            6.65  8.96  12.72  15.03   

     4.4       

            4.91  13.58  18.50  19.65  .044* 

            6.65  6.94  11.56  18.21   

5.       

     5.1       

            10  4.05  7.80  9.25  6.36  .243 

           10-20  2.89  7.23  7.80  7.23   

            20  4.62  9.54  15.61  17.63   

     5.2       

            10  2.89  13.29  6.07  5.20  .001*** 

           10-20  3.47  6.94  4.62  10.12   

            20  6.36  11.27  13.58  16.18   

     5.3       

            10  3.76  10.12  7.23  6.36  .025* 

           10-20  2.89  8.09  5.78  8.38   

            20  6.36  8.96  17.34  14.74   

     5.4       

            10  3.18  8.09  7.23  8.96  .016* 

           10-20  2.60  5.78  5.20  11.56   

            20  5.78  6.65  17.63  17.34   
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ตารางที่ 2   ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน 

 สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)  

 (n = 346)  

 
 2 

 1  2  3  4 (p) 
6.       

     6.1       

            25,000  4.34  8.96  10.98  6.65  .300 

           25,000-35,000  2.31  5.20  6.94  7.51   

            35,000  4.91  10.40  14.74  17.05   

     6.2       

            25,000  3.76  13.29  6.65  7.23  .039* 

           25,000-35,000  1.73  6.07  5.49  8.67   

            35,000  7.23  12.14  12.14  15.61   

     6.3       

            25,000  3.76  11.27  8.67  7.23  .005** 

           25,000-35,000  3.18  6.07  3.76  8.96   

            35,000  6.07  9.83  17.92  13.29   

     6.4       

            25,000  2.31  8.67  8.09  11.85  .016* 

           25,000-35,000  2.89  4.91  4.34  9.83   

            35,000  6.36  6.94  17.63  16.18   

7.       

     7.1       

            1:18 0.87  1.45  0.87  0.58  .305 

           1:18-1:22 1.73  4.05  5.78  7.23   

           1:23-1:28 3.76  9.54  8.67  8.67   

            1:28 5.20  9.54  17.34  14.74   

     7.2       

            1:18 0.87  0.87  2.02  0.00  .010** 

           1:18-1:22 3.18  4.62  2.89  8.09   

           1:23-1:28 4.05  11.85  6.36  8.38   

            1:28 4.62  14.16  13.01  15.03   
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(n = 346) 

ตารางที่ 2   ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน 

 สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)  

  

 
 2 

 1  2  3  4 (p) 
     7.3           

            1:18 0.29  1.45  1.45  0.58  .063 

           1:18-1:22 1.73  3.76  7.23  6.07   

           1:23-1:28 3.18  11.56  8.67  7.23   

            1:28 7.80  10.40  13.01  15.61   

     7.4           

            1:18 0.87  1.16  1.16  0.58  .001*** 

           1:18-1:22 3.18  3.18  3.47  8.96   

           1:23-1:28 2.02  8.38  12.72  7.51   

            1:28 5.49  7.80  12.72  20.81   

8.       

     8.1       

             4.05  15.61  22.54  14.45  .000*** 

            7.51  8.96  10.12  16.76   

     8.2       

             8.09  13.29  13.58  20.23  .006** 

            4.62  18.21  10.69  11.27   

     8.3       

             6.36  13.29  17.05  18.50  .203 

            6.65  13.87  13.29  10.98   

     8.4       

             4.91  9.25  18.50  22.54  .041* 

            6.65  11.27  11.56  15.32   
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ตารางที่ 2   ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน 

 สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)  

 (n = 346) 

 
 2 

 1  2  3  4 (p) 
9.       

     9.1       

            500  1.16  2.02  2.60  2.31  .269 

           500 – 1,500  4.05  7.80  6.65  5.78   

           1,501 – 2,500  3.47  8.09  10.12  10.40   

            2,500  2.89  6.65  13.29  12.72   

     9.2       

            500  1.73  1.16  2.31  2.89  .000*** 

           500 – 1,500  0.58  11.56  7.23  4.91   

           1,501 – 2,500  5.49  11.56  6.65  8.38   

            2,500  4.91  7.23  8.09  15.32   

     9.3       

            500  1.45  1.45  4.34  0.87  .014** 

           500 – 1,500  1.73  8.67  8.09  24.28   

           1,501 – 2,500  4.91  8.09  9.54  9.54   

            2,500  4.91  8.96  8.38  13.29   

     9.4       

            500  2.02  1.45  2.31  2.31  .001*** 

           500 – 1,500  1.16  7.80  8.96  6.36   

           1,501 – 2,500  4.91  6.65  7.23  13.29   

            2,500  3.47  4.62  11.56  15.90   

10.  

       

     

     10.1       

               7.80  14.16  22.54  12.43  .000*** 

               3.76  10.40  10.12  18.79   
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ตารางที่ 2   ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน 

 สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)  

 (n = 346)  

 
 2 

 1  2  3  4 (p) 
     10.2       

               7.23  18.50  14.74  16.47  .662 

               5.49  13.01  9.54  15.03   

     10.3       

               6.94  13.58  20.52  15.90  .062 

               6.07  13.58  9.83  13.58   

     10.4       

               5.49  10.69  17.05  23.70  .279 

               6.07  9.83  13.01  14.16   

*p>.05 

**p>.01 

***p>.001 

 จากตารางท่ี 2 การทดสอบความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

และครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่มีตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจ 

ในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง พบวา  

 1.  เพศ มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานวิชาการ และดานการบริหารงานท่ัวไป มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 2.  อายุ มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานวิชาการ ดานงานบุคลากร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการบริหารงานท่ัวไป มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .001 

 3.  ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจใน 
การบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานวิชาการ มีความสัมพันธกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานงานบุคลากร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
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 4.  วุฒิการศึกษา มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานวิชาการ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .001 ดานงานงบประมาณ ความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานงาน

บุคลากร และดานการบริหารงานท่ัวไป มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5.  ประสบการณการทำงาน มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจใน 

การบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานงบประมาณ ความสัมพันธกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานงานบุคลากร และดานการบริหารงานท่ัวไป มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 6.  รายได มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานงบประมาณ ความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ดานงานบุคลากร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการบริหาร

งานท่ัวไปมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.  อัตราสวนครูตอนักเรียน รายได มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจใน

การบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานงบประมาณ และดานการบริหารงาน

ทั่วไปมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 8.  ทีต่ัง้ของสถานศกึษา มคีวามสมัพนัธตอรปูแบบลกัษณะการตัดสินใจในการบรหิารงาน

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ ความสัมพันธกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการบริหารงานท่ัวไป มีความสัมพันธกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

 9.  ขนาดโรงเรียน มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานงบประมาณ ดานการบริหารงานท่ัวไป ความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และดานงานบุคลากร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 10. โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสงักัดในจงัหวัด มคีวามสมัพนัธตอรปูแบบลกัษณะการตัดสนิใจ 
ในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานวิชาการ ความสัมพันธกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหาร 

สถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผู วิจัยมีหัวขอ 

ในการอภิปรายผล ดังน้ี 
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           1.  ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

  ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นวารูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา  

ดานงานวิชาการและดานการบริหารงานท่ัวไป ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบที่ 3 คือการตัดสินใจ

แบบนักคิดมากท่ีสุด ดานงานบุคลากรและดานงานงบประมาณ ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบท่ี 4 

คอืการตัดสินใจแบบพฤติกรรม มากท่ีสดุ จงึกลาวไดวา รปูแบบลกัษณะการตัดสนิใจในการบรหิารงาน

สถานศึกษาทั้ง 4 งาน มีความคิดเห็นสอดคลองไปในทางเดียวกัน โดยมีการจัดประชุม 

เพ่ือตัดสินใจเพ่ือใหทุกคนยอมรับและขจัดความขัดแยงมากที่สุด รองลงมาเปนรูปแบบที่ 2  

การตัดสินใจแบบการวิเคราะหซึ่งเปนลักษณะของการบริหารโดยจะทำการวิเคราะหการตัดสินใจ

อยางรอบคอบแสดงใหเห็นวา การบริหารงานสถานศึกษาท้ัง 4 งาน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีกระบวนการตัดสินใจท่ีเปนระบบ ใหทุกคนไดมีสวนรวม 

ในการแกปญหา โดยใชขอมูลวิเคราะหแกปญหาเพ่ือความสำเร็จ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการดำเนินงาน

ประโยชนสงูสดุได ดงัท่ี ศกัรินทร สวุรรณโรจน (2541: 7) กลาววา การบริหารโดยใหทกุคนในหนวยงาน

หรือทีมงานไดมีสวนรวมในการบริหาร คือ รวมคิด รวมทำและรวมแกปญหาโดยรวมดำเนินการ 

ทุกกระบวนการบริหาร นับตั้งแตการวางแผน การแบงงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลงาน

และการแกปญหาที่เก่ียวของกับงาน จะนำมาซ่ึงความสำเร็จสมบูรณของงานไดและสอดคลองกับ

แนวคิดของสมคิด บางโม (2542: 181) ไดกลาววากระบวนการตัดสินใจท่ีจะใหเกิดประโยชนสูงสุด

และไมผิดพลาดจะตองดำเนินการเปนขั้นตอนโดยเร่ิมตั้งแตกระบวนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ จาก

สภาพแวดลอมหรือสิ่งที่เก่ียวของกับปญหานำมาวิเคราะหเพ่ือเปนขอมูลสำหรับการตัดสินใจแก

ปญหา โดยเลือกแนวทางท่ีจะเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน 
  เมือ่พจิารณาจำแนกความคดิเห็นเก่ียวกับรปูแบบลกัษณะการตดัสนิใจในการบรหิารงาน

สถานศึกษาเปนรายดาน พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานสถานศึกษา สอดคลองไปในทางเดียวกัน 
จึงกลาวไดวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีมีกลไกของการพัฒนาท่ีสอดคลองสัมพันธกันอยางเปนระบบ ซึ่งจะ

สงผลใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีศักยภาพในการดำเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใหความสำคัญของผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนา 

เพ่ือมุงไปสูการปฏิบัติท่ีมีลักษณะเปนระบบข้ันตอน  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่กำหนดไว ดังท่ี  ศิริพร พงศศรีโรจน (2543: 187) กลาววา การตัดสินใจเปนส่ิงสำคัญท่ีแสดงออกถึง

ความสามารถของการเปนผูบริหาร เพราะการตัดสินใจถือเปนจุดเร่ิมตนของการดำเนินการใด ๆ และ
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ความสำเร็จหรือลมเหลวขององคการข้ึนอยูกับการตัดสินใจนั่นเอง และสอดคลองกับแนวคิดของ

วิฑูรย ตันศิริมงคล (2542: 8) ที่กลาวไววา การตัดสินใจนั้นไมเพียงแตจะกระทบตอตนเองเทาน้ัน 

แตยังกระทบไปถึงการดำเนินงานดวย ดังน้ันการตัดสินใจที่ดีมีเหตุผลจึงเปนปจจัยชี้ชะตาตอ 

ความสำเร็จของงานได และสอดคลองกับแนวคิดของผองพรรณ ลิ้มเล็งเลิศ (2544: 13) ที่กลาวถึง 

การบริหารแบบมีสวนรวมไววา ผูบริหารควรสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ  

ถึงแมผูบริหารสามารถท่ีจะตัดสินใจไดเองก็ตาม แตการปฏิบัติงานตาง ๆ นั้น ตองอาศัยผูรวมงาน 

ในการปฏิบัติงาน การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมทำใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกรับผิดชอบ

รวมกันจะสงผลตอการปฏิบัติงานดีย่ิงขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของจำนงค ชินารักษ (2541: ก) 

ที่วิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษา

จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสวนใหญใชการตัดสินใจ  

โดยใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาและตัดสินใจ ผูบริหารยอมรับการตัดสินใจและ 

นำไปปฏิบัติ โดยใหกลุมรับผิดชอบและสนับสนุนเต็มที่ในสถานการณที่ยึดกฎแหงการยอมรับ  

ผูบริหารใชการตัดสินใจโดยใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาเปนกลุม แลวผูบริหาร

ตัดสินใจในสถานการณที่ยึดกฎแหงการขัดแยง และงานวิจัยของรัชนี เจริญมาก (2548: ก)  

ที่ไดศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบพฤติกรรมท่ี 4 มากท่ีสุด

คือ ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาเปนกลุมแลวใหผูบริหารตัดสินใจ   

 2.  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่มีตอลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน

สถานศึกษาของผูบรหิารสถานศึกษาท้ัง 4 งาน เมือ่จำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบตังิาน 

วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา 

ขนาดโรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสังกัดในจังหวัดผลการวิจัย พบวา   
   สถานภาพท่ีมีความสัมพันธกับรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน

วิชาการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก เพศ อายุ ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ที่ตั้ง
ของสถานศกึษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสังกัดในจงัหวัด น่ันคือ ตัวแปรทีส่งผลตอรูปแบบลกัษณะ 

การตัดสินใจในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา คือ เพศ อายุ ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน  

วุฒิการศึกษา ที่ตั้งของสถานศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสังกัดในจังหวัด สอดคลองกับแนวคิด

ของกรองแกว อยูสุข (2542: 147) ที่กลาววาการตัดสินใจของการบริหารงานวิชาการ นับเปนหนาท่ี

สำคัญโดยเฉพาะอยางย่ิงของผูดำรงตำแหนงดานบริหารเพ่ือไปสูเปาหมาย เร่ิมตนดวยการวางแผน 
การจัดโครงสรางและสายงาน การส่ังการและการควบคุมงานในทุกข้ันตอน ซึ่งไมสอดคลองกับ 

งานวิจัยของรัชนี เจริญมาก (2548: ก) ไดศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของ 
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ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ตำแหนงหนาท่ีและ

วุฒิการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการ   

  สถานภาพท่ีมีความสัมพันธกับรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน

งบประมาณอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได  อัตราสวน 

ครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา และขนาดโรงเรียน นั่นคือ ตัวแปรที่สงผลตอรูปแบบลักษณะ 

การตัดสินใจในการบริหาร งานงบประมาณของสถานศึกษา คือ วุฒิการศึกษา ประสบการณ 

การทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา และขนาดโรงเรียน สอดคลองกับ

แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 42-52) ที่กลาววา การบริหารงานงบประมาณของ 

สถานศึกษา มุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได 

ยึดหลักการบริหารท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหา 

ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา การจัดการทรัพยากรมีวางระบบการใชอยางมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนใหบุคลากร และสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนตอกระบวนการจัด 

การเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงอัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา  

และขนาดโรงเรียน และใหยึดแนวทางการปฏิบัติ ดวยการศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล 

หนวยงาน แลวเสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือดำเนินการเก็บรักษาเงินและเบิกจาย

ไปใชตามแผนปฏิบัติการประจำปที่ตองใชวงเงิน ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณ

ทั้งตามวัตถุประสงค ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของรัชนี เจริญมาก (2548: ก) ไดศึกษารูปแบบ

พฤติกรรมการตัดสนิใจในการบรหิารงานของผูบรหิารสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ประสบการณการทำงาน และขนาดของสถานศึกษาไมมีความสัมพันธกับ

รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานงบประมาณ 

  สถานภาพท่ีมีความสัมพันธกับรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน

บุคลากรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก อายุ ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ 
การทำงาน รายได และขนาดโรงเรียน นั่นคือ ตัวแปรที่สงผลตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจ 

ในการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา คือ อายุ ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา 
ประสบการณการทำงาน รายได และขนาดโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของรุจิร ภูสาระ และ

จันทรานี สงวนนาม (2545: 59) ที่กลาวไววา เพ่ือใหการบริหารงานในสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย  

ผูดำรงตำแหนงบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจขอบขายของงานบริหารอยางลึกซึ้งและ 

การดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคลอง

กับสำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 84) กลาววา การบริหารงานสถานศึกษา เปน 
กระบวนการหน่ึงท่ีบุคคลหลายฝายรวมกันดำเนินการเพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเจริญงอกงามในทุกดาน

เมื่อเติบโตขึ้นจะไดเปนพลเมืองที่ดีของสังคม ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนควรจะรับผิดชอบ 

เปนผูนำครูในดานวิชาการเปนอันดับแรกเพราะหนาท่ีของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาทุกแหง
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คือ การใหความรูแกนักเรียนในดานวิชาการ โดยการทำงานรวมกับครู กระตุนเตือนครู ใหคำแนะนำ

ครูและประสานงานใหครูทุกคนทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในดานการสอน ตลอดจนสงเสริม

บุคลากรในดานการเล่ือนข้ันเงินเดือน ไดพัฒนาความรูความสามารถ กรณีไปศึกษาตอ ฝกอบรม  

ดูงานหรือปฏิบัติ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนได ซึ่งไมสอดคลองกับ 

งานวิจัยของรัชนี เจริญมาก (2548: ก) ไดศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงาน 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา วุฒิการศึกษา 

ประสบการณการทำงาน ขนาดของโรงเรียน ไมมีความสัมพันธกับรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจ 

ในการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา  

 สถานภาพท่ีมีความสัมพันธกับรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานท่ัวไป 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได อัตราสวน

ครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา และขนาดโรงเรียน นั่นคือ ตัวแปรที่สงผลตอรูปแบบลักษณะ 

การตัดสินใจในการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ 

การทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา และขนาดโรงเรียน ดังท่ีกระทรวง
ศึกษาธิการ (2546: 66) ไดใหแนวคิดไววา การบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา เปนงานท่ีเก่ียวของ

กับการจัดระเบียบบริหารองคกร เพ่ือใหบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกำหนดไว

โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอำนวยการความสะดวกตาง ๆ ใน 

การใหบริการทางการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

อยางเหมาะสม สงเสริมการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารท่ีมุงเนน 

ผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได จึงตองไดรับ 

ความรวมมือของครู บุคคลในชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

  1.1  ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชรูปแบบท่ี 3 ในการตัดสินใจคือการตัดสินใจ
แบบนักคิดมากท่ีสุด ซึ่งเปนลักษณะของการบริหารโดยการตัดสินใจที่ใชขอมูลจากหลายแหลง 

เพ่ือคนหาแนวความคิดใหมนำมาใชแกปญหา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่อง
ตาง ๆ รวมทั้งตองติดตามขาว ความเคลื่อนไหวที่เก่ียวของเพ่ือใหทันโลกทันเหตุการณ ซึ่งจะเปน

ขอมูลและเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา   

  1.2  ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชรูปแบบท่ี 4 ในการตัดสินใจคือการตัดสินใจ
แบบพฤติกรรม ซึ่งเปนลักษณะของการบริหารโดยมีการจัดประชุมเพื่อตัดสินใจและใหทุกคนยอมรับ 
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แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาจะใชลักษณะการตัดสินใจแบบผสมผสานไมใชการตัดสินใจ 

แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะสงผลใหการดำเนินงานของสถานศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ  

อีกท้ังยังเปนการลดความขัดแยงในสถานศึกษา ดังน้ันจึงควรมีการสงเสริมและสนับสนุนให 

ผูใตบังคับบัญชามีความรูในงานท้ัง 4 ดานของสถานศึกษา  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรทำการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอลักษณะการตัดสินใจของผูบริหาร 

สถานศึกษา 

  2.2 ควรทำการวิจัยเก่ียวกับลักษณะการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาโดยใช

กรอบแนวคิดอื่น ๆ 

  2.3 ควรทำการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอลักษณะการตัดสินใจของ 
ผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานสถานศึกษา 

 

สรุป 
 การศึกษาลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 

ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบวา  

1) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู ใชรูปแบบการตัดสินใจแบบนักคิดมากท่ีสุด 

ในดานงานวิชาการและดานการบริหารงานท่ัวไป และใชรูปแบบการตัดสินใจแบบพฤติกรรม 

มากท่ีสุดในดานบุคลากรและดานงบประมาณ และ 2) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 

ที่มีตอลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ

กับสถานภาพของสถานภาพกลุมตัวอยาง เมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน 

วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา 
ขนาดโรงเรียนและโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสังกัดในจังหวัด 
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บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับการบรหิารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา  

2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 270 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. การบรหิารการเปลีย่นแปลงของสถานศกึษา อยูระดบัมากทัง้ในภาพรวมและรายดาน 

เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี การเตรียมการ การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 
การสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน ตามลำดับ  

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับ 

จากมากไปนอย ดังน้ี ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ความสามารถ 

ในการแกปญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ตามลำดับ  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก การเตรียมการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการ

บริหารการเปล่ียนแปลง และการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน โดยรวมกันทำนายได

รอยละ 75  

 

คำสำคัญ: การบริหารการเปล่ียนแปลง  สถานศึกษา  ประสิทธิผล 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of educational institution’s change 

management; 2) the level of educational institution’s effectiveness; and 3) change 

management affecting educational institution’s effectiveness. The research samples were 

270 administrators and teachers of educational institution under the Jurisdiction of Suphan 

Buri Primary Educational Service Area 2 derived by proportional stratified random sampling. 

The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 

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

multiple regression analysis.  

 The findings of this research were as follows:  

 1) Overall and in specific aspects, educational institution’s change 

management was at the high level. The aspects were ranked from the highest to the 

lowest as follow; change preparation; change management implementation; and contribution 

for sustainable change. 
 2) Overall and in specific aspects, educational institution’s effectiveness was at 

the high level. The aspects were ranked from the highest to the lowest as follow; the ability 

for developing students with positive attitudes, the ability for solving school problem, the 
ability for producing students with high academic achievement, and the ability for school 

modification and development.  

 3) Change management affected institution’s effectiveness with statistical 

significance at .01 level in 3 aspects: change preparation; change management 

implementation; and contribution for sustainable change, accounting for 75% of variance 
explained.  

Keywords: change management, educational institution, effectiveness 
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บทนำ 
 สภาพการศึกษาของไทยในปจจุบันอยูภายใตสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาทามกลางกระแสแหงความเปนโลกาภิวัตน ซึ่งอยูภายใตเง่ือนไข

ของการปรับเปลี่ยน การแขงขัน เพ่ือสรางขอไดเปรียบและความมุงมั่นของสังคม ที่ดำเนินไปอยาง

รวดเร็ว และมีความหลากหลายน้ัน ดวยสภาวะของการเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบ 

ตอทุกวงการวิชาชีพ โดยเฉพาะดานการศึกษา ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากการปรับเปล่ียนบริบท และ 

โครงสรางของการบริหารจัดการศึกษาภายใตสาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ที่เรียกวา 

“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” เปนการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยยึด

หลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนนระบบการกระจายอำนาจ และ

การยึดหลักการมีสวนรวมของทองถิ่นเปนสำคัญ ผูบริหารหรือผูนำหรือผูจัดองคการ หรือหัวหนางาน 

ไมวาหนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญ หนวยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม ยอมมีบทบาทที่เปนผล

ตอการสำเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางย่ิง ดังท่ี มัลลิกา ตนสอน (2546: 161) ไดกลาวไววา 

การเปล่ียนแปลงเปนเหตุการณหรือกระบวนการท่ีเกิดขึ้นแลวทำใหระบบที่ไดรับผลกระทบจะปรับตัว

แตกตางไปจากเดิม การเปล่ียนแปลงไมใชเร่ืองใหม แตเปนเร่ืองปกติที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เพียงแต

ในอดีตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนในอัตราที่ชา เรียบงาย และไมกอใหเกิดผลกระทบที่ซับซอนและ

รุนแรงตอการดำรงชีวิต ปจจุบันการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หลายรูปแบบ และกอใหเกิด

ผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ืองซับซอน สรางความสับสน หลายคร้ังทำใหเกิดความรูสึกวามีความรุนแรงเกิน

กวาจะควบคุมได ซึ่งกอใหเกิดปญหาท้ังในเชิงโครงสรางและจิตใจทั้งตอการดำรงชีวิตและการทำงาน 
 สำหรับสถานศึกษาในประเทศไทยน้ัน การเปล่ียนแปลงในองคการจะมีผลกระทบ 

เน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัตนและพัฒนาการท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลกระทบและมี

บทบาทตอสังคมไทยอยางมากจนเกิดภาวะวิกฤติทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง รวมถึง

ดานการศึกษา โดยเฉพาะปญหาในการบริหารและจัดการศึกษาท่ียังไมสามารถพัฒนาคนไทย 

ใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพในสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังไมสามารถ

พัฒนาและสรางสรรคสังคมประเทศชาติใหเจริญกาวหนาในสังคมโลกได ดังนั้น รัฐบาลจึงไดกำหนด
นโยบายในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแกไขปญหาท่ีกระทบตอคุณภาพ

การศึกษาไทยในภาพรวม จากนโยบายและมาตรการดังกลาว สงผลใหโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตองดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาตามแนวทางการ 

กระจายอำนาจและโรงเรียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล และจากแนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้นในองคการ จากท่ีกลาวมาเห็นไดวา การบริหารการเปล่ียนแปลงมีความสำคัญตอการพัฒนา
องคการทุกองคการ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงจึงเปนแนวคิดท่ีนาสนใจ นาศึกษา

คนควา เพ่ือการเสริมสรางและขยายองคความรู ตลอดจนการนำมาประยุกตใชกับการพัฒนา 
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สถานศึกษา และสงผลใหสถานศึกษาสามารถเปล่ียนแปลงการดำเนินงานตามแนวทางดังกลาว 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 จากสภาพความจำเปนและปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา จึงมุงประเด็นที่จะศึกษาเก่ียวกับผล 

การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา  

 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา  

 3. เพ่ือศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
        1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการเตรียมการปรับปรุง พัฒนา 

ดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน ในการนำ

เทคโนโลยีใหม ระบบงานใหม และกระบวนการดำเนินงานใหม มาปรับปรุงศักยภาพใหเพ่ิมขึ้น 

อยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามกรอบแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก  

  1.1 การเตรียมการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กิจกรรมท่ีผูบริหารและครู

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ี เขต 2 มีการเตรียม
กอนนำการเปล่ียนแปลงเขาสูองคกร เพ่ือใหการเปล่ียนแปลงน้ันดำเนินไปในทิศทาง วัตถุประสงค 

และเปาหมายเดียวกัน เพ่ือมุงสรางเอกภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร ประกอบดวย 

1) การจัดตั้งคณะทำงาน 2) กำหนดบทบาทหนาท่ี ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการทำงานรวมกัน  
3) กำหนดแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงพรอมระยะเวลาดำเนินการรายกิจกรรม 

ตามความคืบหนาของกิจกรรมการปรับเปลี่ยน 
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  1.2 การดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การกำหนดกิจกรรมท่ี

ทำใหผูบริหาร และครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 ไดดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงตามแผนกิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีกำหนด

ไวในข้ันการเตรียมการ โดยเนนการสรางความยอมรับในองคกรตามลำดับขั้นตอน ประกอบดวย  

การสรางการรับรู การสรางศรัทธาตอการเปล่ียนแปลง การศึกษาวิธีการเปล่ียนแปลง และความสามารถ

ในการปฏิบัติงานจริงได 

  1.3 การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน หมายถึง ผูบริหารและครู 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รวมกัน 

นำผลจากการเปลี่ยนแปลง เขาสูกระบวนการใหความดีความชอบทั้งในระดับหนวยงานและบุคคล 

และบูรณาการเขาเปนสวนหน่ึงของระบบบริหารจัดการท่ัวไปขององคกร อีกท้ังเปนสวนหน่ึง 

ของเน้ืองานอันเปนกิจวัตรของผูปฏิบัติงาน 

       2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครูในสถาน

ศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่มุงใหสถานศึกษาเกิด  

ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ใหเกิดความกาวหนา มีการปฏิบัติงานตรงตาม

หนาท่ี ที่กําหนดไว สามารถบรรลุเปาหมายได ประกอบดวย  

  2.1 ความสามารถในการผลตินกัเรยีนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงู หมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในการควบคุมคุณภาพนักเรียนท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพและประสิทธิผล

ของสถานศึกษา พิจารณาจากปริมาณนักเรียนเหมาะสมและคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสงู 

ความพรอมทั้งดานปจจัยในการบริหารสถานศึกษา 

  2.2 ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก หมายถึง  

ความสามารถของผูบรหิารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 การพัฒนาใหนักเรียนมีความคิดเห็น ทาทีความรูสึก หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ในทางที่ีดีงามสมเหตุสมผลและสอดคลองดับความตองการของสังคมในการสรางเสริมความเจริญ

ใหนักเรียนท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย ดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ และดานสังคม 

  2.3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ผูบริหาร 

และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การกำหนดนโยบายตาง ๆ ของสถานศึกษา 

จะตองสอดคลองและทันสมัย ทันกับความเจริญกาวหนา การเปล่ียนแปลงนโยบายของสถานศึกษา 

สามารถปรับตัวใหทันสมััยทันความเปล่ียนแปลงตาง ๆ รูปแบบการบริหารงาน และการดำเนินงาน

ตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน 
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  2.4 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของ

ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  

เขต 2 สถานศึกษาสามารถบริหารงาน เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว การกำหนด 

รูปแบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของสถานศึกษา ประกอบดวย

การกำหนดเปาหมายสถานศึกษาการบริหารและการจัดการ ดำเนินการจัดสรรทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมดานองคการ ดานภาระงาน และดานสังคม

ที่มากระทบท้ังภายในและภายนอก สามารถแกไขปญหาและสรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) โดยผูวิจัยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

 ประชากร  

 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ในปการศึกษา 2555 จำแนกตามขนาด 3 ขนาด โดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษาของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษา แบงเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก 61 แหง ขนาดกลาง 72 แหง ขนาดใหญ  

3 แหง รวม 136 แหง  

 กลุมตัวอยาง  

 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 

136 แหง โดยใชตารางกำหนดของกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 

1970 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 303) ไดจำนวน 103 แหง การสุมตัวอยางสถานศึกษาได
ขนาดตัวอยางตามท่ีกำหนดตามสัดสวนจำแนกไดดังน้ี สถานศึกษาขนาดเล็ก 46 แหง ขนาดกลาง 

55 แหง ขนาดใหญ 2 แหง รวม 103 แหง 

 ผูใหขอมูล  

 ในแตละสถานศึกษาประกอบดวย ผูอำนวยการสถานศึกษา 1 คน และครูผูสอน 2 คน 
รวมผูใหขอมูล 309 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยผูวิจัยไดกำหนด

คุณสมบัติของครูที่จะใหขอมูลซึ่งตองมีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ 
 1. ครูที่ดำรงตำแหนงหัวหนาฝายวิชาการ หรือ รับผิดชอบดูแลงานวิชาการ 

 2. ครูที่มีวิทยฐานะระดับชำนาญการข้ึนไป 
 3. ครูที่เปนตัวแทนกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 61 46 46 92 

 72 55 55 110 

 3 2 2 4 

 136 103 103 206 

ตารางที่ 1  จำนวนประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษา

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา เพ่ือนำมากำหนดนิยามตัวแปร สรางแบบสอบถาม 

โดยระบุพฤติกรรมบงชี้ตามนิยามตัวแปรท่ีกำหนด ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา นำ

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจ

สอบคาของความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) และเลือกเฉพาะขอที่มีคา 

IOC  ตั้งแต 0.67-1.00 นำมาแกไขปรับปรุงขอกระทงคำถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและ

อาจารยท่ีปรึกษาแลวนำไปจัดทำเปนแบบสอบถาม ไดขอคำถามท้ังหมด 69 ขอ จากน้ันนำแบบสอบถาม

ไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 หรือ เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำ
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability) โดยใชคาสัมฤทธิ์

แอลฟา (   -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161) ไดคาสัมฤทธ์ิแอลฟา เทากับ 

0.982 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดยผานการแนะนำ 
จากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 

กับกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

สำรวจรายการ (checklist)    
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 ตอนท่ี 2 สอบถามวัดระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา เปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  

 ตอนท่ี 3 สอบถามระดับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 

 ตอนท่ี 4 สอบถามเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด 

(open-ended) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 309 ฉบับ ไปยังผูบริหารและครูผูสอนเพ่ือขอ

ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยใหสงคืนผูวิจัยทางไปรษณีย ไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับ

คืนมา 270 ฉบับ คิดเปนรอยละ 87.37 

 การวิเคราะหขอมูล 

   1. การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี (frequency) 

และคารอยละ (percentage)  

   2. การวิเคราะหระดับเก่ียวกับของการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    3. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารและ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะห

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r
xy

)  

 4. การวิเคราะหการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ตอนท่ี 1 ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 การบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติมาก ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทุกดานมีระดับปฏิบัติมาก เรียงตามลำดับคาเฉล่ีย คือ การเตรียม

การใหเกิดการเปล่ียนแปลง ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ การดำเนินการบริหาร 

การเปล่ียนแปลง ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.51) และการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน  

( x̄ = 4.06, S.D. = 0.50) ตามลำดับ  ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

 (n = 90) 

 X S.D.   
 4.16 .49  1 

 4.12 .51  3 

 4.06 .50  2 

 4.12 .47   

 ตอนท่ี 2  ระดับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต  2 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติมาก ( x̄ =4.21, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาทุกดานมีระดับปฏิบัติมาก เรียงตามลำดับคาเฉลี่ย คือความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียน

มีทัศนคติทางบวก ( x̄ =4.25, S.D. = 0.52) รองลงมา คือความสามารถในการแกปญหาภายใน
โรงเรียน ( x̄  = 4.21, S.D. = 0.49) และความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนสูง ( x̄ = 4.19, S.D.=0.47) สำหรับการปฏิบัติในระดับมากท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีนอยท่ีสุดคือ

ความสามารถในการปรับเปลีย่นและพัฒนาโรงเรียน ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.57) ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ระดับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

 ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

(n = 90) 

 
X S.D.   

 

 

 

4.19 

 

.47  3 

   4.25 .52  1 

 4.18 .57  4 

 4.21 .49  2 

 4.21 .45   

 ตอนท่ี 3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร 

สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดแก การเตรียมการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (X
1
)  

การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง (X
2
) และการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน 

(X
3
) มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับสูงกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (Y
 tot

) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหสหสมัพันธระหวางการบริหารการเปล่ียนแปลงกับประสทิธิผลการบรหิาร 

 สถานศึกษา  

                                                                                

 
      

 
 

 (Y
1) 

  
(Y

2) 

 (Y
3) 

  (Y
4) 

 (Y
to

t) 

  (X1) .683** .575** .735** .739** .761** 

  (X2)  .719** .611** .816** .816** .815** 

  (X3) .784** .657** .815** .815** .848** 

**  .01 

                                                                               (n = 90) 

 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลง 

ซึ่งไดแก การเตรียมการใหเกิดการเปล่ียนแปลง การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 

การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน เปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือกเขาสมการและ

สามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประสิทธิภาพ 

ในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.75 ซึ่งแสดงวา การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดแก การเตรียม

การใหเกิดการเปล่ียนแปลง การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และการสนับสนุนใหเกิด 

การเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน สงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา และสามารถทำนาย

ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ไดรอยละ 75  
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 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ  

  

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  

  

 ดังปรากฏในตารางท่ี  5  

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน     

 

Ytot = 0.83 + 0.51 (X2) + 0.18 (X3) + 0.13 (X1)  

Ztot = 0.54 (Z2)+ 0.21 (Z3)+ 0.16 (Z1) 

 (n = 90) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 3 12.73 4.24 88.08** .00 

Residual 86 4.14 0.05   

Total 89 16.87    

 b 

 

beta 

 

SE.b 

 

t 

 

Sig. 

 0.83  0.21 3.94** .00 

 

 (X2) 0.51 

 

0.54 

 

0.09 

 

5.18** 

 

.00 

 

  (X3) 0.18 

 

0.21 

 

0.08 

 

1.66** 

 

.00 

 

 (X1) 0.13 

 

0.16 

 

0.08 

 

1.48** 

 

.00 

**  .01   

R = 0.87 R2 = 0.75 SEE. = 0.22  
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังน้ี 

 1. การบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา การบริหารดานการเตรียมการอยูในระดับสูงสุด  

รองลงมาคือ ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และดานสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง

อยางย่ังยืน ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษามีกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ

และความไววางใจมาเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสม มีการกำหนดวิธีการ

ทำงานรวมกันของบุคลากรในสถานศึกษาอยางชัดเจน มีการกำหนดแนวทางในการประสานงาน 

ของบุคลากรในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดแผนการสรางความเขาใจใน 

การบริหารการเปล่ียนแปลงใหบุคลากรไดรับทราบอยางท่ัวถึง สอดคลองกับประทิน วิเศษสุวรรณ 

(2545: 105) ซึ่งไดศึกษาปจจัยการบริหารการศึกษาท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1 พบวา 1) ปจจัยบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1 ดานพฤติกรรมทางการบริหาร ซ่ึงไดแก พฤติกรรม

ผูนำทางการบริหาร พฤติกรรมการเปนผูนำทางวิชาการ พฤติกรรมผูนำทางการเปล่ียนแปลง และ

ปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียน อยูในระดับมาก   

 2.  ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผล 

การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี  

ดานความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และ 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากประสิทธิผลของ

องคกรในสภาพจริงน้ันถือวา สถานศึกษาเปนองคกร ๆ หน่ึง ซึ่ง ประเสริฐ สมพงษธรรม (2548: 6) 
กลาววาประสิทธิผลของสถานศึกษา ในความหมายเดียวกับประสิทธิผลขององคกร ประสิทธิผลของ

องคกรมีความสำคัญในการบริหารและการจัดการ องคกรเปนการประเมินขั้นสุดทาย การบริหาร

องคกรน้ัน ๆ จะประสบความสำเร็จหรือไมเพียงใด องคกรจะอยูรอดและมีความมั่นคงจะขึ้นอยูกับ
องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและดำรงอยูตอไป แตถาไมบรรลุวัตถุประสงค องคกรน้ันอาจ

ลมสลายไปในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับชุมพล เปยมศรี (2545: 79) ไดศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนประถม

ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวม อยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  
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รองลงมาไดแก ดานความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถ 

ในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาโรงเรียนมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  

 3. การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมาก 

ไปหานอย ซ่ึงไดแก ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง

อยางย่ังยืน และดานการเตรียมการ เปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยจะสามารถทำนายประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 75 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน

ดังน้ี 

  3.1 ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลตอการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหาร

มีหนาท่ีในการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาข้ึน เพราะฉะน้ัน 

การบริหารการเปล่ียนแปลงจึงเปนองคประกอบท่ีสำคัญในการท่ีจะสงเสริมใหประสิทธิผลการบริหาร

สถานศึกษา เพ่ือใหเกิดกระบวนการในการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับอุทัยวรรณ โชชื่น (2546: 97) ไดศึกษาปจจยัท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน จำแนกตามขนาด

ของโรงเรียน และประสบการณในการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับมานะชัย  

วงษธนสุภรณ (2546: 112-117) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานของผูบริหาร

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง พบวา ประสิทธิผลของ

โรงเรียนอยูในระดับมาก 

  3.2 ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน มีอิทธิพลตอการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งนี้เน่ืองจาก 

ผูบริหารมีการเสริมแรงทางบวก สรางขวัญกำลังใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษาใหยอมรับ 

การเปล่ียนแปลงอยางเหมาะสม และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการเช่ือมโยงระบบการดำเนินงาน

ในโครงสรางใหมเขามาเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตการทำงานปกติ ผูบริหารมีการสนับสนุนเปาหมาย

การเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลองกับความตองการของบุคลากรอยางเหมาะสม ผูบริหารมีการทบทวน
และการติดตามผลเปนการประเมินความคืบหนา เพ่ือปรับปรุงระบบบริหารจัดการท่ัวไปของ 

สถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ และบุคลากรในสถานศึกษานำผลการเปล่ียนแปลงมาพิจารณาปรับปรุง

แกไขในสิ่งท่ีจำเปนตองไดรับการพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับอัมพวัน ภัทรลิขิต (2547: 209) ไดศึกษาวิสัยทัศนและพฤติกรรม 
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การบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในอำเภอเมืองลำพูน ในภาพรวมเก่ียวกับ

พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ผูบริหารไดมีความคิด

รเิร่ิมในการวางแผนเพ่ือเปลีย่นแปลงสิง่ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาและการติดตามขอมลูขาวสารตาง ๆ 

ทีม่ผีลกระทบตอสถานศึกษา แตไมไดใหขอมลูยอนกลบัแกคณะครูถึงผลดผีลเสยีท่ีไดรบั เมือ่คณะครู

นำวิธีการใหม ๆ มาใชในการสอนและการดำเนินการ และสอดคลองกับกัญญา โพธิวัฒน (2548: 149) 

ไดศึกษาทีมผูนำการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา: การศึกษาเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก พบวา 

ทีมผูนำการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนมีลักษณะสำคัญคือ เปนการรวมกันทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

เปนงานบุกเบิกท่ีพยายามใหไดผลงานท่ีดีที่สุด เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูแกบุคคล การกอตัวข้ึนของทีม 

มีพ้ืนฐานมาจากการรักษาเกียรติประวัติของโรงเรียน และการตอบสนองตามสายการบังคับบัญชา 

ทีมในโรงเรียนแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนโรงเรียน สวนหัวหนางาน และสวนปฏิบัติการ ทั้งน้ี

สมาชิกคนหน่ึงอาจเขาไปเปนสมาชิกของทีมไดหลายทีม เปาหมายของทีมคือการพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียน และเปนแหลงเรียนรูของบุคคลอื่น สำหรับพฤติกรรมของทีมท่ีสำคัญคือ การสรางวิสัย

ทัศนรวม การรวมคิดรวมทำ การพ่ึงพาและชวยเหลือกัน การแกปญหาและขจัดความขัดแยง  

การตัดสินใจรวม และความไวตอการเปล่ียนแปลง 

  3.3 ดานการเตรียมการใหเกิดการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลตอการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สถานศึกษามีกระบวนการคัดเลือก

บุคคลท่ีไดรับการยอมรับและความไววางใจมาเปนคณะกรรมการ ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารมีกระบวนการ

คัดเลือกบุคคลที่ไดรับการยอมรับและความไววางใจมาเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

อยางเหมาะสม มีการกำหนดวิธีการทำงานรวมกันของบุคลากรในสถานศึกษาอยางชัดเจน  

มีการกำหนดแนวทางในการประสานงานของบุคลากรในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

มีการกำหนดแผนการสรางความเขาใจในการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหบุคลากรไดรับทราบอยาง

ทั่วถึง มีการกำหนดกลุมเปาหมายที่ประสงคจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน มีการสำรวจระดับความพรอมของบุคลากรในสถานศึกษาตอการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา

อยางสม่ำเสมอ มีการประเมินแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางไดมีประสิทธิภาพ และมี 

การประเมินแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางไดมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับณรงค  

จันทรา (2549: 123) ไดศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอประสิทธิภาพ

การทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบวา บุคลากร 
มีความคิดเห็นดวยมากเก่ียวกับการมีประสิทธิผลการเปล่ียนแปลงโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน 

ไดแก ดานขอมูลยอนกลับจากการสำรวจ ดานการสรางทีม ดานการพัฒนาระหวางกลุม  

ดานการปรับรื้อระบบ ดานองคการนวัตกรรม ดานองคการแหงการเรียนรู และดานการพัฒนา

องคการ อีกท้ังยังมีความคิดเห็นดวยมากเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและเปน 
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รายดานทุกดาน ไดแก ดานผลการปฏิบัติงานดานตนทุน และดานเวลา นอกจากน้ียังพบวา บุคลากร

ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลงโดยรวม  

ดานการสรางทีม ดานการพัฒนาระหวางกลุม ดานการปรับรื้อระบบ ดานองคการนวัตกรรม  

ดานองคการแหงการเรียนรู และดานการพัฒนาองคการแตกตางกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาและ

ตำแหนงหนาท่ีแตกตางกัน มคีวามคิดเห็นดวยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลงโดยรวม

และเปนรายดานแตกตางกัน บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวย

เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลงโดยรวม ดานขอมูลยอนกลับจากการสำรวจ  

ดานการสรางทีม ดานการพัฒนาระหวางกลุม ดานการปรับรื้อระบบ ดานองคการนวัตกรรม  

ดานองคการแหงการเรียนรูแตกตางกัน บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน  

มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ดานผลการปฏิบัติงานและดานตนทุน

แตกตางกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาและตำแหนงหนาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและเปนรายดานทุกดานแตกตางกัน ในสวนของประสิทธิผล 

การบริหารการเปล่ียนแปลง ดานขอมูลยอนกลับจากผลการสำรวจ มีความสัมพันธและผลกระทบ

เชิงบวกประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ดานผลการปฏิบัติงาน ดานตนทุนและดานเวลา ประสิทธิผล 

การบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการสรางทีม มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกประสิทธิภาพ

การทำงานโดยรวม ดานผลการปฏิบัติงาน ดานตนทุน ประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลง 

ดานการปรับรื้อระบบ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม  

ดานผลการปฏิบัติงาน ดานตนทุนและดานเวลา ประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลงดานองคกร

แหงการเรียนรู มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพเฉพาะส่ิงท่ีจำเปน การวิเคราะห 

รายบุคคล และองคประกอบที่ 8 ปจจัยสนับสนุนใหการเปล่ียนแปลงการทำงานโดยรวม ดานผล 

การปฏิบัติงาน ดานตนทุน และการบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการพัฒนาองคกร มีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ดานตนทุนและดานเวลา กลาวโดยสรุป  

พบวา ประสิทธิผลการบริหารการเปล่ียนแปลง ดานการสรางทีม มีความสัมพันธและผลกระทบ 

เชิงบวกประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรให
ความสำคัญเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารการเปล่ียนแปลงใหเกิดประสิทธิผล เพ่ือเปนการสะทอน

ถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร อันจะกอใหเกิดประโยชนและคุณคาตอบุคลากรซ่ึงจะสงผล

สำเร็จตอองคการในที่สุด และยังสอดคลองกับเสริม กัลยารัตน (2550: 89) ไดศึกษาการบริหาร 

การเปล่ียนแปลง กรณีศึกษาการเตรียมออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความเปนไปไดตอการเปล่ียนแปลงองคการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองมีการวางแผนและดำเนินการตอการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบข้ันตอนเพ่ือเพ่ิมแรงผลักและลดแรงตานตาง ๆ ที่มีอยู ไดแก  

1) กำหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน 2) หาแนวรวมการเปล่ียนแปลง 3) เตรียมการ 
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ดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ เก่ียวกับการออกนอกระบบราชการ 4) กำหนดระบบ 

การตรวจสอบติดตามผลกิจกรรมทุกคร้ังเพ่ือเปนการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการเปล่ียนแปลง

ตาง ๆ วาจะประสบความสำเร็จหรือไม มีอุปสรรคอยางไร และมีการนำขอมูลตอบกลับ (feedback) 

จากการประเมินไปปรับปรุงแกไขหรือเพ่ิมเติมแผนการเปล่ียนแปลงตอไป และ 5) ปลูกฝงใหเปน

วัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็ง 

  

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมี

การจัดอบรมใหผูบริหารมีความรูและความเขาใจ ในการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพ และนำมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

  1.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรเห็นความสำคัญและใหการสนับสนุน 

ในดานงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัย 

  1.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมี            

การตรวจสอบความตองการของสถานศึกษาวามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานการใช

เทคโนโลยีตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

  1.4 สถานศึกษาควรสนับสนุนครูใหไดรับการอบรมในการใชเทคโนโลยีสำหรับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1.5 สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกเขามาแลกเปล่ียนเรียนรูหรือ

เขามามีสวนรวมในการบรหิารงานในสถานศึกษา 

  1.6 สถานศึกษาควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและวางแผนในการบริหาร

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษา 

  2.3 ควรศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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สรุป 
 ผลการวิจัยสรุปไดวาการบริหารการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูระดับ

มากท้ังในภาพรวมและรายดาน ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและ 

รายดาน การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก การเตรียมการใหเกิดการเปล่ียนแปลง การดำเนินการบริหาร 

การเปล่ียนแปลง และการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน โดยรวมกันทำนายได 

รอยละ 75 ปญหาอุปสรรคการบริหารการเปล่ียนแปลงและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

ไดแก สถานศึกษาขาดงบประมาณในดานการสนับสนุนเทคโนโลยี ครูไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยีและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารควรสงเสริมใหครูตระหนักถึง 

ความสำคัญในดานการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม ๆ และจัดหาอุปกรณที่ทันสมัยใน 

การปฏิบัติงานเพ่ือใหครูพัฒนาตนเอง  
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 
CHANGE MANAGEMENT AFFECTING PERSONNEL’S TEAM WORK OF 

EDUCATIONAL INSTITUTION UNDER THE JURISDICTION OF  
SAMUT SAKHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 

 

ลักขณา  กำแพงแกว /LUKHANA  KAMPANGKAEW1 

พิชญาภา  ยืนยาว /PITCHAYAPA  YUENYAW2 

 

บทคัดยอ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับการบรหิารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา  

2) ระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 3) การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอ 

การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับ 

การบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก 

ครูและผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ผูตอบแบบสอบถาม คือ ครู จำนวน 310 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน และผูให

สัมภาษณ คือ ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช 

ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน และการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1)  การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
 2)  การทำงานเปนทีมของบคุลากรในสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 

 3) การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จำนวน 2 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง
อยางย่ังยืน และดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 72 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 4) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีมของ

บุคลากรในสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาขาดการสำรวจการเตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลง  

บคุลากรมภีาระงานมาก ทำใหการปฏิบัติงานไมตรงเปาหมายท่ีวางไว ดังนั้น ผูบริหารควรใหความ

สำคัญแกบุคลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมายภาระงานใหตรงตามความสามารถของบุคลากร 

คำสำคัญ: การบริหารการเปล่ียนแปลง การทำงานเปนทีม สถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of educational institution’s change 

management; 2) the level of personnel’s team work of educational institutions; 3) change 

management affecting personnel’s team work of educational institutions; and 4) problems 

and suggestions on change management and personnel’s team work of educational 

institution. The research samples were teachers and administrators of educational institution 

under the Jurisdiction of Samut Sakhon Primary Educational Service Area, consisted of 

questionnaire respondents amounting 310 teachers derived by proportional stratified 

random sampling and interviewers amounting 9 administrators derived by purposive 

sampling. The research instruments were the questionnaire and the interview from constructed 

by the researcher. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, stepwise multiple regression analysis and content analysis. 

 The findings of this research were as follows: 

 1) Overall and in specific aspects, educational institution’s change 
management was at the high level. 

 2)  Overall and in specific aspects, personnel’s team work of educational 

institution was at the high level. 

 3) Change management affected personnel’s team work of educational 
institution with statistical significance at .01 level in 2 aspects: contribution for sustainable 

change and change management implementation accounting for 72% of variance explained. 

 4)  Regarding problems on change management and personnel’s team work, it 
was found that institutions lacked of surveying for change preparation and personnel had 

too much workload. Consequently, it caused unattainable goals. As a result, administrators 

should support personnel equally and assign suitable task in consistent with their capacity. 

Keywords: change management, team work, educational institution 
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บทนำ 

 โลกในยุคปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการสมัยใหมดำเนินไปอยางรวดเร็ว
และมีการแขงขันสูง สภาพการศึกษาของไทยในปจจุบันอยูทามกลางการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
ซึ่งอยูภายใตเง่ือนไขการปรับเปลี่ยน เพ่ือสรางขอไดเปรียบและความมุงมั่นของสังคม จึงเปน 
สิ่งจำเปนอยางย่ิงท่ีสถานศึกษาตองเตรียมพรอมสำหรับการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
และส่ิงท่ีทาทายผูบริหารในยุคใหม คือ การแสวงหากลยุทธตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหสถานศึกษา 
มีการพัฒนาการศึกษาอยางตอเน่ืองและเกิดความเจริญกาวหนา โดยมีพฤติกรรมของบุคคล 
เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะทำใหองคกรดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค 
ดังท่ี ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน (2548: 4) ไดกลาววา ทามกลางกระแสโลกองคกรตาง ๆ ทั่วโลกท้ังภาครัฐ
และเอกชนตางเรงปรับตัวเพ่ือรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว ทั้งการปรับขนาดองคกรใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ การปรับรื้อโครงสรางองคกรใหมีความสามารถในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยแวดลอมไดอยางคลองแคลวและรวดเร็ว ตลอดจนการเรียนรูที่ จะแสวงหาโอกาสสราง 
ความสำเร็จใหกับองคกรในกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและขณะท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551: 5) ไดสรุปไววา การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่แทจริง คือ  
ความรวมมือรวมใจกันของบุคลากรในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการนำเอานโยบายการจัดการศึกษา 
ของชาติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุงแกไข  
พุทธศักราช 2545 ไปสูการปฏิบัติ โดยแสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงองคกรใด ๆ ไมใชส่ิงท่ีจะ
สามารถทำใหเกิดข้ึนไดโดยงาย เพราะการเปล่ียนแปลงเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาสำหรับ 
การปรับเปล่ียน โดยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษาไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงในดานใด
ก็ตามจะสงผลกระทบตอองคประกอบดานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาดวยเสมอ ดังน้ัน ในการเปล่ียนแปลง
องคกรไมวาจะเปนจุดใดจุดหน่ึงก็ตามจะตองคำนึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ซึ่งสงผลกระทบถึงสวนอ่ืน ๆ ดวย 

 ปจจุบันองคกรของรัฐและเอกชนไดใหการยอมรับและนำแนวทางการทำงานเปนทีม 
มาใช โดยเนนใหมีการสรางทีมงานใหแข็งแกรง ใหบุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของกระบวนการ
ทำงานรวมกันเปนทีม สถานศึกษาจึงควรสงเสริมการทำงานเปนทีมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ การรวมมือและการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเปนเทคนิคการบริหารงานอันสำคัญ
และจำเปนอยางย่ิงที่ทั้งผูบริหารและผูรวมงานตองมีความเขาใจใหลึกซึ้งถึงประสิทธิภาพของ 
การทำงานเปนทีม จากเหตุผลดังกลาว ผูบริหารและครูควรใหความสนใจและใหความสำคัญ 
ตอการศึกษาการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ อันเปนแนวทางหลักท่ีจะสงเสริมการทำงานรวมกัน
ใหเกิดประสิทธิผลของการทำงานสูงสุด ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(2550: 8-10) กลาวถึง การบริหารเปล่ียนแปลงในองคกรวาเปนการดำเนินการขององคกรไปใน
ทิศทางวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน เพ่ือมุงสรางเอกภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตอองคกร ขั้นตอนนี้ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 1) การจัดตั้งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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ควรเปนบุคคลท่ีมีวิสัยทัศนไดรับการยอมรับและความไววางใจจากบุคลากรสวนใหญภายในองคกร
เห็นความสำคัญและความจำเปนของการเปลี่ยนแปลงมีความรูความเขาใจกับการเปล่ียนแปลงน้ัน
เปนอยางดี 2) กำหนดบทบาทหนาท่ีตลอดจนข้ันตอนและวิธีการทำงานรวมกัน เพ่ือใหคณะทำงาน 
มแีนวทางมาตรฐานในการประสานงานและบรรลุผลรวมกัน ลดการสูญเสียประสิทธิภาพอันเน่ืองมา
จากขอขัดแยงความเขาใจผิด 3) กำหนดแผนกิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลงพรอมระยะเวลา
ดำเนินรายการกิจกรรมตามความคืบหนาของกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกร 4) สำรวจความพรอม
ของคนในองคกรตอการปรับเปลี่ยนองคกรในเร่ืองนั้น 5) กำหนดกลุมเปาหมายท่ีประสงคจะใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคกรและกลุมบุคคลที่ภารกิจการบริหารการเปล่ียนแปลงจำเปนตองไดรับ
การสนับสนุน 6) ประเมินกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการเปล่ียนแปลง และแนวทางการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเปนรายกลุม และ 7) กำหนดแผนการสรางความเขาใจท่ีครอบคลุมกลุมผูมีสวนได 
สวนเสียทุกกลุม ผลที่ไดในขั้นตอนน้ี ไดแก แผนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกรและแผนกิจกรรม 
การบริหารการเปล่ียนแปลง ดังจะเห็นวา ขั้นตอนการเตรียมการในการบริหารการเปล่ียนแปลง  
ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ จะทำใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการทำงานและมีเปาหมายเดียวกัน 
เพ่ือใหเกิดการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 จากสภาพความจำเปนและปญหาดังที่กลาวมา ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของ 
การบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีมของบุคลากรวามีความสำคัญในการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาเปนอยางย่ิง จึงมุงประเด็นท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผล
ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 2.  เพ่ือศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 3.  เพ่ือศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร 
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 4.  เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงาน
เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในการจัดการบริหารการวางแผน 
การดำเนินการตาง ๆ ที่ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมีระบบตามแผนท่ีกำหนดไว เพ่ือสนับสนุน 
ใหสถานศึกษาและบุคลากรสามารถปรับตัวพรอมท้ังสรางศักยภาพใหม ๆ และตอบรับการเปล่ียนแปลง
ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในท่ีนี้ประเมินจาก 1) การเตรียมการใน 
การบริหารการเปล่ียนแปลง 2) การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 3) การสนับสนุนใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน 
 2.  การทำงานเปนทีม หมายถึง การท่ีบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รวมกันทำงาน มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน โดยบุคลากร 
ในทีมมีความผูกพันกัน ใหความรวมมือรวมใจอยางมีประสิทธิภาพท่ีดี ประสานงาน มีการติดตอ
ส่ือสารคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหงานท่ีตนรับผิดชอบน้ันบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
ที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในท่ีนี้ประเมินจาก 1) ความไวเน้ือเช่ือใจ 2) การมี
สวนรวมในการทำงาน 3) การมีเปาหมายเดียวกัน 4) การมีมนุษยสัมพันธ 5) การยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน และ 6) การติดตอสื่อสาร 
 
วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยเร่ือง การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งนี้เปนการวิจัย 
เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวิธีการดำเนินการตามลำดับหัวขอดังตอไปนี้ 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัยไวดังน้ี 
 1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 ประกอบดวย ครู จำนวน 1,568 คน 

 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบานแพว อำเภอ
กระทุมแบน ไดมาโดยวิธีดังน้ี 
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  2.1  กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากจำนวนประชากรท้ังหมด โดยเทียบกับตาราง
กำหนดขนาดกลุมตัวอยางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970  
อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2551: 179) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 310 คน 
  2.2  ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน คือ ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบานแพว 
อำเภอกระทุมแบน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random 
sampling) กระจายตามอำเภอ รวมทั้งสิ้น 310 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
  2.3  ผูตอบแบบสัมภาษณ คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 จำนวน 9 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
(purposive sampling) 
 
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
 ตัวแปรตน ไดแก การบริหารการเปล่ียนแปลง ประกอบดวย 1) การเตรียมการใน 
การบริหารการเปล่ียนแปลง 2) การดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง และ 3) การสนับสนุนใหเกิด
การเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน 
 ตัวแปรตาม ไดแก การทำงานเปนทีมประกอบดวย 1) ความไวเน้ือเชื่อใจ 2) การมี
สวนรวม ในการทำงาน 3) การมีเปาหมายเดียวกัน 4) การมีมนุษยสัมพันธ 5) การยอมรับนับถือ 
ซึ่งกันและกัน และ 6)  การติดตอสื่อสาร 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ประกอบดวย 4 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ 

  ตอนท่ี 2  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
  ตอนท่ี 3  สอบถามเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
  ตอนท่ี 4  สอบถามเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร 
การเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนแบบสอบถามปลายเปด 
 2. แบบสัมภาษณผูบริหารเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหาร 
การเปล่ียนแปลง และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนแบบสัมภาษณปลายเปด 
 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจยัไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลูตามลำดบั ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
การเปล่ียนแปลง และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือนำมากำหนดนิยามตัวแปร 
 ขั้นท่ี 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยาม ตัวแปร และนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 3 นำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ 
ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
ขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มี
คาดัชนีตั้งแต 0.67-1.00 ขึ้นไปไดขอคำถามท้ังหมด 63 ขอ 
 ขั้นที่ 4 แกไขขอกระทงคำถาม แลวจัดแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
และอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 5 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน 
 ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability)
โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (    - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1978 อางถึงใน กาญจนา   
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สิริวงศาวรรธน, 2550: 87) คำนวณหาคาความเท่ียงของแบบสอบถามการบริหารการเปล่ียนแปลง
และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ไดคาความเท่ียง เทากับ 0.98 
 ขั้นท่ี 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง 
โดยผานการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปท่ีสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัย 

ไปรับคืนเองไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมา 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และแบบสัมภาษณ

ผูบริหาร จำนวน 9 คน ผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหระดับเก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีมของ

บุคลากร ในสถานศึกษา ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงาน 

เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation  

coefficient: r
xy
) 

 3. การวิเคราะหการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชการวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis)  

 4. ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงาน
เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของ

บุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศกึษาสมทุรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.03, S.D. = 0.59) เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา 

การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอยอันดับแรก คือ ดานการสนับสนุน 

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน ( x̄ = 4.05, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ ดานการดำเนินการ

บริหารการเปล่ียนแปลง ( x̄ = 4.02, S.D. = 0.59) และดานการเตรียมการในการบริหารการเปล่ียนแปลง 

( x̄ = 4.01, S.D. = 0.61) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาสมุทรสาคร                         

 

   X S.D. 
 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

4.01 

4.02 

4.05 

0.61 

0.59 

0.63 

 

 

 

3 

2 

1 

  4.03 0.59   

             (n = 310) 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.17, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก 

คือ ดานการมีมนุษยสัมพันธ ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ดานการยอมรับนับถือซึ่งกัน

และกัน ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ดานความไวเน้ือเชื่อใจ ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.62) 
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รองลงมา คือ ดานการมีเปาหมายเดียวกัน (x̄ = 4.17, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวม 

ในการทำงาน ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.63) และดานการติดตอสื่อสาร ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.65)  

ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  ระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
                                                                                                                         (n = 310) 

  X S.D.   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

4.18 

4.15 

4.17 

4.24 

4.23 

4.08 

0.62 

0.63 

0.59 

0.65 

0.59 

0.65 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

4 

1 

2 

6 
  4.17 0.58   

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีสง

ผลตอการทำงาน เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสาคร 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษากับ

การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร อยูระหวาง 0.74-0.90 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการบริหารการเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีม 

 ของบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

      
 

  (
X 1) 

  (
X 2)   (

X 3) 

   (
Y to

t) 

 

 (X1) 1.00    

 (X2) 0.88** 1.00   

 (X3) 0.86** 0.90** 1.00  

 (Ytot) 0.74** 0.80** 0.84** 1.00 

**  .01       

 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลงใน

สถานศึกษา คือ ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน (X
3
) และดานการดำเนินการ

บริหารการเปล่ียนแปลง (X
2
) เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการและสามารถอธิบาย 

ความผันแปรของการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย 

(R2) มีคาเทากับ 0.72 ซึ่งแสดงวา การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาดานการสนับสนุน 

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืนและดานการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผลตอ 

การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษาและสามารถทำนายการทำงานเปนทีมของบุคลากร 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดรอยละ 72 

 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ คือ 
    

tot
 = 0.92 + 0.61 (X

3
) + 0.18 (X

2
) 

 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

   
tot 

= 0.67 (Z
3
) + 0.19 (Z

2
) 

 ดังปรากฏในตารางท่ี  5  

 

Ẑ

Ŷ
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        (n = 310) 

 df SS MS F Sig 
Regression 

Residual 

Total 

2 

307 

309 

75.49 

28.96 

104.45 

37.74 

0.09 

400.11** 0.00 

 b SE.b Beta t Sig 
 

  (X1) 

  (X2) 

0.92 

0.61 

0.18 

0.11 

0.64 

0.68 

 

0.67 

0.19 

7.77** 

9.54** 

2.78** 

0.00 

0.00 

0.00 

**  .01   

R = 0.85 R2 = 0.72 SEE. = 0.30 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารการเปล่ียนแปลงที่สงผล

ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร พบวา ปญหาและอุปสรรคเกิดจากสถานศึกษาขาดการสำรวจเพื่อเตรียมพรอมใน 

การเปล่ียนแปลงอยางสม่ำเสมอ รองลงมา คือ 1) บุคลากรมีภาระงานมาก ทำใหการปฏิบัติงานได 

ไมดี ไมตรงเปาหมายท่ีวางไว ตองเตรียมรับนโยบายตาง ๆ จากหลายหนวยงาน 2) ผูบริหารบางทาน

ยังไมเห็นถึงความสำคญัในเรือ่ง การมอบหมายภาระงานใหบคุลากรรบัผดิชอบตรงตามความเหมาะสม
และความสามารถ 3) สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะงาน เน่ืองจาก 

บุคลากรบางทานขอยายกลับภูมิลำเนา 4) ผูบริหารและครูยังขาดการนำความรู ความเขาใจ 

ในการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงไปใชในการปฏิบัติงานใหพัฒนาข้ึนได 5) บุคลากร 
มีความเช่ือมั่นในตนเองคอนขางสูง ไมคอยยอมรับและมีปญหาในการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ 

ดานเทคโนโลยีใหม ๆ ยังขาดความชำนาญในการนำไปใชใหเกิดประโยชน 6) บุคลากรเนนการทำ 

ผลงานของตนเองมากกวาเปาหมายของการเปนครูที่ตองทำเพ่ือนักเรียนและการทำงานเพ่ือ 

สถานศึกษา 7) ผูบริหารบางทานขาดความยุติธรรมขาดการเสริมแรงดานขวัญและกำลังใจใน 

การทำงาน ทำใหงานไมมีประสิทธิภาพ 8) สถานศึกษายังขาดการสรางความรวมมือจากครูผูปกครองและ
ชุมชน ทำใหการพัฒนางานในสถานศึกษาไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และ 9) บุคลากรบางสวนมักมี 

ความขัดแยง ไมคอยเปดใจรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน สงผลใหการทำงานไมราบร่ืน งานไมมีประสิทธิภาพ 
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 ขอเสนอแนะท่ีควรนำมาดำเนินการมากท่ีสุด คือ ผูบริหารควรใหความสำคัญแก

บุคลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมายภาระงานใหตรงตามความสามารถของบุคลากร เพ่ือให

เกิดงานท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมา คือ 1) ผูบริหารและครูควรรวมมือกัน เพ่ือนำความรูในเร่ือง 

การเปลี่ยนแปลง มาพัฒนาและปรับใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 2) สถานศึกษาควรมี

การเตรียมการและการสำรวจความพรอมของบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือจัดการพัฒนา อบรม  

และทำความเขาใจในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาอยูเสมอ 3) ผูบริหารควรมี 

การจัดกิจกรรมใหบุคลากรไดทำงานรวมกัน ละลายพฤติกรรม ประสานสัมพันธอันดีตอกัน หาวิธีลด 

และจัดลำดับภาระงานตามความเหมาะสม 4) สถานศึกษาควรมีการประชุม สำรวจบุคลากรท่ีมี

ความชำนาญในดานเทคโนโลยีใหม ๆ คอยใหความชวยเหลือ การจัดอบรม สัมมนาใหความรู 

แกบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยวิทยากรผูมีความสามารถ 5) ผูบริหารควรใหการสนับสนุนบุคลากร 

ไดเรียนรูงานจากเพ่ือนรวมงานตามความเหมาะสมและความสามารถ สวนบุคลากรก็ควรเปดใจ

ยอมรับการเรียนรูงานใหม ๆ เพ่ือประโยชนของสวนรวม 6) สถานศึกษาควรเนนจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และความเปนครูใหเปนท่ีประจักษเพ่ือใหครูยุคใหมตระหนักในอาชีพของตน 7) สถานศึกษาควรมี

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางครู ผูปกครองและชุมชน ใหมากข้ึน เพ่ือใหเขาใจในวัตถุประสงค

ของการสรางงานใหมีประสิทธิภาพ 8) บุคลากรในสถานศึกษา ควรมีการพบปะพูดคุย สังสรรคกันอยู

เสมอ ทำความเขาใจหากเกิดขอสงสัยในการทำงานรวมกันอยางเปดเผย เพ่ือลดความขัดแยง 

ในการทำงาน และ 9) ผูบริหารควรมีการสรางขวัญและกำลังใจ ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา 

ดวยความเสมอภาคกัน เพ่ือใหปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีความสุข 
 

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผล ตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังน้ี 
 1. การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน  
มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงและดานการเตรียม

การในการบริหารการเปล่ียนแปลง ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษามีบุคลากรท่ีตระหนักใน 

การปฏิบัติงานรวมกัน มีการกำหนดแนวทางสรางความเขาใจในการทำงานอยางชัดเจนและเปนไป

ในทางท่ีเหมาะสมสนับสนุนใหปฏิบัติรวมงานอยูเสมอพรอมในการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง

ตามท่ีกำหนดอยางมีขั้นตอน วางแผนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย

อยางรอบคอบ เพ่ือสรางงานท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายท่ีรวมกันกำหนดข้ึนใหเกิดใน 

สถานศึกษา ดังท่ี สุพานี สฤษฎวานิช (2549: 553) ไดกลาววา ผูบริหารจะตองเขาใจในธรรมชาติ 
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ดังกลาวและพยายามสรางความเขาใจและยอมรับ ตลอดจนสรางความรวมมือใหเกิดขึ้น ใหบุคลากร

ไดมีสวนรวมใหมากท่ีสุด ไดรับรูขาวสารขอมูล ชวยสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกใหแกคนท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหการจูงใจใหเกิดความเขาใจยอมรับและรวมมือ รวมท้ังผูบริหารจะตองใชความเปน
ผูนำแบบเชิงการเปล่ียนแปลง เพ่ือผลักดันการเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนดวยและสอดคลองกับรัศมี 

เจริญรัตน (2551: 304-308) ที่พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลง 5 ดาน คือ ดานภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลง ดานคุณธรรมนำความรูสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานกลยุทธการเปลี่ยนแปลง 

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการบริการการเปล่ียนแปลง และดานทักษะการบริหารการเปล่ียนแปลง 

ดานภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง ผูบริหารโรงเรียนไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ

ในการทำงานท่ีเปนกระบวนการ เปนท่ียอมรับและไววางใจในความสามารถของผูนำ มีวิสัยทัศน  

มกีารกระจายอำนาจไปยังผูรวมงาน กระตุนผูรวมงานใหเห็นแนวทางใหมในการแกปญหา สรางแรงจูงใจ 

สรางเจตคติที่ดีและความคิดสรางสรรค ทำงานโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

มีการติดตอส่ือสารแบบสองทาง และรายบุคคล สามารถส่ือสารใหบุคลากรไดรับรูถึงความจำเปน 

ในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียนมีการกำหนดเปาหมายอยางชัดเจนใชแผนกลยุทธ 

ในการปฏิบัติเพ่ือไปสูเปาหมายท่ีวางไว 

 2. การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครโดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา มีระดับปฏิบัติมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจาก 

คาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก คือ ดานการมีมนุษยสัมพันธ ดานการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

ดานความไวเน้ือเชื่อใจ ดานการมีเปาหมายเดียวกัน ดานการมีสวนรวมในการทำงาน และ 

ดานการติดตอสื่อสาร ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากในการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 

เพ่ือใหเกิดปฏิบัติงานและไดงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกฝายควรมีการปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  

มีสวนรวมและยอมรับในการทำงานรวมกัน แสดงถึงความไววางใจตอกัน รวมท้ังมีการติดตอประสานงาน 
ที่ดี สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายท่ีกำหนดไวและบริหารจัดการสถานศึกษาใหทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันและเปนรูปแบบการทำงานท่ีไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมี
ประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึ้นเร่ือย ๆ ใหกาวสูความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงคสอดคลองกับธีระ ไชยสิทธ์ิ 

(2555: 62) ไดศึกษาสภาพการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูบริหารและ 

ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา สภาพการทำงานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมากและสอดคลองกับจินดาพร  นพนิยม (2555: 62-68) ไดศึกษา การทำงานเปนทีมของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอตาพระยา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การทำงานเปนทีมของขาราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก การยอมรับ

นับถือ การมีเปาหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ การมีสวนรวม ความไววางใจซึ่งกันและกัน และ 

การส่ือสารอยางเปดเผย ตามลำดับ  

 3. การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรียงตามอิทธิพล 

จากมากไปนอย คือ ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน และดานการดำเนินการ

บริหารการเปล่ียนแปลง เปนปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

สามารถทำนายการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดรอยละ 72 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน ไดดังน้ี 

  3.1 ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน มีอิทธิพลตอการทำงาน

เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาโดยผูบริหารใหความสำคัญกับการบริหารงานและการทำงาน

ของบุคลากรอยูเสมอปฏิบัติตอบุคลากรอยางเทาเทียมกัน ใหการสนับสนุนในเปาหมายการเปล่ียนแปลง
ที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากรอยางเหมาะสม บุคลากรสามารถดำเนินการบริหารและ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายอยางชัดเจน มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการทำงานอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือนำมาพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

สอดคลองกับกัญญา โพธิวัฒน (2548: 149) ไดศึกษา ทีมผูนำการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถม 

ศึกษา: การศึกษาเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก พบวา ทีมผูนำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนมีลักษณะ

สำคัญ คือ เปนการรวมกันทำงานท่ีไดรับมอบหมาย เปนงานบุกเบิกท่ีพยายามใหไดผลงานท่ีดีที่สุด 
เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูแกบุคคลอ่ืน การกอตัวข้ึนของทีมมีพ้ืนฐานมาจากการรักษาเกียรติประวัติของ
โรงเรียน และการตอบสนองตามสายการบังคับบัญชา ทีมในโรงเรียนแบงออกเปน 3 สวน คือ สวน

โรงเรียน สวนหัวหนางาน และสวนปฏิบัติการ ทั้งน้ีสมาชิกคนหน่ึงอาจเขาไปเปนสมาชิกของทีมได
หลายทีม เปาหมายของทีมคือ การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และเปนแหลงเรียนรูของบุคคลอ่ืน 

สำหรับพฤติกรรมของทีมที่สำคัญ คือ การสรางวิสัยทัศนรวม การรวมคิดรวมทำ การพ่ึงพาและ

ชวยเหลือกัน การแกปญหาและขจัดความขัดแยง การตัดสินใจรวม และความไวตอการเปล่ียนแปลง 
  3.2 ดานการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของ

บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สถานศึกษาโดยผูบริหารและบุคลากรรวมกันสรางและกำหนดแนวทางในการดำเนินการเปล่ียนแปลง 

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค บุคลากรพรอมดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกัน
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เกิดประสิทธิภาพ ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาและนำมาพัฒนาปรับปรุงแกไข

หรือเพ่ิมเติมแผนการเปล่ียนแปลงและแผนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สอดคลองกับ 

เสริม กัลยารัตน (2550: 89) ไดศึกษา การบริหารการเปล่ียนแปลงกรณีศึกษาการเตรียมออกนอก

ระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความเปนไปได 

ตอการเปล่ียนแปลงองคการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตองมีการวางแผนและดำเนินการตอการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบข้ันตอน เพ่ือเพ่ิม 

แรงผลักและลดแรงตานตาง ๆ ที่มีอยู ไดแก 1) กำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน  

2) หาแนวรวมการเปล่ียนแปลง 3) เตรียมการดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ เก่ียวกับ 

การออกนอกระบบราชการ 4) กำหนดระบบการตรวจสอบติดตามผลกิจกรรม ทุกคร้ังเพ่ือเปน 

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการเปล่ียนแปลงตาง ๆ วาจะประสบความสำเร็จหรือไม  

มีอุปสรรคอยางไรและมีการนำขอมูลตอบกลับ จากการประเมินไปปรับปรุงแกไขหรือเพ่ิมเติมแผนการ

เปลี่ยนแปลงตอไป และ 5) ปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็ง 

 ทั้งน้ี การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ดานการเตรียมการในการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลง ไมมีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ท้ังน้ีเน่ืองจากการเตรียมการในการบริหารการเปล่ียนแปลงน้ัน

บุคลากรในสถานศึกษามีการวางแผนกำหนดเปาหมายท่ีชัดเจน มีการสรางและกำหนดทางเลือก 

ในการทำงานรวมกัน และดำเนินการอยางรอบคอบ เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงนั้นดำเนินไปในทิศทาง

วัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน ซึ่งบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานท่ีไดรบัผิดชอบเปน

อยางดี มีการศึกษาคนหาขอมูลในการทำงานอยูเสมอ รวมท้ังการเขารวมพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ตามหนวยงานท่ีจัดข้ึนเปนประจำ เพ่ือใหเปนผูท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และงานเกิดประสิทธิผล ดังน้ัน ในการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงไมมีความจำเปนท่ีจะตองมีการเตรียมการใน 

การบริหารการเปล่ียนแปลงรวมกัน ดังที่ วิรัตน มาตันบุญ (2552: 49-51) ไดศึกษา การบริหาร 
การเปล่ียนแปลงดานโครงสรางองคการของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา  

ในการเตรียมการบริหารการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญไดใหขอมูลเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวไวดังน้ี ไดแตงตั้งคณะทำงานบริหารการเปล่ียนแปลง 
ดานโครงสรางของโรงเรียน จัดประชุมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของคณะทำงาน และกำหนดวัตถุประสงค

ของการเปล่ียนแปลงโครงสรางของโรงเรียน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเปล่ียนแปลง

โครงสรางของโรงเรียน 

 4. ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารเปล่ียนแปลงและการทำงานเปนทีม 

ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา 
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สถานศึกษาขาดการสำรวจเพ่ือเตรียมพรอมในการเปล่ียนแปลงอยางสม่ำเสมอ บุคลากรมีภาระ 

งานมาก ทำใหการปฏิบัติงานไดไมดี ไมตรงตามเปาหมายท่ีวางไว ขาดบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ มีความม่ันใจในตนเองสูง ไมยอมรับการเปล่ียนแปลง ผูบริหารบางทานขาด 

ความยุติธรรมขาดการเสริมแรงดานขวัญกำลังใจ บุคลากรมีความขัดแยงกันไมเปดใจ สงผล 

ใหการทำงานไมราบร่ืน ทำใหงานไมมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (2550: 24-25) กลาววา การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืนเปนขั้นตอน

ท่ีมุงดำเนินการในวิถีทางเหมาะสมท่ีเปนไปได เพ่ือเช่ือมโยงผลงานอันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลง 

เขาสูกระบวนการใหความดีความชอบทั้งในระดับหนวยงานและบุคคล และบูรณาการเขาเปน 

สวนหน่ึงของระบบบริหารจัดการท่ัวไปขององคกร อีกท้ังเปนสวนหน่ึงของเน้ืองานอันเปนกิจวัตรของ

ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหการเปล่ียนแปลงดำเนินไปอยางตอเน่ืองและเกิดประโยชนแกองคกรอยางย่ังยืน

ถาวร เปนการปองกันมิใหบุคลากรในองคกรยอนกลับไปดำเนินวิถีการทำงานแบบเดิม 

 ขอเสนอแนะท่ีควรนำมาดำเนินการมากท่ีสุด คือ ผูบริหารควรใหความสำคัญแก

บุคลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมายภาระงานใหตรงตามความสามารถ ผูบริหารและครู

รวมมือกันเพ่ือนำความรู ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงมาพัฒนาและปรับใชใหเกิดประโยชน มีการเตรียม

การสำรวจความพรอม จดัอบรมทำความเขาใจเร่ืองการเปล่ียนแปลงใหเกิดการยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ในสถานศึกษาเสมอ สนบัสนนุใหเกิดการเรียนรูงาน เพ่ิมศกัยภาพในการทำงานใหมากข้ึน เพ่ือใหงาน

เกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับวิรัตน มาตันบุญ (2552: 49-51) ไดศึกษาการบริหารการเปล่ียนแปลง 

ดานโครงสรางองคการของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ในการเตรียม 

การบริหารการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดแตงตั้งคณะทำงานบริหาร 

การเปล่ียนแปลงดานโครงสรางของโรงเรียน จัดประชุมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของคณะทำงานและ

กำหนดวัตถุประสงคของการเปล่ียนแปลงโครงสรางของโรงเรียน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณใน 
การดำเนินการเปล่ียนแปลงโครงสรางของโรงเรียน สวนการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลง ไดจัด

ทำแผนกิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลงดานโครงสรางของโรงเรียนจัดวาระแนะนำภารกิจ 

การเปล่ียนแปลงโครงสรางของโรงเรียนใหบุคลากรในโรงเรียนไดทราบ กำกับการดำเนินการเปล่ียนแปลง
โครงสรางของโรงเรียนใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว ชี้แจงใหบุคลากรในโรงเรียนเห็นถึงประโยชน 

ที่แตละบุคคลจะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน และจัดเตรียมชองทาง 

การใหความชวยเหลือ/คำปรึกษาแกบุคลากรในชวงเร่ิมใชโครงสรางใหมของโรงเรียนสำหรับ 

การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยืน ไดปรับปรุงระบบการดำเนินงานในโครงสรางใหม 

ของโรงเรียนใหสามารถอำนวยความสะดวกแกผูปฏบิตังิานไดดย่ิีงขึน้ ดำเนินการเช่ือมโยงการปฏิบตังิาน
ในโครงสรางใหมของโรงเรียนไปเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาผลงานของบุคลากร จัดกิจกรรมเสริม

ความรูใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโครงสรางใหมของโรงเรียน 
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 จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลงใน 
สถานศึกษาและการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนการประมวลผลจากปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
ในการบริหารงานดานการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาแตละแหง พบวา สถานศึกษาจะมีแนวทาง 
การดำเนินงานท่ีสอดคลองกับความสำเร็จจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหาร
จึงจำเปนตองแสวงหากลยุทธ วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือนำมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร 
ตามปจจัยแวดลอมไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดการยอมรับและการเตรียมพรอมที่จะ 
ปรับเปล่ียนเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา ดังน้ัน การสรางทีมงานท่ีเขมแข็ง มีบุคลากร 
ที่แสดงบทบาทไดทั้งผูนำและผูตามที่ดีในการสรางสรรคผลงานรวมกัน ก็ยอมทำใหผลการปฏิบัติงาน
นั้นบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคไดเปนอยางดี บุคลากรเกิดความเขาใจและตระหนักถึง 
ความสำคัญในเปาหมายของการทำงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานรวมกันได
อยางลงตัว มีแรงบันดาลใจในการสรางงานท่ีมีประสิทธิภาพ เปนผลทำใหเกิดการพัฒนางาน 
ในสถานศึกษาตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  1.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการบริหารการเปล่ียนแปลงในดานการเตรียม
การในการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยใหบุคลากรในสถานศึกษาสรางทางเลือกไวหลาย ๆ ทางใน
การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการดำเนินการบริหารการเปล่ียนแปลงอยาง
ตอเน่ือง 
  1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการทำงานเปนทีมในดานการติดตอสื่อสาร โดย
สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรับขอมูลขาวสารในการทำงานอยางถูกตองและสามารถแจง
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของใหเพ่ือนรวมงานทราบอยางชัดเจน 
  1.3 สถานศึกษาควรตระหนักถึงการบริหารการเปล่ียนแปลงในดานการสนับสนุนให
เกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน เพ่ือใหเกิดการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ สามารถรวมกัน
บริหารและพัฒนางานใหประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรศึกษารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล
ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2   ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ เปนเลิศเก่ียวกับการทำงานเปนทีมของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 
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 สรุป 
 การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา การบริหารการเปล่ียนแปลง 

ในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน การทำงานเปนทีมของบุคลากร 

ในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน การบริหารการเปล่ียนแปลงสงผล 

ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร ในสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน  

2 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางย่ังยืน และดานการดำเนินการบริหาร

การเปล่ียนแปลง โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 72 ปญหาอุปสรรคการบริหารการเปล่ียนแปลงและ

การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาขาดการสำรวจการเตรียมพรอม 

ในการเปล่ียนแปลง บุคลากรมีภาระงานมากทำใหการปฏิบัติงานไมตรงเปาหมายท่ีวางไว ดังน้ัน  

ผูบริหารควรใหความสำคัญแกบุคลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมาย ภาระงานใหตรงตาม

ความสามารถของบุคลากร 
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การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 

SCHOOL BOARD PARTICIPATION IN ACADEMIC ADMINISTRATION   
IN EDUCATIONAL INSTITUTION UNDER THE JURISDICTION   

OF SAMUT SAKHON PRIMARY EDUCATIONAL  
SERVICE AREA  OFFICE 

 
ชมพูนุช  ฉิมมณี  / CHOMPUNUT CHIMMANEE1  

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2   
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ในการบริหารงานวิชาการ จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและขนาดของสถานศึกษา และ  
3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 430 คน ไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้นตามสัดสวน และผูใหสัมภาษณ 10 คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช 
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณสรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก  ความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบที  การวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1)  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก 
 2)  คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีเพศ  อายุตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ    
ไมแตกตางกัน สวนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน และสังกัด
ขนาดสถานศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3)  คณะกรรมการสถานศึกษาควรไดรับการอบรมดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

การบริหารงานวิชาการ ควรมีการจัดประชุมอยางสม่ำเสมอ และสถานศึกษาควรเปดโอกาส 

ใหคณะกรรมการมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ มีการติดตาม ประเมินผล 

และการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแกชุมชน   

 

คำสำคัญ:   การมีสวนรวม  คณะกรรมการสถานศึกษา  การบริหารงานวิชาการ   

 

ABSTRACT 

 This research aimed to 1) study the school board level of participation in 

academic administration; 2) compare the school board participation in academic 

administration according to their personal status and school size; and 3) study guidelines 

to improve the school board participation in academic administration. The samples consisted 

of 430 school board members selected through a proportional stratified random sampling 

and 10 interviewees who were selected through a purposive sampling. The research 

instruments were the questionnaire and the interview developed by the researcher. The 

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

t-test, one-way analysis of variance and content analysis. 

 The research results revealed that: 

 1) The school board participation in academic administration was at a high 

level in both overall and each dimension. 
 2) The school board with gender and age differences did not have any 

different levels of participation in academic administration. However, those with different 

educational backgrounds, working experiences and school sizes had different levels of 

participation at a statistically significant level of .05. 
 3) The school board should be provided with training and understanding in 

academic administration. The school board meetings should be regularly held. The schools 

should allow the school board members to participate in planning and implementing 
activities. The schools’ performance should be monitored, evaluated and reported to the 

communities.    

 

Keywords: participation, school board, academic administration 
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บทนำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 ไดกำหนดหลักการท่ีสำคัญ และมีแนวคิดใหมหลายประการ เชน การสงเสริมภูมิปญญา

ทองถ่ินและภูมิปญญาไทย กำหนดใหสังคม มีสวนรวมในการจัดการศึกษา และใหมีการกระจาย 

อำนาจการจัดการศึกษาไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การระดม

ทรัพยากรตาง ๆ การมีสวนรวมทั้งมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยไดรับสิทธิประโยชนจาก

รัฐและการสนับสนุนจากรัฐ บุคคล และองคกรตาง ๆ และมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

สภาพทองถ่ิน และผูเรียนอยูหลายหมวดหลายมาตรา เชน หมวด 1 มาตรา 8 (2) การจัดการศึกษา

ใหยึดหลักวา สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา หมวด 2 มาตรา 12 ใหบุคคล สถาบันสังคม  

สถาบันศาสนา องคกรเอกชน และสถานประกอบการมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมวด 4 

มาตรา 27 และมาตรา 28 การพัฒนาหลักสูตรในแตละระดับใหมคีณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กำหนดหลักสูตรแกนกลาง และใหสถานศึกษาจัดทำสาระของหลักสูตรที่เก่ียวกับสภาพปญหา 

ในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครอบครัว ชุมชน สังคม

และประเทศชาติ หมวด 5 มาตรา 39 และ 40 การบริหารและจัดการศึกษากำหนดใหมี 

การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล 

และดานการบริหารท่ัวไปไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตละแหง  

 ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็คือ ตัวแทนของประชาชน ผูมีสวน

เก่ียวของในเขตชุมชน ที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยู 

ในชุมชน บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสำคัญเปนอยางย่ิง ใน 

การกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

รวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอยางแทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ
ณัฐพงษ กิติทรัพยกาญจนา (2551: 61) ไดทำการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

พบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมากทุกดาน 

เรียงตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานบุคคล  

ดานงบประมาณ และดานวิชาการ การจัดการศึกษาจึงมีความสำคัญ และจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองให
คณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวม เพราะการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเปน
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ไปอยางมีประสิทธิภาพยอมจำเปนตองใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐและสภาพปญหา และ 

ความตองการของแตละทองถ่ินดวย  

   ปจจบุนัสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ไดมคีณะกรรมการ

สถานศึกษา เพ่ือเขามามีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตบทบาทในการมี

สวนรวมคอนขางท่ีจะมีนอยหรือแทบจะไมมีสวนรวมกับทางโรงเรียนเลย โดยสวนใหญผูที่มา 

เปนคณะกรรมการสถานศึกษาจะเปนคนในชุมชนที่ไดรับการรองขอจากสถานศึกษามากกวาไดรับ

การคัดสรรจากกลุมผูมีสวนเก่ียวของอยางแทจริง หรือเปนผูที่มีฐานะทางการเงินดี และโรงเรียน 

มักจะขอความอนุเคราะหสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการสถานศึกษาอยูประจำ สอดคลอง

กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547: 14) กลาววา สภาพการเปนองคคณะบุคคล 

ที่เขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปจจุบันท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการ

แบบองคคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา ตอมาเม่ือมีการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 กฎหมายฉบับนี้ มีการระบุบทบาทของ 

คณะกรรมการและประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไวอยางชัดเจน จึงนับเปนเร่ืองที่

นาสนใจวาในระยะเวลาท่ีผานมาคณะกรรมการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สมุทรสาคร ไดเขามามีบทบาทในการบริหารงานรวมกับทางโรงเรียนมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะ 

ในดานการบริหารงานวิชาการ 

 จากความจำเปนและสภาพปญหาท่ีกลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา การมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยผูวิจัยศึกษาตามขอบขายและภารกิจการบริหารงาน

วิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาและสงเสริม

ใหมีแหลงการเรียนรู การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ และการพัฒนาและใชสื่อ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล  และขนาดของสถานศึกษา 

 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
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สมมติฐานการวิจัย 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีสถานภาพสวนบุคคลและขนาดของสถานศึกษาตางกัน  

มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสาคร  แตกตางกัน 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งนี้เปนการวิจัย 

เชิงพรรณนา โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนินการวิจัยไดเสนอตามลำดับหัวขอ 

ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1  ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการสถานศึกษา  

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 

จำนวน 25 โรง ขนาดกลาง จำนวน 60 โรง และขนาดใหญ จำนวน 19 โรง รวมทั้งสิ้น จำนวน  

104 โรง โรงเรียนละ 9 คน  รวมจำนวนประชากรท้ังสิ้น  936  คน                     

  1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนคณะกรรมการ 

สถานศึกษา   

     1.2.1 โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางกำหนดขนาดกลุม

ตัวอยางสำเร็จรูปของเครซซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 

2551: 179) โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางไดจำนวนท้ังสิ้น 430 คน จาก 86 โรงเรียน สุมมาโรงเรียนละ 

5  คน จากตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษา   

     1.2.2 ผูใหขอมูลที่ตอบแบบสัมภาษณ คือ คณะกรรมการสถานศึกษา  
โรงเรียนละ 1 คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  รวมท้ังสิ้น 10 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  2.1  แบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ   

     ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคำถาม

เก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล และขนาดของโรงเรียน จำนวน 5 ขอ โดยมีลักษณะคำถามเปนแบบ

สำรวจรายการ (checklist)  

     ตอนท่ี 2  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  เปนมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ (rating 

scale) ซึ่งประกอบดวยขอคำถาม จำแนกตามตัวแปรพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
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สถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 5 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรของ 

สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู  

4) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ และ 5) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ 

การศึกษา  จำนวน 38 ขอ โดยกำหนดคาคะแนนของชวงน้ำหนักของการมีสวนรวมเปน 5 ระดับ  

ซึ่งตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   – coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.89 

     ตอนท่ี 3 สอบถามปลายเปด (open form) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดให 

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 5 ขอ 

  2.2  แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง เก่ียวกับความตองการในการพัฒนาการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สรุปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยได  ดังน้ี 

 1.  ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดาน 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลง

การเรียนรู มีคาเฉล่ียอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนาส่ือและใชสื่อเทคโนโลยี 

เพ่ือการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และ 
ดานการพัฒนาสงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการ ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

 สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ในภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน  

 (n = 430) 

 X S.D.   
 

 

 

 

 

3.80 

3.82 

3.92 

 

3.74 

3.84 

0.70 

0.78 

0.62 

 

0.68 

0.68 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

1 

 

5 

2 

 3.82 0.60   
  

 2.  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร 

งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนก

ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และขนาดของ 

สถานศึกษา พบวา 

  2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีเพศ มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน  ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน 

 วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   

 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามเพศ 

                                 (n = 430) 

 
 (n = 295)  (n = 135) 

t Sig. 
X S.D. X S.D. 

 3.78 0.69 3.84 0.71 0.87 .38 

 3.81 0.78 3.85 0.77 0.41 .67 

 

 

 

3.91 

 

0.61 

 

3.94 

 

0.63 

 

0.52 

 

.60 

 

 

 

3.73 

 

0.66 

 

3.76 

 

0.72 

 

0.49 

 

.62 

 

 

 

3.88 

 

0.68 

 

3.75 

 

0.69 

 

1.78 

 

.07 

 3.82 0.59 3.83 0.63 0.12 .90 

 2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมเีพศ มคีวามคิดเห็นตอการมสีวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน 
 วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   
 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามอายุ  

 

 

                                                                                                                      (n = 430) 

  
df SS Ms F Sig 

 

 

 4 1.66 0.41 0.84 .50 

 425 210.84 0.49 

 429 212.51  

  4 1.45 0.36 0.59 66 

 425 259.57 0.61 

 429 261.03  

 

 4 0.79 0.19 0.51 .72 

 425 164.13 0.38 

 429 164.92  

 

 4 0.84 0.21 0.45 .77 

 425 198.13 0.46 

 429 198.97  

 

 4 2.95 0.73 1.56 .18 

 425 200.25 0.47 

 429 203.20  

 
 4 1.13 0.18 0.77 .54 
 425 156.23 0.36 

 429 157.36  

  2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมวุีฒกิารศึกษาตางกัน มสีวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณา 
เปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สองดาน คือ ดานการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สวนอีกสามดาน  
คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู และดาน 
การพัฒนาสงเสริมชมุชนใหมคีวามเข็มแข็งทางวิชาการ พบวาไมแตกตางกัน  ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
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                                                                                                                     (n = 430) 

  
df SS Ms F Sig 

 

 

 4 5.28 1.32 2.70* .03 

 425 207.23 0.48 

 429 212.51  

 

 4 5.40 1.35 2.24 .06 

 425 255.62 0.60 

 429 261.03  

 

 

 4 1.66 0.41 1.08 .36 

 425 163.25 0.38 

 429 164.92  

 

 

 4 3.00 0.75 1.63 .16 

 425 195.96 0.46 

 429 198.97  

 

 4 6.02 1.50 3.24* .01 

 425 197.18 0.46 

 429 203.20  

 
 4 3.49 0.87 2.41* .04 
 425 153.87 0.36 

 429 157.36  

*  .05 

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน 
 วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

                                                                                                                   

  2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมวุีฒกิารศึกษาตางกัน มสีวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกัน
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df SS Ms F Sig 

 

 

 2 1.65 0.82 1.67 .18 

 427 210.86 0.49 

 429 212.51  

 

 2 0.88 0.44 0.72 .48 

 427 260.15 0.60 

 429 261.03  

 

 2 2.77 1.38 3.65* .02 

 427 162.15 0.38 

 429 164.92  

 

 

 2 3.98 1.99 4.36* .01 

 427 194.99 0.45 

 429 198.97  

 

 2 2.87 1.43 3.06* .04 

 427 200.33 0.46 

 429 203.20  

 
 2 2.05 1.02 2.82 .06 
 427 155.31 0.36 

 429 157.36  
*  .05 

                                                                                                                        (n = 430) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สามดาน คือ ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู  
ดานการพัฒนาสงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการ  และดานการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา สวนอีกสองดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู  พบวา ไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางท่ี  5 
 
ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน 
 วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   
 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการเปน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา  
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  2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีสวนรวมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทุกดาน  ดังปรากฏในตารางท่ี  6 
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน 
 วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   
 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

                                                                                                                          (n = 430) 

   
 

df SS Ms F Sig 

 

 2 20.88 10.44 23.26* .00 

 427 191.63 0.44 

 429 212.51  

  2 24.84 12.42 22.45* .00 

 427 236.19 0.55 

 429 261.03  

 

 

 2 10.07 5.03 13.89* .00 

 427 154.85 0.36 

 429 164.92  

 

 

 2 7.67 3.83 8.56* .00 

 427 191.30 0.44 

 429 198.97  

 

 2 10.92 5.46 12.13* .00 

 427 192.27 0.45 

 429 203.20  

 
 2 14.05 7.02 20.94* .00 
 427 143.31 0.33 

 429 157.36  
*  .05 
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 3. ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

สรุปไดดังน้ี 

  3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาควรเขาไป 

รวมในการวางแผนและเตรียมการในการนำหลักสูตรไปใช ควรมีการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ

สถานศึกษา รวมกับคณะครู ซึ่งจะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ ที่จะชวยใหการนำหลักสูตรไปใช 

ประสบความสำเร็จ ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เอกสารหลักสูตร ตลอดจนสถานที่ตาง ๆ  

ที่จะเปนแหลงใหความรูประสบการณตาง ๆ สิ่งเหลาน้ีจะตองไดรับการจัดเตรียมไวเปนอยางดี 

   3.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร ควรมีการจัดประชุมสมัมนา หรืออบรมใหความรูในเร่ืองของการพัฒนากระบวนการเรียนรู

ใหกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการจัดระบบการบริหารงานวิชาการ 

มีการจัดกลุมผูเรียน มีโครงการสงเสริมการเรียนรู และคุณธรรม และสนับสนุนใหมีระบบขอมูล

พ้ืนฐานท่ีจำเปน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครู

และบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณะครู 

     3.3 ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู สถานศึกษาควรจัดใหมี 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รวมกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันวางแผน จัดทำแผน  

โครงการตาง ๆ เพ่ือตัดสินใจสำรวจแหลงการเรียนรูที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน ตลอดจนดำเนินงานการจัดหาแหลงการเรียนรู หรือสราง 

แหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญเปนคน 

ในทองถิ่น จะมีความรูเก่ียวกับแหลงเรียนรูตาง ๆ ในทองถิ่นดีอยูแลว ตลอดจนมีความพรอม 

ที่จะใหการสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณ เพ่ือนักเรียนในทองถ่ินของตนเอง สงเสริมสนับสนุน 
ใหสถานศึกษาจัดทำคลังความรูของแหลงการเรียนรูทั้งในสถานศึกษา ชุมชนทองถ่ินในเร่ืองตาง ๆ  

ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 

   3.4 ดานการพัฒนาสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ คณะกรรมการ
สถานศึกษา เปนตัวแทนของสถานศึกษาประสานความสัมพันธกับชมุชน และองคกรตาง ๆ ทัง้ภาครัฐ 

และเอกชน ใหเห็นความสำคัญของสถานศึกษา และใชสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน 

เปนแหลงบริการชุมชน มีการบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนอนุญาตใหประชาชน 

ในชุมชนไดเขามาใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียน สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเขาไปมีสวนรวม 

ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน และทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาความเปนอยูของประชาชน สถานศึกษา
เองควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับประชาชน เพ่ือสรางความตระหนักใหเห็น 

ความสำคัญ ใหการสนับสนุนคำแนะนำกับชุมชน ใหโรงเรียนจัดทำแผนและใหหนวยงานตนสังกัด



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 167

กำกับนิเทศ ติดตามและมีการรายงานผลอยางเปนรูปธรรม เผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ 

ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแกชุมชน   

   3.5  ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  

ตองการเขาไปมีสวนรวมในการกำหนดความตองการในการประเมินผลและติดตามผลการใช 

และพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยางเปนระบบ ในการใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แตสถานศึกษาสวนใหญไมมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

อยางชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมไดแคใหการสนับสนุนในเร่ืองของการระดมทุน 

และทรัพยากร เพ่ือจัดหาหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อยากใหสถานศึกษา

เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  

อยางชัดเจน และมีการประชุมปรึกษาหารือกัน   

 

อภิปรายผล  

 1.  จากผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการสถานศึกษา ใหความสำคัญตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

ที่เปนเชนน้ีเพราะ ปจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษาใชวิธีการสมัครหรือคัดเลือก จึงไดบุคคล 

ที่มีความรูและความเขาใจ ใหความสนใจในสถานศึกษามากข้ึน ผูที่เขามาเปนคณะกรรมการ 

สถานศึกษา จะเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษามากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

เลิศศักด์ิ นาวารัตน (2552: 67) ไดทำการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบวา การมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริหารงานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานบริหารบุคคล ดานการบริหารท่ัวไปอยูในระดับมากตามลำดับ สอดคลองกับของมยุเรศ ชัยชนะ 

(2553: 76) ไดทำการวิจยัเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการดำเนินงาน  

ของโรงเรียนบานแมสาว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวาคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก   
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 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตาม

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีเพศและอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว  ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ

สถานศึกษาท้ังเพศชาย เพศหญิง ที่มีอายุตางกัน มีความสามารถเทาเทียมกัน ในเร่ืองของ 

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของราตรี พูลพัฒน  

(2553: 121) ไดทำการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 

การบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวา การมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานของโรงเรียน ที่มีเพศ และอายุ ตางกันน้ัน  

การมีสวนรวมของคณะกรรมการไมแตกตางกัน   

  สวนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมวุีฒกิารศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการ

และขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน 

ที่ตั้งไววา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แตกตางกันตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ 

การเปนคณะกรรมการ และขนาดของสถานศึกษา  

 3. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จะเห็นไดวา คณะกรรมการสถานศึกษา ควรไดรับ

การอบรมใหความรู ความเขาใจในเร่ืองของการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา มีการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง เพ่ือเปนการระดมความคิด เปนการปรึกษา

หารือ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และปลูกฝงใหเห็นความสำคัญของงานวิชาการ และควรมี 

การประสานความรวมมือทั้งภาครัฐ ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสถานศึกษาควรมี 
การคัดเลือกคณะกรรมการท่ีมีความรูความเขาใจในการบริหาร งานวิชาการสถานศึกษาอยางแทจริง  

สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนดำเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางชัดเจน 
และไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณ บัวคำปน (2548: 45) ไดทำการวิจัยเร่ือง  

การจัดปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตอำเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความตองการใหมีผูประสานงาน
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ระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับสถานศึกษา เพ่ือความเขาใจ ความคลองตัวใน 

การทำงาน ตองการเงินงบประมาณจากทางราชการ เพ่ือนำมาใชสนับสนุนดานการปฏิบัติงาน 

อาคาร สถานท่ี หองสำนักงาน เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองอำนวยความสะดวก เพ่ือความสะดวก

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ตามบทบาทและหนาท่ีที่กำหนดไว โดยเฉพาะการควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขามาทำงานดวยความสนใจตองการชวยเหลือบุตรหลาน  

รวมพัฒนาโรงเรียน มีสวนรวมในการบริหารการเงิน งบประมาณ การแสวงหาใหการสนับสนุน 

ดานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑอุปกรณตาง ๆ วิทยากรทองถ่ิน การจัดกิจกรรมเสริมสรางการพัฒนา

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนกับองคกร ในทองถ่ินท้ังภาครัฐและเอกชน เสริมสรางความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน    

 

ขอเสนอแนะ 
         ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร

สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษาความตองการของสังคม 

ชุมชน ทองถิ่น เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา เปนไปตามความเหมาะสมของชุมชน  

ตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

  1.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร
สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม 

การพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และสงเสริมความเขมแข็งในดานการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาไดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  1.3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร

สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจสำรวจแหลงการเรียน

รูที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 

  1.4 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร

สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดอบรม พัฒนาความรูใหกับ
ชุมชนและผูเก่ียวของตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชน เพ่ือสงผลดานการสงเสริมให

ชุมชนมีความเขมแข็งทางวิชาการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  1.5 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร

สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน ใหครูได
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เผยแพรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมใหครูมีการพัฒนาและใชสื่อ 

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหเหมาะสมตอไป 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

  2.2 ควรมีการศึกษาความตองการในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

  2.3 ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรค ในการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรสาคร  

 

สรุป 
 จากการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา การมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก คณะกรรมการ 

สถานศึกษาท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ และอายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

สวนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลดานวุฒิการศึกษา ประสบการณการเปน

คณะกรรมการและดานขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน สวนแนวทาง 

ในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  

ไดขอคนพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา ควรไดรับการอบรมใหความรู ความเขาใจในเรื่องของ 
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษา  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ   
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บทวิจารณหนังสือ: ทฤษฎีสังคมวิทยา: เนื้อหาและแนวการใชประโยชนเบื้องตน 
BOOK REVIEW : SOCIOLOGY: CONTENT AND PRELIMINARY USE 

 
ไชยณัฐ ดำดี/ CHAIYANAT  DUMDEE1  

 

บทคัดยอ 

หนังสือเลมนี้ผูแตงคือ รองศาสตราจารย ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน นักวิชาการที่มีผลงาน

โดดเดนทางดานสังคมวิทยา พิมพคร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2550 จัดพิมพโดย สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จำนวน 297 หนา มีเน้ือหาสำคัญเก่ียวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม โดยการทำ 

ความเขาใจถึงรายละเอียดของมนุษยในฐานะเปนสมาชิกของสังคม และสาระของทฤษฎีหลัก  

5 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม ทฤษฎีการขัดแยง ทฤษฎีปริวรรตนิยม ทฤษฎีการกระทำ

ระหวางกันดวยสัญลักษณ และทฤษฎีปรากฏการณนิยม ท่ีมีอิทธิพลตอมุมมองเก่ียวกับปรากฏการณ 

ทางสังคม 

 

คำสำคัญ:  สังคมวิทยา ทฤษฎีสังคม 

 

ABSTRACT 
The book for this review is “Sociology: content and preliminary use”, which was 

written by Associate Professor Ph.D. Sanya Sanyaviwat in March 2007, published by 

Chulalongkorn University Press, 297 pages. This book presents the relationship between 

human and society by understanding about human as a member of society. Five social 

theories are described which are Structural - Functional Theory, Conflict Theory, Exchange 
Theory, Symbolic Interaction Theory and Phenomenology or Ethnomethodology Theory all 

that affect influence social phenomena perception.  

 
Keywords: sociology, social theory 

  1นักวิชาการอิสระ 
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บทสังเขปเนื้อหา 

หนังสือเลมนี้จะทำใหผูอานทุกทานมีพ้ืนฐานในการเขาใจสังคมวิทยาและเลือกใชแนวคิด

ทางสังคมวิทยาไปใชใหเหมาะสม และเปนประโยชนทั้งในเชิงวิชาการดานการสรางพ้ืนฐานความรู

เก่ียวกับสังคมวิทยาและในเชิงการนำไปปฏิบัติสำหรับการวิจัยและการทำงาน ซึ่งมีสาระสำคัญ 

14 บท ดังน้ี 

บทท่ี 1 ความคิดทางสังคมและทฤษฎีสังคม ในบทน้ีอธิบายถึงความหมายของความคิด 

ทางสังคม ประเภทของความคิดทางสังคมซึ่งในท่ีนี้ผูเขียนไดสรุปไววา หมายถึง เร่ืองราว ขอมูล 

ความรูของมนุษย โดยมนุษยและเพ่ือมนุษยโดยมีลักษณะเปนการบอกเลา ทฤษฎีสังคม และทฤษฎี

ทางสังคมกับความคิดทางสังคม แสดงซึ่งความสัมพันธระหวางคน รวมท้ังความสัมพันธของคน 

กับสิ่งแวดลอม  

บทที่ 2 ทฤษฎีสังคมวิทยา: ขอความเบื้องตน เปนเน้ือหาที่ตอเนื่องมาจากบทที่ 1 และ 

ชี้ใหเห็นถึงทฤษฎีที่มีการยอมรับในหมูนักสังคมวิทยา ไดแก ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม ทฤษฎี

ขัดแยง ทฤษฎีปริวรรต ทฤษฎีการกระทำระหวางกันโดยใชสัญลักษณ และทฤษฎีปรากฏการณนิยม 

บทที่ 3 ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม ในบทนี้ชี้ใหเห็นถึงผูนำทางความคิดของทฤษฎีนี้คือ 

August Comte และ Herbert Spencer ซึ่งกอนทำความเขาใจในทฤษฎีนี้จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง

ทำความเขาใจสังคมในฐานะที่เปนระบบ มีสวนประกอบตางๆ สัมพันธกันและระบบมีขอบเขต

แนนอน 

บทที่ 4 ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม (สอง) เปนสวนท่ีสองตอจากบทที่ 3 และเนนไปที่ 

คำสำคัญ คือ “หนาท่ี” เมื่อมีองคการทางสังคมเกิดขึ้น กลุมสังคม ครอบครัว ชุมชน ชนชั้น สหจร  

เกิดขึ้น แตละกลุมจะมีกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมและกำหนดบทบาทสถานภาพของแตละ

บุคคลตามตำแหนง 
บทท่ี 5 ทฤษฎีระบบ เปนทฤษฎีในเครือขายของทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม ที่ชวยใหผูอาน

ทุกทานเขาถึงทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยมไดดีขึ้น ในลักษณะของการอธิบายการทำงานของระบบ

แบบระบบเปดและมีการติดตอกับสภาพแวดลอม มีการส่ือสาร การปรับตัว มีความเคล่ือนไหว 
ไมหยุดน่ิง  

บทท่ี 6 ทฤษฎีการขัดแยง ในบทน้ีแสดงใหเห็นถึงสังคมท่ีมีความขัดแยง ขัดแยงเชิงอำนาจ 

ขัดแยงเชิงผลประโยชน ขัดแยงทางความคิด และระดับของความขัดแยง ซึ่งในที่นี้ผูเขียนไดนำเสนอ

แนวคิดของ Lockwood มาอธิบายวา ความขัดแยงเปนผลมาจากกลไกบางอยางท่ีทำใหสังคม

ขัดแยง ไดแก การท่ีบุคคลมีอำนาจไมเทากัน สังคมมักมีของท่ีหายากอยูอยางจำกัด และในสังคม 
มักมีกลุมตาง ๆ ที่มีเปาหมายไมเหมือนกัน 
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บทท่ี 7 ทฤษฎีการขัดแยง (สอง) ซึ่งเปนการอธิบายเพ่ิมเติมถึงความขัดแยงในสังคมเกิดข้ึน

จากสังคมมีการรวมกลุมและแตละกลุมตองปฏิบัติหนาท่ี ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นจากทางกาย  

ทางวาจา ทางใจ การขัดแยงในลักษณะตรงขามกับทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี โดยผูเขียนไดจำแนก

ลักษณะของการขัดแยงไว 3 ประการ ไดแก การเกิดขึ้นของสังคม สภาพสังคม และการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม  

บทที่ 8 ทฤษฎีปริวรรตนิยม แสดงถึงความสัมพันธของสังคมในขนาดเล็ก โดยมองวามนุษย

เปนผูมีเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนระหวางกัน โดยพิจารณาถึงตนทุนผลประโยชนและทำใหเขาใจ 

ถึงอำนาจของแตละคน การแลกเปล่ียนน้ันอาจเปนผลมาจากลำดับชั้นของการควบคุมขาวสาร  

ทำใหเกิดวิวัฒนาการของการจำแนกความแตกตาง การบูรณาการและการดำรงอยูของแตละระบบ

และการตอรองโดยการใชขาวสารเปนตัวแทนสัญลักษณ 

บทท่ี 9 ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (สอง) การแลกเปล่ียนมีทั้งในรูปแลกสิ่งของ การเอาแรง  

การแลกเปล่ียนเงิน ฯลฯ องคประกอบของการแลกเปล่ียน ประกอบดวย การกระทำระหวางกัน 

ของสังคมและการแลกเปล่ียนแปลงผลลัพธ 

บทที่ 10 ทฤษฎีการกระทำระหวางกันดวยสัญลักษณ ทฤษฎีนี้เริ่มดวยความคิดเรื่อง 

การกระทำระหวางกันและสัญลักษณ ซึ่งมีองคประกอบ คือ จิต อัตตา และสังคม การทำความเขาใจ 

ถึงบทบาทและสถานภาพ สังคมและปจเจกชน ทฤษฎีบทบาทและความคาดหวัง 

บทท่ี 11 ทฤษฎีการกระทำระหวางกันดวยสัญลักษณ (สอง) สัญลักษณ คือ สิ่งใดๆ ที่ใช

แทนสิ่งอื่นไดหลายอยาง เชน ภาษา ทาทาง วัตถุ สัตว พืช ดวยการใหความหมาย การทำใหผูอื่น

เขาใจ และการใชกระบวนการหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคม 

บทท่ี 12 ทฤษฎีปรากฏการณนิยม บทน้ีเปนเน้ือหาท่ีอธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย ธรรมชาติ

ของสังคมมนุษยและหนาท่ีของสังคมวิทยา โดยผูเขียนไดอธิบายวา มนุษย เปนผูสรางสังคม 

และระเบียบสังคมซึ่งกอนท่ีจะทำความเขาใจถึงวิธีการสรางสังคมและระเบียบสังคมไดนั้น จะตอง
ศึกษาถึงธรรมชาติของสังคมมนุษย วามนุษยนั้นมีการกระทำระหวางกันในชีวิตประจำวัน สังคม 

มีการตีความ ใหความหมาย และยอมรับและเขาใจความหมายเหลาน้ีรวมกันอยางไร 

บทที่ 13 Symbolic Interactionism Phenomenology ethnomethodology ในบทนี้อธิบาย

ถึงสาระสำคัญขององคความรูหัวใจอยูที่การเปนสัญลักษณและการทำความเขาใจปรากฏการณ 

ทางสังคมและการเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือทำความเขาใจทางสังคม 
บทที่ 14 ทฤษฎีสังคมวิทยา: สังเขปเน้ือหาและแนวทางเบ้ืองตนในการใชประโยชน  

ในบททายน้ีชี้ใหเห็นถึงสาระสำคัญของทฤษฎีทางสังคมวิทยาและการเลือกใชทฤษฎีใหเหมาะสม 

ตอการอธิบายบริบททางสังคม ซึ่งในแตละทฤษฎีมีเกณฑและสาระในการพิจารณาแตกตางกัน 
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บทวิจารณ 
เมื่อผูอาน อานครบ 14 บท จะพบวา หนังสือเลมน้ีมีจุดเดน 3 ประการ ดังน้ี 1) โครงสราง

การเขียนและการนำเสนอ มีการเรียบเรียงเปนขั้นตอน และอธิบายสาระสำคัญของความคิด 

ทางสังคมและทฤษฎีที่ใชในสังคมวิทยาอยางชัดเจน รอยเรียงเร่ืองราวเปนอันเดียวกัน เนนหนัก 

การพรรณนาความในประโยชนของการนำทฤษฎีไปประยุกตใชใหสอดคลองกับปรากฏการณ 

ทางสังคม เพ่ือทำความเขาใจปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดขึ้นวา มีสาเหตุ สภาพการเปล่ียนแปลง 

และผลท่ีเกิดขึ้นอยางไร และสามารถเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยใหเหมาะสม ซึ่งกอนนำไปใชจะตอง

เขาใจทัง้ในเชงิสญัลักษณ ธรรมชาติของสงัคม และการกระทำทางสังคม 2) ภาษาท่ีใช ความนาเช่ือถือ 

และความเปนเหตุเปนผล ผูเขียนไดพยายามอธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีแตละทฤษฎีที่เก่ียวของ 

อยางเปนเหตุเปนผลพรอมกบัการแสดงความเช่ือมโยงของทฤษฎีแตละทฤษฎี อาทิ ทฤษฎีการกระทำ

ระหวางกันดวยสัญลักษณและการกระทำระหวางกันทางสังคม ที่อธิบายใหเห็นวาเปนการกระทำ

ของบุคคลที่มีผลอยางใดอยางหน่ึงตอความคิดหรือการกระทำของบุคคลอีกคนหน่ึง ซึ่งตองเปน 

การกระทำระหวางสัญลักษณดวย ซึ่งสัญลักษณในที่นี้คือการส่ือสารใชภาษา รูปภาพ การโฆษณา 

เปนตน 3) ประโยชนและการนำไปใช มีการนำเสนอทฤษฎีควบคูไปกับการใชประโยชนจากทฤษฎีใน

การอธิบายและทำความเขาใจปรากฏการณหรือสิ่งท่ีอยู เ บ้ืองหลังทฤษฎี จึงเปนประโยชน 

อยางมากตอนักวิชาการดานสังคมวิทยา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

ที่สนใจและศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสังคมวิทยาในการวิเคราะห วิจารณเร่ืองท่ีศึกษาแบบวิทยาศาสตร

อาศัยหลักเหตุผลและหลักฐานทางวัตถุยืนยัน อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้มีจุดออนในเร่ืองของ

ลักษณะการใชภาษาท่ีเขาใจยาก และมีนักวิชาการท่ีเก่ียวของในแตละทฤษฎีคอนขางมากซึ่งไมไดมี

การจำแนกกลุมไวอยางชัดเจน ซ่ึงอาจทำใหผูอานสับสนได ดังน้ันผูอานควรมีพ้ืนฐานดานสังคมวิทยา 

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรพอสมควร 

  

เอกสารอางอิง 

สญัญา สญัญาวิวัฒน. (2550).  ทฤษฎีสงัคมวิทยา: เนือ้หาและแนวทางการใชประโยชนเบือ้งตน  

(พิมพครั้งท่ี 12).  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน 
 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Science Research) เปนวารสารบัณฑิต

ศึกษา ดานสังคมศาสตรเกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 

4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรับ

ผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) วารสารสังคมศาสตร

วิจัยเนนการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณหนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน 

(review article) ตีพิมพรวมดวย บทความท่ีจะตีพิมพในวารสารตองผานการกล่ันกรองจาก 

ผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 คน ชื่อผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิถือเปนความลับ และการประสานงาน

ระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิตองผานกองบรรณาธิการเทาน้ัน 

ผูประสงคจะสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความเพ่ือรับรองวาผลงาน

ดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในที่ใด ไมอยูในระหวาง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพรในท่ีใด และจะไมสงเพ่ือพิจารณาเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ี 

รับบทความ กรณีที่บทความเปนสวนหน่ึงของการศึกษาควรใสชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูเขียน 

รวมดวย  

การเรียงลำดับเน้ือหา จัดรูปแบบ และการพิมพขนาดอักษร สำหรับบทความวิจัยมีเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

การเรียงลำดับเนื้อหา 

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.  ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.  บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 คำ) โดยใหสรุปเนื้อหาของ

บทความท้ังหมดใหเขาใจที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และนำไปใช

ประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร 
4.  คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค) 

5.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเน้ือหาเหมือนกับ

บทคัดยอภาษาไทย 

6.  คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย 

7.  บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ และขอบขอบเขตของปญหา
วิจัย 
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8.  วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีนำเสนอ 

ในบทความวิจัยน้ี 

9.  วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ 

ที่จำเปน โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง แหลงท่ีมาของขอมูล การเก็บ

และรวบรวมขอมูล การใชเคร่ืองมือ สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

10.  ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจ 

มีภาพประกอบ แผนภูมิ ตารางหรือการส่ือในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เขาใจไดงาย 

11.  อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวน้ัน ไดสราง

องคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปนรูปธรรม

ไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอ่ืน ๆ 

12.  ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพ่ือนำไปตอยอดการวิจัย 

13.  สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกะทัดรัด ประมาณ 1 ยอหนา 

14. เอกสารอางอิง (Reference) ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ

ขางตน 

การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทดั 

ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่อง-

เอกสารอางอิง และตาราง) จำนวน 15-20 หนา (4,500-6,000 คำ) ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบ

ทุกดาน 1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 

1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแตละรายการ ดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ 

2.  ชื่อผูเขียน (Author) และหัวขอ “บทคัดยอ” หรือ “Abstract” ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา 
จัดไวกลางหนากระดาษ 

3.  คำสำคัญ (Keywords) และ หัวขอหลัก (Heading) ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา เน้ือหา

ของคำสำคัญขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานขวา 

4.  ชื่อขอหัวขอรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ขอความในตาราง
ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดไวกลางหนากระดาษ 

5.  ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเน้ือหาแลวข้ึนหัวขอหลักเคาะ 2 ครั้ง เน้ือหา

บรรทัดใหมถัดจากหัวขอใหเคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ 
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การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation) 

การอางอิงในเน้ือหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน

เน้ือหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.  การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบท่ีชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และท่ีชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

 แบบที่ 1 ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ขอความที่อางถึง...(ชื่อ//นามสกุล 

ผูแตง,/ปที่พิมพ:/หมายเลขหนาท่ีอาง)/ ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ ใชเฉพาะนามสกุล เชน 

 ...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น (ประไพ  อุดมทัศนีย, 2530: 20) 

 ...จึงคนหาขอมูลโดยการใชหองสมุดอื่น ๆ (Taylor, 1968: 181-182) 

 แบบท่ี 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลข

หนาท่ีอาง)/ขอความท่ีอาง... ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ เมื่อนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

ตองเขียนนามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน 

 ประไพ  อุดมทัศนีย (2530: 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดำเนินงาน... 

 เทเลอร (Taylor, 1968: 181-182) ไดแสดงความเห็นไววา เมื่อบุคคลตองการขอสนเทศ... 

2.  การอางอิงท่ีไมระบุหมายเลขหนา ใหเรียงเลียนตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนา

ออกเทาน้ัน 

3.  การลงรายการอางอิง 

 3.1  ใหตัดยศ ตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เชน ศาสตราจารย  

ดร.เปล้ือง ณ นคร ใหเขียนวา (เปลื้อง  ณ นคร, 2536: 42) 

 3.2  กรณีผูแตงใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามท่ีปรากฏจริง เชน (หยก บรูพา, 2525: 41-45) 

 3.3  กรณีผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหใชเฉพาะนามสกุลเทาน้ัน เชน Douglas 

Cockerell ใหเขียนวา (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน
นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน คอกเกอรเรลล (Cockerell, 1985: 56-60) 

อธิบายวา... 

 3.4  กรณีผูแตงคนไทย เขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหใสชื่อและนามสกุล เชน 
เกษม สุวรรณกุล ใหเขียนวา (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75) 

 3.5  กรณีผูแตงมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ หรือเปนองคกร หนวยงาน ใหคง

ไวตามเดิม เชน (กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
[จวน อุฏฐายี], 2512: 95), (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2540: 27) 

 3.6  กรณีผูแตงหลายคน 

   ผูแตง 2 คน ใหระบุผูแตงทั้ง 2 คน โดยมีคำวาและค่ันระหวางกลาง เชน (ชุติมา  

สัจจานันท และนันทิพา มีแตม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29) 
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   ผูแตง 3-6 คน ใหระบุผูแตงทุกคน โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตงทุกคน  

ยกเวนคนสุดทายใหคันดวยคำวา “และ” เชน (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย นาครทรรพ และประภาศรี 

สีหอำไพ, 2519: 98-100) 

   ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะช่ือ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ” 

ถาเปนภาษาตางประเทศใหตามดวยคำวา “and other” หรือ “et al” (กอบแกว  โชติกุญชร, สุกานดา  

ดีโพธ์ิกลาง, กาญจนา  ใจกวาง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67) 

 3.7  อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเร่ือง แตมีปที่พิมพเดียวกัน ใหใส  

ก ข ค กำกับ หรือ a b c ถาเปนภาษาตางประเทศ เชน (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), 

(ธานินทร  กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55) 

 3.8  กรณีอางอิงเน้ือหาท่ีเหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง

หลายคน ใหระบุผูแตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่น เชน (ธงชัย 

สันติวงษ, 2533: 45-47; นิพนธ  จิตตภักดี และทิพาพันธ  สังฆพงษ, 2547: 15) 

 3.9  กรณีที่เอกสารไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงรายการวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณี 

ภาษาตางประเทศ เชน (นริศรา  ฐีตะธรรมานนท และคณะ, ม.ป.ป.: 12) 

 3.10 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอ่ืน 

   1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร

ตนฉบับ ตามดวยคำวา “อางถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ 
แลวจึงอางรายการเอกสารรอง เชน (ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110 อางถึงใน วัลลภ  

สวัสดิวัลลภ, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 quoted in Rampel, 1994: 94) 

   2) หากใหความสำคัญกับเอกสารรองมากกวา ใหลงรายการเอกสารรองตามดวย

คำวา “อางจาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาตางประเทศ แลวจึงอางรายการเอกสาร
ตนฉบับเดิม เชน (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อางจาก ม.ล.จอย  นันทิวัชรินทร, 2514: 110), 
(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17) 

 3.11 กรณีเอกสารอางอิงไมปรากฏช่ือผูแตง แตปรากฏช่ือบรรณาธิการ (ed.) ผูรวบรวม 

(comp.) หรือ ผูแปล (trans.) ใหลงชื่อบรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือผูแปล เชน (สัมพัฒน 
มนัสไพบูลย, บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72) 

การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference) 

ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association, 
APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทย 

ไวกอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพ่ือเปน
ตัวอยาง ดังน้ี 
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1. หนังสือท่ัวไป ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุด

หนังสือและลำดับที่ (ถามี).//เลมที่ใชอาง (ถามี).//(ครั้งท่ีพิมพ).//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน  
เทพนารินทร ประพันธพัฒน. (2548). วศิวกรรมเคร่ืองมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

Longman, S. V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA:  

 Pearson. 

2.  หนังสือรวมเร่ือง ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อ

บทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตำแหนง (ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเร่ือง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อ

จังหวัดทีพิ่มพ:/ชือ่สำนกัพิมพ. เชน  

สปุราณี  แจงบำรงุ. (2546). ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำวัน. ใน สุปราณี แจงบำรุง  

 และคณะ, บรรณาธิการ. ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำสำหรบัคนไทย 

 พ.ศ. 2546 (พิมพครั้งที่ 3 หนา 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ 

 พัสดุภัณฑ (รสพ). 

3. หนังสือแปล ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือแปล.//

แปลจาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งท่ี).//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน 

พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค. (2536). การบริหารยุคใหม. แปลจาก Rarlities in  

 management.  โดย เริงศักด์ิ  ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

4.  วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ.// 

(ปที่วิจัยสำเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/

มหาวิทยาลัย. เชน 

เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

5.  รายงานการวิจัย ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูวิจัย.//(ปที่พิมพ).//รายงานการวิจัย

เร่ือง/...//สถานท่ีพิมพ:/ผูจัดพิมพ. เชน 

ชวนพิศ สุทัศนเสนีย. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใชและไมใชบริการกฤตภาคของ 
 นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

6.  วารสาร ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ,/เดือน).// 

ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,//ปที่/(ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน 

ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
 พ.ศ. 2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 
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7.  หนังสือพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.// 

(ปที่พิมพ,/เดือน/วันท่ี).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน 

ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแหงการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 –  

 กาวอยางย่ังยืน. มติชน, 7. 

8.  อินเทอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.// 

(ปที่เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงท่ีอยูท่ีเขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักหอสมดุ. (2548). ฐานขอมลูทรัพยากรหองสมดุ. <http://library.nu.ac.th/>  

 (1 ตุลาคม) 

 

การเขียนบทวิจารณหนังสือ ใหประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ บทวิจารณ บทสรุป 

และเอกสารอางอิง โดยเรียงลำดับ ดังน้ี 

1. ชื่อเร่ือง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน โดยอาจต้ัง

ตามชื่อหนังสือที่วิจารณ ตั้งชื่อตามตามจุดมุงหมายของเร่ือง หรือตั้งชื่อดวยการใหประเด็นชวนคิด 

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ เปนการเขียนนำเก่ียวกับเรื่องที่จะวิจารณ เชน ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง ความเปนมา

ของหนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ทำใหวิจารณหนังสือนั้น 

4. บทวิจารณ เปนสวนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ โดยเสนอแนะ

จุดเดนและจุดบกพรองของเร่ืองอยางมีหลักเกณฑและเหตุผล หากตองการเลาเร่ืองยอ ควรเขียน 

เลาอยางสั้น ๆ เพราะการวิจารณไมใชการสรุปเรื่อง แตเปนการแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณ 

ตอหนังสือเร่ืองนั้น ผูเขียนตองการสื่อความหมายอะไรมายังผูอานหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม 

อยางไร ถาประเด็นในการวิจารณมีหลายประเด็นควรนำเสนอตามลำดับ เพื่อใหผูอานบทวิจารณ

เขาใจงายไมสับสน ในกรณีที่มีจุดเดนและจุดดอยควรเขียนถึงจุดเดนกอนแลวจึงกลาวถึงจุดดอย 
เพ่ือใหเกียรติและแสดงใหเห็นวาการวิจารณ คือการสรางสรรคไมใชการทำลาย  

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดท่ีวิจารณและใหแงคิด หรือขอสังเกตท่ีเปน
ประโยชนตอผูอาน นอกจากน้ียังชวยใหผูอานไดทบทวนประเด็นสำคัญของเร่ืองและความคิดสำคัญ

ของผูวิจารณ 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 
Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 
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องคประกอบและรูปแบบการพิมพบทความปริทัศน ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ 

บทปริทัศน บทสรุป และเอกสารอางอิง 

1. ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน  

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ กลาวถึงความนาสนใจของเร่ืองท่ีนำเสนอ และเปนการเขียนนำไปสูเน้ือหาแตละ

ประเด็น  

4. บทปริทัศน เปนการเขียนวิพากษงานวิชาการ ที่มีการศึกษาคนควาอยางละเอียด 

วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยช้ีใหเห็นแนวโนมที่ควร

ศึกษาและพัฒนาตอไป 

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปเรื่องที่นำเสนอ พรอมขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 

Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 

การพิมพตนฉบับวิจารณหนังสือและบทความปริทัศน ใหพิมพดวยโปรแกรม Microsoft 

Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ ไมเกิน 20 หนา ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบทุกดาน  

1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 1 เคาะ 

(Single Space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ ชื่อผูเขียนใชขนาด 

ตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ หัวขอหลักใชขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดชิดขอบ

กระดาษดานซาย เน้ือหาใชขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดขอความกระจายแบบไทย 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 
Vol.4 No. 1 January-June 2013 183

ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

ผูเขียนแกแลวสงคืน 

ไมผานสงกลับ 

รับบทความ 

บรรณาธิการ 

ผูกล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการ 

ตีพิมพโดยไมตองแกไข ตีพิมพโดยมีการแกไข 

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก 

กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ 

ผูกลัน่กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

โรงพิมพจัดทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธกิาร 

กองบรรณาธิการตรวจสอบและสงโรงพิมพ 

กองบรรณาธกิารสงตพีมิพเผยแพร 

แจงใหผูเขียนทราบ 

ไมรับตีพิมพ 

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบ้ืองตน 
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หนังสือนำสงบทความวิจัย 
 

วันท่ี ....... เดือน .......... พ.ศ. .......... 

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

เรื่อง  นำสงบทความวิจัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. เอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุด 

   2. CD บทความวิจัยจำนวน 1 แผน (พิมพดวยโปรแกรม Microsoft word 2007) 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ชื่อ และ นามสกุล ………………………………………...........……………….…….....……… 

 I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…............................... 

(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชาวตางชาติระบุเฉพาะช่ือภาษาอังกฤษ) 

ที่อยูเพ่ือการติดตอโดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ตำบล............................................. 

เขต/อำเภอ ............................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท.................................................  

โทรศัพทเคล่ือนที่...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………........................................... 

 ขอสงบทความวิจัย    ไมเปน หรือ    เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร.......................................................... 

สาขา......................................... มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา .............................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ชื่อบทความภาษาไทย ............................................................................................................................................................. 

2. ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................ 

3. เจาของผลงาน (ระบุคำนำหนาชื่อ นาย  นาง  นางสาว พระมหา เปนตน ซึ่งไมใชตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ) 

    คนท่ี 1 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 2 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ............................................................................................................................... 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 3 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ นอกจากน้ี ผลงานดังกลาวยังไมเคยเผยแพรในท่ีใด 

ไมไดอยูในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือเผยแพรในที่อื่น และจะไมสงเพ่ือเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน  

 

 จึงขอสงบทความมาเพ่ือพิจารณา 

 

 ขอแสดงความนับถือ รับบทความเม่ือวันท่ี........ เดือน........... พ.ศ. ............ 

                                                                          

 

 ลงชื่อ............................................... (ผูสงบทความ) ลงชื่อ .................................................. (ผูรับบทความ) 

        

                                                                                                                       (...................................................) 
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ใบสมัครสมาชิก 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

 
กำหนดออก   ปละ 2 ฉบับ 

คาสมัครสมาชิก  1 ป 220 บาท (รวมคาจัดสงทางไปรษณีย) 

จำหนายปลีก    ฉบับละ 120 บาท 

บอกรับตั้งแต    ปที่..........................ฉบับที่..............................เปนเวลา.......................ป 

ชื่อ.............................................................. นามสกุล........................................................... 

ท่ีทำงาน.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

โทรศัพท........................................................ โทรสาร........................................................... 

ท่ีบาน.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

โทรศัพท........................................................ โทรสาร........................................................... 

สถานท่ีจัดสง 

                    ที่ทำงาน                    ที่บาน 

                (ลงชื่อ)....................................................... 

............................................................................................................................................ 

 

ชำระคาสมาชิกโดย 

  เงินสด ในนาม................................................................................................... 

  ธนาณัติ (สั่งจาย ปณ. สนามจันทร) ในนาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท 0-3426-1021-36 โทรสาร 0-3426-1071 
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