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

1

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

1

2

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH
ความเปนมา
ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ขอที่ 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 2549: 28-30) ไดกำหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธหรือบางสวนของผลงาน
วิทยานิพนธ ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสวนตอที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในกรณีของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และสิง่ พิมพทางวิชาการทีม่ ี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) ในกรณีของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปน
สวนหนึ่งของเกณฑการสำเร็จการศึกษา และตามมติของการประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551
ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มีภาระงานรวมกัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ
ตอมาที่ประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก
ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติรับหลักการตามรางโครงการจัดทำ
วารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม ภูมภิ าคตะวันตก และใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแตละแหงที่รับผิดชอบภาระงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2551 จัดทำรางโครงการเพื่อเสนอ
ตอที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ในวันเสารที่ 6 ธันวาคม 2551 ซึ่งที่
ประชุมอธิการบดีในครั้งนั้นมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ
วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพรผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตรของนักศึกษา
คณาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ ม ภู มิ ภ าคตะวั น ตก มหาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ และผูสนใจทั่วไป
เจาของ

: มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ ม ภู มิ ภ าคตะวั น ตก (มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย
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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
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยกับอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของตลาด และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับกับอัตราผลตอบแทน
ที่ตองการ ในการชดเชยความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดยใชเสน
ตลาดหลักทรัพย Securities Market Line (SML) หรือแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM)
ในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยใชราคาปดของหลักทรัพยและดัชนีราคาตลาด SET100
และอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง อายุ 1 ป แทนหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง เพื่อตัดสินใจ
ลงทุน ไดทำการศึกษาเปนรายหลักทรัพยทั้งหมด 6 หลักทรัพย ไดแก CTARAF: กองทุนรวมสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือฯ, LUXF: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลักซชัวรี่,
MNIT2: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนชิ ดาธานี 2, GOLDPF: กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
โกลด , BKKCP: กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย บ างกอก และ CPNRF: กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท ทำการศึกษาขอมูล ตัง้ แตวนั ที่ 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555
ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพย CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ
CPNRF มีคาสัมประสิทธิ์เบตานอยกวา 1 แตมากกวา 0 มีความสัมพันธในเชิงบวก หลักทรัพย
ดังกลาวมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด ซึ่งแสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของตลาดในสัดสวนที่นอยกวา กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารยพิเศษโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผูจัดการรุนใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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(defensive security) โดยมีอัตราตอบแทนที่คาดหวังมากกวา อัตราผลตอบแทนที่ตองการ ดังนั้น
นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซือ้ หลักทรัพยนนั้ ไว เพราะหลักทรัพยดงั กลาวมีโอกาสจะปรับตัวสูงขึน้
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 สามารถเปนองคประกอบสวนหนึ่งที่มีความสำคัญ
อยางยิง่ ในการวางแผนออมเงินระยะยาวได ดวยการซือ้ หลักทรัพยในธุรกิจทีผ่ ลู งทุนมีความเชือ่ มัน่ วา
จะสรางผลกำไรและเจริญรุงเรืองตอไปในวันขางหนา การซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะทำใหผูลงทุน
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กลายเป น ส ว นหนึ่ ง ของเจ า ของกิ จ การ และจะได รั บ การจ า ยเงิ น ป น ผลจากกำไรที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในการทำธุรกิจนั้นทุก ๆ ป ตราบเทาที่ผูลงทุนยังถือหลักทรัพยนั้นอยู
การลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย เป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของการออมเงิ น ในระยะยาว
ที่สามารถหลีกเลี่ยง หรือปองกันการขาดทุนอันเกิดขึ้นจากระดับอัตราเงินเฟอได เพราะการลงทุน
ในหลักทรัพย จะชวยรักษามูลคาที่แทจริงของเงินทุน และใหผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล กำไร
สวนทุน และสิทธิการจองซื้อหุนใหม ในราคาต่ำใหแกผูลงทุนอีกดวย และหากผูลงทุนมีความรู
และความชาญฉลาดพอก็จะสามารถเลือกซื้อเลือกขายหลักทรัพยตาง ๆ ในระดับราคา และจังหวะ
เวลาที่จะใหผลตอบแทนไดสูงสุด
ปจจุบันการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเปนที่สนใจของผูลงทุนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในภาวะที่ ด อกเบี้ ย เงิ น ฝากต่ ำ และการลงทุ น ในสิ น ค า ทางการเงิ น อื่ น ๆ เช น หุ น หุ น กู ฯลฯ
มีความเสี่ยงจากภาวะตลาดที่ผันผวน เพราะการลงทุนในอสังหาริมทรัพยมีขอดี คือ ชวยกระจาย
ความเสี่ยงของผูลงทุน เนื่องจากอสังหาริมทรัพยมีความสัมพันธ (correlation) กับสินทรัพยทาง
การเงินต่ำ ราคาของอสังหาริมทรัพยจึงไมไดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับสินทรัพยทางการเงิน
อื่น ๆ อีกทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพยยังชวยปองกันการเสื่อมคาของเงินลงทุนจากอัตราเงินเฟอ
ไดดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากราคาอสังหาริมทรัพยมักปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟอ และผูลงทุน
สามารถเจรจาเก็บคาเชาเพิ่มขึ้นได
อยางไรก็ดีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยตรงมีขอจำกัดหลายประการ ไมวาจะเปน
เงินลงทุนที่สูง ภาระคาใชจายในการดูแลรักษา รวมถึงสภาพคลองในการซื้อขายต่ำ ทางเลือก
ที่ จ ะช ว ยอำนวยความสะดวกให กั บ ผู ล งทุ น คื อ การลงทุ น ผ า นกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย
(property fund) ที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จัดตั้งขึ้น โดยระดมทุนจากประชาชน
ทัว่ ไปผานการขายหนวยลงทุน แลวนำเงินดังกลาวไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย เชน เซอรวสิ อพารทเมนท
โรงแรม ศู น ย ก ารค า อาคารสำนั ก งาน สนามบิ น ฯลฯ และบริ ห ารจั ด การให เ ช า เพื่ อ เก็ บ เกี่ ย ว
ผลตอบแทนจากคาเชาแลวนำมาเฉลี่ยจายใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวน
การลงทุนผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีขอดีคือ ใชเงินลงทุนนอย สามารถเลือก
ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข นาดใหญ ไ ด ห ลากหลาย และผู ล งทุ น ไม มี ภ าระในการดู แ ลรั ก ษา
เนื่องจากมีมืออาชีพคอยบริหารจัดการให อีกทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเหลานี้มีการจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ทำใหมีสภาพคลองในการซื้อขายในระดับหนึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดนำหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมาเปนกรณีศึกษา
โดยทำการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ค า ความเสี่ ย งและอั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ว า
ผลตอบแทนควรจะเปนเทาไหรเพื่อเปนการชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการลงทุน
ของกิจการ โดยใชแนวคิดเรือ่ งทฤษฎีการตัง้ ราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model – CAPM)

8

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

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

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพยกลุม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยกบั อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยใชทฤษฎีแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) เปนแนวทางศึกษาเพื่อการตัดสินใจลงทุน
2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ กับอัตราผลตอบแทนที่ตองการ
ในการชดเชยความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโดยใชเสนตลาดหลักทรัพย
Securities Market Line (SML) หรือแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM)

ขอบเขตของการวิจัย
ขอมูลที่ใชในการศึกษานี้ไดเลือกใชแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) ใน
การวิเคราะหหลักทรัพยเนื่องจากแบบจำลองนี้เปนแบบจำลองพื้นฐานที่ไดแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดไดอยางชัดเจนและ
งายแกการทำความเขาใจ โดยหลักทรัพยที่นำมาใชในการศึกษาเปนหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 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
เวลาตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 จำนวน 489 วัน
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand)
ทำหนาที่เปนตลาดหุน หรือศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพยเองไมได
ทำการซื้อขายหลักทรัพยโดยตรง หากแตทำหนาที่ในการควบคุมดูแลใหการซื้อขายหลักทรัพย
เปนไปอยางมีระเบียบ คลองตัวและยุติธรรม เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูลงทุน และกอให
เกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการตาง ๆ อันเปนประโยชนตอ การพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยสวนรวม
2. กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผูลงทุน
รายยอย ที่ประสงคจะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แตติดขัดดวยอุปสรรคหลายประการ
ที่ทำใหการลงทุนดวยตนเองไมสามารถไดผลลัพธตามเปาหมายที่ตองการ
3. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ดัชนีที่สะทอนความเคลื่อนไหว
ของราคาหลั ก ทรั พ ย ทั้ ง หมด โดยคำนวณจากหุ น สามั ญ จดทะเบี ย นทุ ก ตั ว ในตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทย (รวมหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)
ยกเวนหุนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ป
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4. ผูลงทุน จัดเปนองคประกอบที่สำคัญที่สุดของตลาดหลักทรัพย โดยผูลงทุนอาจเปน
ประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคลทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่เขามาซื้อขายหลักทรัพยเพื่อมุงหวัง
ผลตอบแทนในรูปของกำไรจากการซื้อขาย (ผูลงทุนระยะสั้น) หรือรวมทั้งดอกเบี้ยและเงินปนผลดวย
(ผูลงทุนระยะยาว)
5. อสังหาริมทรัพย คือ ที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวรหรือ
ประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพยอันติด
อยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย
6. กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย หมายถึ ง กองทุ น รวมที่ บ ริ ษั ท จั ด การจั ด ตั้ ง ขึ้ น
เพือ่ นำเงินทีไ่ ดจากการขายหนวยลงทุนไปซือ้ หรือเชาอสังหาริมทรัพย และบริหารอสังหาริมทรัพยนนั้ ๆ
โดยมุงเนนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปของคาเชา โดยมิไดซื้ออสังหาริมทรัพยมาเพื่อ
การพัฒนาและขายตอ ผลตอบแทนหรือรายไดที่ไดรับจากการบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาว จะถูก
นำไปแบงใหผูถือหนวยลงทุนในรูปของเงินปนผลตอไป
7. ความเสี่ ย งจากการลงทุ น คื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ส ง ผลให อั ต รา
ผลตอบแทนที่ไดรับจริงเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่ไดคาดหวังไว
8. ตลาดรองหรื อ ตลาดซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย เปนแหลงกลาง สำหรับการซื้อขาย
เปลี่ ย นมื อ ความเป น เจ า ของหลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด ผ า นการจองซื้ อ ในตลาดแรกมาแล ว เป น การสร า ง
ความมั่นใจใหแกผูซื้อหลักทรัพยในตลาดแรกวา เขาจะสามารถขายหลักทรัพยนั้นเพื่อเปลี่ยนกลับคืน
เปนเงินสดไดเมื่อตองการ
9. ผลตอบแทน หมายถึง ผลประโยชนที่พึงจะไดรับจากการลงทุนที่ทำใหสวนของ
ผูลงทุนมีมูลคาเพิ่มขึ้น
10. ตราสารทุน คือ ตราสารที่บริษัทออกใหแกผูถือเพื่อแสดงสิทธิของความเปนเจาของ
ในกิจการนั้น

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุน (risk) หมายถึง โอกาสที่จะไมไดรับอัตราผลตอบแทน
ตามที่คาดหวังไว ซึ่งถาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไมแนนอนมากขึ้น การลงทุนนั้นก็ยิ่งมี
ความเสี่ยงมากขึ้น ในการวิเคราะหการลงทุนโดยทั่วไปถือวา ผูลงทุนเปนบุคคลที่ไมชอบความเสี่ยง
(risk averse) หรือตองการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หากการลงทุนใดมีความเสี่ยงสูง ผูลงทุนยอม
ตองการอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยง
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2. ทฤษฎีแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยนั้นเปนปจจัยที่สำคัญในการวิเคราะห
ความเสี่ ย งของกลุ ม หลั ก ทรั พ ย นั่ น คื อ ความเสี่ ย งของหลั ก ทรั พ ย แ ต ล ะหลั ก ทรั พ ย จ ะส ง ผล
ตอความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยของผูลงทุน ซึ่งความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยนั้น
ไดแก ความเสี่ยงของหลักทรัพยที่เปนระบบ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เบตาเปนตัวบงบอกถึงความเสี่ยง
ที่เปนระบบนี้ ดังนั้นในการพิจารณาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในตลาด
ที่มีประสิทธิภาพ จึงควรพิจารณาความเสี่ยงโดยดูที่คาสัมประสิทธิ์เบตามากกวาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาทฤษฎีการกำหนดราคาหลักทรัพยขึ้นมาเพื่อชวยใหผูลงทุน
สามารถวิเคราะหและวัดความเสี่ยงระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงได ซึ่งทฤษฎี CAPM
เปนตัวแบบสำหรับการกำหนดราคาหลักทรัพยตา ง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพความเสีย่ งของหลักทรัพย
นั้น ๆ (จิรัตน สังขแกว, 2543: 249)
3. ทฤษฎีอัตราผลตอบแทน (rate of return)
ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทตาง ๆ มักแสดงในรูปรอยละโดยเปรียบเทียบกับ
เงินลงทุนตนงวดและมักคิดตอระยะเวลาหนึ่งป โดยเรียกรวม ๆ วา “อัตราผลตอบแทน” ซึ่งเปน
ตั ว บ ง บอกถึ ง ผลตอบแทนที่ ผู ล งทุ น ได รั บ หรื อ จะได รั บ ในหนึ่ ง งวดจากการลงทุ น ประเภทนั้ น ๆ
(ศุภมาศ สกุลวงษ, 2547 อางถึงใน จิรัตน สังขแกว, 2543: 156)
4. ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กิตติยาพร คชาอนันต และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555: 4) ไดทำการศึกษาเรื่อง
การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย
โดยใช ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย กับอัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงของตลาด และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับกับอัตราผลตอบแทน
ที่ตองการ ในการชดเชยความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย โดยใชเสนตลาดหลักทรัพย
Securities Market Line (SML) หรือแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) ในการตัดสินใจซื้อ
หรือขายหลักทรัพยโดยใชราคาปดของหลักทรัพยและดัชนีราคาตลาด SET100 และอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ป แทนหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง เพื่อตัดสินใจลงทุน ไดทำ
การศึกษาเปนรายหลักทรัพยทั้งหมด 6 หลักทรัพย ทำการศึกษาขอมูลตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม
2553 ถึง 30 ธันวาคม 2554 ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพย BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB
มีคาสัมประสิทธิ์เบตานอยกวา 1 แตมากกวา 0 มีความสัมพันธในเชิงบวก หลักทรัพยดังกลาว
มีความเสี่ยงนอยกวาตลาด ซึ่งแสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนที่นอยกวา
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ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และกิตติพนั ธ คงสวัสดิเ์ กียรติ (2555: 4) ไดทำการศึกษาเรือ่ ง
การเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยใชแบบจำลอง CAPM โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและ
อัตราผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับความเสี่ยงและ
อัตราผลตอบแทนที่ไดรับของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีหลักทรัพยใน
การศึกษา คือ หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยโดยเลือกหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดมา 10 หลักทรัพย ไดแก
ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART
ทำการศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
รวมเปนระยะเวลา 400 วันทำการ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก การวิเคราะหจากทฤษฎี CAPM
(Capital Asset Pricing Model) ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารที่ ผู ล งทุ น ควรจะลงทุ น ซื้ อ มี 9 หลั ก ทรั พ ย คื อ ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS,
THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลักทรัพยเหลานี้มีมูลคาต่ำกวาที่ควรจะเปน
(Undervalued) สวนหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผูลงทุนไมควรลงทุนซื้อ
มี 1 หลักทรัพย คือ TRUE โดยหลักทรัพยเหลานี้มีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน (overvalued)
ฐิตพิ งศ พรลิลติ ประเสริฐ (2554) ไดทำการศึกษาเรือ่ ง การวิเคราะหอตั ราผลตอบแทน
และความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย: ศึกษากลุมขนสงสินคาทางทะเลภายใตแบบจำลอง
Capital Asset Pricing Model (CAPM) ผลการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธิ์เบตาของทั้ง 4 หลักทรัพย
มีคาเปนบวกและมากกวา 1 ทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักทรัพยในกลุมขนสงสินคาทางทะเล
มีการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนที่มากกวาอัตราผลตอบแทนตลาดหรือที่เรียกวาเปนหลักทรัพย
ที่มีราคาปรับตัวเร็ว (aggressive stock) และทุกหลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทนที่อยูสูงกวาเสน SML
แสดงวามีมูลคาต่ำกวาที่ควรจะเปนและเปนหลักทรัพยที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้น
นักลงทุนควรจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย
กฤติยา นวรัตน (2549) ไดทำการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมเงินทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” การศึกษา
ไดวเิ คราะหอตั ราผลตอบแทนและความเสีย่ งของหลักทรัพยกลุม เงินทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวามีหลักทรัพยจำนวน 6 หลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
สูงกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับหรืออยูเหนือเสนตลาดหลักทรัพย ไดแก AITCO, ASL,
GBX, GL, MFC และ THANI แสดงวาหลักทรัพยมีราคาซื้อขายในตลาดต่ำกวาราคาที่ควรจะเปน
สวนการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ 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. กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ กลุ ม หลั ก ทรั พ ย ป ระเภทตราสารทุ น
(หุนสามัญ) ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จำนวน 6 หลักทรัพย ไดแก
CTARAF (กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือฯ)
LUXF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลักซชัวรี่)
MNIT2 (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2)
GOLDPF (กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลด)
BKKCP (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก)
CPNRF (กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท)
โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูล ที่เปนราคาปดรายวันของหลักทรัพยในกลุมกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยทเ่ี ลือกทำการศึกษา อัตราพันธบัตรรัฐบาลทีม่ อี ายุ 1 ป และดัชนีตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย (SET INDEX) ระหว า งวั น ที่ 4 มกราคม 2554 ถึ ง วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2555
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใชรูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital Asset
Pricing Model: CAPM) เปนเครือ่ งมือในการวิเคราะหขอ มูลเพือ่ การเปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย
สำหรับตัดสินใจลงทุนซื้อ
การรวบรวมขอมูล
ข อ มู ล สำหรั บ การศึ ก ษาเป น ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ แบบอนุ ก รมเวลา (time series data)
จั ด เก็ บ ข อ มู ล เป น รายวั น ระหว า งวั น ที่ 4 มกราคม 2554 ถึ ง วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2555 รวบรวม
จากรายงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.setsmart.com) และรายงานจากธนาคาร
แหงประเทศไทย ขอมูลที่รวบรวมมีดังนี้
1. รายงานการซื้อขายหลักทรัพยในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (ราคาปดรายวัน)
เพื่อนำมาคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย (Ri)
2. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) รายวัน เพื่อนำมาคำนวณหา
อัตราผลตอบแทนของตลาด (Rm)
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3. รายงานอัตราดอกเบี้ยรายวันของตั๋วเงินคลังรัฐบาลอายุ 1 ป เพื่อใชเปนตัวแทนของ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Rf)
การวิเคราะหขอมูล
สำหรับการวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา อธิบายเกี่ยวกับกรอบแนว
ความคิด ทฤษฎี และคำจำกัดความที่เกี่ยวของ และวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชสูตรในการคำนวณหา
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย คาสัมประสิทธิ์เบตา และอัตราผลตอบแทนที่ตองการ
โดยใชรูปแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM)
สูตรในการคำนวณ
1. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i แตละวัน (Ri)โดยใชขอมูลปดของ
หลักทรัพยแตละวันทำการ

Ri =

 ିషభ
షభ

หมายถึง
หมายถึง

โดย Pt
Pt-1

* 100

ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันทำการ t
ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันทำการกอนหนา t

2. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Rm =
โดย SET Indext
SET Indext-1

ௌா்ூௗ௫ ିௌா்ூௗ௫షభ
ௌா்ூௗ௫షభ

หมายถึง
หมายถึง

* 100

ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันทำการ t
ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันทำการกอนหนา t

3. คำนวณหาความเสี่ ย งของอั ต ราผลตอบแทนของหลั ก ทรั พ ย โดยใช ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : σ )
ത మ
σ
సభሺோ ିோ ሻ

ߪ = ට
โดยที่ Ri
_
Ri
n

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง



อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย i
จำนวนวันทำการ
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4. คำนวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : σ )
ത మ
σ
సభሺோ ିோ ሻ

ߪ = ට
โดยที่ Rm
_
Rm
n



หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย
จำนวนวันทำการ

5. คำนวณหาคาความแปรปรวนรวม (Covariance: COV)
ത
ത
σ
సభሺோ ିோ ሻכሺோ ିோ ሻ

COVi,m = ට



6. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยทปี่ ราศจากความเสีย่ ง (Risk Free Rate: Rf)
7. คำนวณหาคาเบตาของหลักทรัพย

ȕi =
โดยที่ COVi,m
2

σm

ைǡ
మ
ఙ

หมายถึง
หมายถึง

คาความแปรปรวนรวมระหวางอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย i และอัตราผลตอบแทนของตลาด
คาความแปรปรวนของตลาดหลักทรัพย

8. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย i : E(Ri) โดยใชแบบจำลอง
การตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM)

E(Ri) = Rf + (Rm - Rf) ȕi
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ผลการวิจัย
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ภาพที่ 2 อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในชวงระยะเวลา
ระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555
จากภาพที่ 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย กับอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม
2554 – 28 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ
รอยละ 0.07 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
สามารถจำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
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 ซึ่งอัตราผลตอบแทนของ GOLDPF มีคาต่ำที่สุดเทากับ
รอยละ 0 รองลงมา ไดแก MNIT2, BKKCP, CTARAF และ LUXF โดยมีคาอัตราผลตอบแทนเทากับ
รอยละ 0.01, 0.01, 0.04 และ 0.04 ตามลำดับ

ªµ¤Á¸É¥
0.85
0.85
1.09

BKKCP
MNIT2

1.62
1.67

CTARAF

0.75
0.0

0.5

1.0
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ภาพที่ 3 ความเสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในชวงระยะเวลาระหวาง
4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555
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จากภาพที่ 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเสีย่ งของตลาดกับความเสีย่ งของหลักทรัพย
ในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555
ผลการศึกษาพบวา ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับรอยละ 1.15 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความเสีย่ งของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สามารถจำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1) หลักทรัพยทมี่ คี วามเสีย่ งสูงกวาตลาด มีจำนวน 2 หลักทรัพย คือ LUXF และ MNIT2
โดยความเสี่ยงของทั้ง 2 หลักทรัพยมีคาเทากับรอยละ 1.67 และรอยละ 1.62 ตามลำดับ
2) หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ำกวาตลาด มีจำนวน 4 หลักทรัพย คือ CTARAF, LUXF,
GOLDPF และ BKKCP ซึ่งความเสี่ยงของ CTARAF มีคาต่ำที่สุดเทากับรอยละ 0.75 รองลงมาไดแก
BKKCP, CPNRF และ GOLDPF โดยมีคาเทากับรอยละ 0.85, 0.85 และ 1.09 ตามลำดับ

ภาพที่ 4 คาสัมประสิทธิเ์ บตา (Beta Coefficient) ของหลักทรัพยในกลุม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555
จากภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิเ์ บตาของหลักทรัพยในกลุม กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแตละหลักทรัพย โดยหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตานอยกวา 1 และมีความ
สัมพันธในเชิงบวกมี 6 หลักทรัพย คือ CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ CPNRF
ซึ่งแสดงวาผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทน
ของตลาด แตผลตอบแทนที่ไดรับจากหลักทรัพยนั้นจะนอยกวาผลตอบแทนของตลาด คือหลักทรัพย
นั้นมีความเสี่ยงนอยกวาความเสี่ยงของตลาดในทิศทางเดียวกัน กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ
(defensive stock)

18

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

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

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ตารางที่ 1 การแบ ง แยกค า ความเสี่ ย งรวม (total risk) ของหลั ก ทรั พ ย ใ นกลุ ม กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555
®¨´ ¦´¡¥r
CTARAF
LUXF
MNIT2
GOLDPF
BKKCP
CPNRF

nµªµ¤Á¸É ¥¦ª¤
2

(ı i)
0.56
2.80
2.62
1.19
0.73
0.73

nµªµ¤Á¸É ¥¸ÉÁ}¦³
2 2

(ǃ i ı m)
0.03
0.10
0.00
0.03
0.00
0.09

nµªµ¤Á¸É ¥¸ÉÅ¤nÁ}¦³
2

(ı ei)
0.53
2.70
2.62
1.16
0.73
0.64

ตารางที่ 1 แสดงถึงการแบงแยกคาความเสี่ยงรวมของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28 ธันวาคม 2555 พบวา คาความเสี่ยงรวม
ของหลักทรัพย LUXF มีคาสูงสุดเทากับรอยละ 2.80 รองลงมา ไดแก MNIT2, GOLDPF, BKKCP,
CPNRF และ CTRAF โดยมีคาความเสี่ยงรวมเทากับรอยละ 2.62, 1.19, 0.73, 0.73 และ 0.56
ตามลำดับ และยังพบวาหลักทรัพยทุกหลักทรัพยมีคาความเสี่ยงที่เปนระบบนอยกวาคาความเสี่ยง
ที่ไมเปนระบบ มีจำนวน 6 หลักทรัพย ไดแก CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ
CPNRF
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เพื่อการตัดสินใจสำหรับการลงทุนในชวงระยะเวลาระหวาง 4 มกราคม 2554 – 28
ธันวาคม 2555
®¨´ ¦´¡ ¥r

°´ ¦µ¨°Â¸É Á· ¹Ê¦·

°´ ¦µ¨°Â¸É µ®ª´

µ¦´· Ä

CTARAF
LUXF
MNIT2
GOLDPF
BKKCP
CPNRF

18.59
11.02
7.10
5.50
7.04
33.22

5.04
6.59
3.36
5.08
3.38
6.35

Undervalued
Undervalued
Undervalued
Undervalued
Undervalued
Undervalued
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จากตารางที่ 2 จะเห็ น ได ว า เมื่ อ นำอั ต ราผลตอบแทนที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง (R i) กั บ อั ต รา
ผลตอบแทนที่คาดหวัง ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกัน โดยหลักทรัพยที่นักลงทุน
ตัดสินใจลงทุนนั้น เปนหลักทรัพยที่ Ri > E(Ri) แสดงวาเปนหลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาที่ควรจะเปน
เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย
เพราะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาดบนเสนตลาดทรัพย ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ขณะที่
หลักทรัพยที่นักลงทุนไมตัดสินใจลงทุนเปนหลักทรัพยที่ Ri < E(Ri) แสดงวาหลักทรัพยในกลุม
กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ทั้ ง 6 หลั ก ทรั พ ย ส ามารถสรุ ป การตั ด สิ น ใจลงทุ น ว า หลั ก ทรั พ ย
ที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุนมีจำนวน 6 หลักทรัพย ไดแก CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF,
BKKCP และ CPNRF (การตัดสินใจซื้อหรือขายนั้นอยูในชวงที่ทำการศึกษาเทานั้น)
40

CPNRF,
33.22

30
CTARAF,
18.59

20
10

BKKCP,7.04
MNIT2,7.10

0
0.0

0.0

0.0

LUXF,11.02

GOLDPF,
5.50
0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
จากภาพที่ 4 การสรางเปนเสน Security Market Line (SML) แสดงใหเห็นวาหลักทรัพย
ทีอ่ ยูเ หนือเสน SML ไดแก CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ CPNRF เปนหลักทรัพย
ที่นาลงทุน

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหตามทฤษฎีผูลงทุนควรพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย 6 หลักทรัพย
คือ CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ CPNRF เนื่องจากอัตราผลตอบแทน
ที่เกิดขึ้นจริงมากกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง แตทั้งนี้การศึกษาจะเปนสวนประกอบหนึ่งใหกับ
ผูลงทุนสำหรับใชเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนและเปนประโยชนแกผูที่ตองการศึกษาตัวแบบ
การกำหนดราคาหลักทรัพยในลักษณะอื่น การพิจารณาลงทุนในแตละหลักทรัพย จะพิจารณา
เฉพาะอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงเทานั้นคงยังไมเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ ยังมีอีกหลาย
ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย มีหลายงานวิจัยที่พบวายังมีปจจัยอื่น ๆ ที่ผูลงทุนตองนำมา
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พิจารณาประกอบการตัดสินใจ อาทิ อัตราเงินเฟอ สภาพการตลาดและการแขงขัน นโยบายของรัฐ
ภาษี การบริหารงานของบริษัทผูออกหลักทรัพย ทำใหผูลงทุนตองทำการวิเคราะหขอมูลดานตาง ๆ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ไมวาจะเปนการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (fundamental analysis)
ซึ่งเปนการพิจารณาปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอหลักทรัพยมาเปนตัวกำหนดราคาหลักทรัพย และ
การวิเคราะหทางเทคนิค (technical analysis) เปนการวิเคราะหในรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา
ในอดีต มาวิเคราะหราคาหลักทรัพยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สุดทายผูลงทุนตองพึงระลึกเสมอวา
การลงทุ น ทุ ก ประเภทมี ค วามเสี่ ย ง ผู ล งทุ น ต อ งตั ด สิ น ใจภายใต ข อ มู ล รอบด า น พร อ มสำหรั บ
การตัดสินใจ และใชสติพิจารณาใครครวญอยางรอบคอบ รอบรู และระมัดระวัง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. การที่นักลงทุนจะเลือกตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ควรพิจารณาปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยนั้นกอนที่จะตัดสินใจ
ลงทุ น และผู ล งทุ น ควรที่ จ ะกระจายการลงทุ น ไปในหลั ก ทรั พ ย ก ลุ ม อื่ น ๆ เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง
ในการลงทุนในหลักทรัพย
2. การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยโดยทฤษฎี
CAPM ในการวิเคราะหขอ มูลเพียงอยางเดียว อาจจะใหผลลัพธทไ่ี มถกู ตองเสมอไป และการพิจารณา
เฉพาะความเสี่ยงอาจไมสะทอนถึงสภาวะตลาดที่แทจริงทั้งหมด จึงควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายในบริษัทและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวธุรกิจนั้นดวย เพื่อทำใหการตัดสินใจลงทุน
นั้นไมผิดพลาด
ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ผูศึกษาอาจใชทฤษฎีและแนวคิดอื่น ๆ เชน ทฤษฎีการเก็งกำไรราคา (arbitrage
pricing theory: APT) หรื อ Frama 3 Factors (F-3-F) มาใช ใ นการหาคำตอบเพื่ อ ให เ กิ ด
ความแมนยำและชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุม อืน่ ๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโดยไปลงทุน
ในหลักทรัพยกลุมอื่น ๆ ดวย
3. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาทั้งความเสี่ยงที่เปนระบบและความเสี่ยงที่ไมเปน
ระบบ เพือ่ ใหทราบถึงความเสีย่ งทีแ่ ทจริงจากหลักทรัพยนน้ั วาเกิดจากความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ปจจัยแวดลอมภายนอก หรือความเสี่ยงภายในธุรกิจ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกลงทุน
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สรุป
1. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมกองทุนรวม
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย จากผลการศึ ก ษาพบว า อั ต ราผลตอบแทนของหลั ก ทรั พ ย ก ลุ ม กองทุ น รวม
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 ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับรอยละ
1.15 โดยเมื่อทำการเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
สามารถจำแนกออกไดเปน 2 กลุม คือ หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด มีจำนวน 2 หลักทรัพย
ไดแก LUXF และ MNIT2 ขณะที่หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ำกวาตลาด มีจำนวน 4 หลักทรัพย ไดแก
CTARAF, BKKCP, CPNRF และ GOLDPF
2. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตานอยกวา 1 และมีความสัมพันธในเชิงบวกมี 6 หลักทรัพย คือ
CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ CPNRF ซึ่งแสดงวาผลตอบแทนของหลักทรัพย
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของตลาด แตผลตอบแทนที่ไดรับจาก
หลักทรัพยนั้นจะนอยกวาผลตอบแทนของตลาด คือหลักทรัพยนั้นมีความเสี่ยงนอยกวาความเสี่ยง
ของตลาดในทิศทางเดียวกัน กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ (defensive stock)
3. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ของ
หลักทรัพยในกลุม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย มีอตั ราผลตอบแทนทีค่ าดหวังต่ำกวาอัตราผลตอบแทน
ที่เกิดขึ้นจริงทุกหลักทรัพย ไดแก CTARAF, LUXF, MNIT2, GOLDPF, BKKCP และ CPNRF
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ผลการจัดการเรียนการสอน เรื่อง พลังงานความรอนดวยชุดสรางความรู
ตามแนวคอนสตรักติวิสต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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
กันยารัตน ดุษณีย / KANYARAT DUSSANEE1
ทิพวัลย คำคง / TIPPAWAN KHUMKHONG2
รัตนาวรรณ ธนานุรักษ / RATTANAWAN TANANURAK3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางชุดสรางความรู เรื่อง พลังงานความรอน
ตามแนว คอนสตรักติวิสต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
ชุดสรางความรูเรื่องพลังงานความรอน กับการสอนตามปกติ 4) เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรูกับการสอนตามปกติ และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอชุดสรางความรู กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั คือนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โดยใชวธิ สี มุ อยางงาย 2 หองเรียน จำนวน 100 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต 2) แผนการจัดการเรียนรู
ตามปกติ 3) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น 4) แบบประเมิ น จิ ต วิ ท ยาศาสตร และ
5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูลคือ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดร. อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
3
ดร. อาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
1
2
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ผลการวิจัยพบวา
1. ชุ ด สร า งความรู เรื่ อ งพลั ง งานความร อ น ตามแนวคอนสตรั ก ติ วิ ส ต กลุ ม สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.61 / 82.70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู สูงกวาการสอน
ตามปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู สูงกวาการสอนตามปกติ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดสรางความรู อยูในระดับมากที่สุด
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
วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรนั้น
เกี่ยวของกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหลานี้
ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตร
ยังชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดที่เปนเหตุเปนผล คิดแบบสรางสรรค คิดวิเคราะห
วิจารณ มีทักษะสำคัญในการคนควาหาความรูมีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย และมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตร
เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังนั้น
ทุกคนจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูวิทยาศาสตรเพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้น สามารถนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม
(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียน
ทีม่ คี ณ
ุ ธรรม รักความเปนไทย ใหมที กั ษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทกั ษะดานเทคโนโลยี สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)
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ในการจัดการเรียนการสอนของไทยในสถาบันการศึกษาทุกระดับชัน้ โดยเฉพาะการเรียน
การสอนในวิชาวิทยาศาสตร เปนการจัดการศึกษาที่ออนแอทางสติปญญาและทำลายศักยภาพ
ในการเรียนรู เนื่องจากเนนการถายทอดเนื้อหาในหองเรียนและทองจำจากตำราเปนสวนใหญ ผูเรียน
ขาดประสบการณและการศึกษาจากความเปนจริงรอบตัว ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการนำ
ประสบการณหรือขอมูลมาสังเคราะหใหเปนปญญาที่สูงขึ้นทำใหไมเกิดการเรียนรู เมื่อไมมีความรู
ความเขาใจ จึงไมสามารถทำขอสอบได (ทิศนา แขมมณี, 2551: 177) ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรต่ำ ดังเห็นไดจากผลการจัดการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ป ก ารศึ ก ษา 2553 ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 9 ได ค ะแนนเฉลี่ ย 39.28 จาก
100 คะแนน และพบว า คะแนนต่ ำ มากในสาระที่ 5 มาตรฐาน ว5.1 เรื่ อ งพลั ง งานความร อ น
ไดคะแนนเฉลี่ย 4.2 คะแนน จาก 10 คะแนน และจากการสำรวจการสอบระดับชาติ (O-NET)
ปการศึกษา 2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวามาตรฐาน ว 5.1 เรื่อง พลังงาน คะแนนเต็ม
14 คะแนน ระดับโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยคะแนนเฉลี่ยได 4.63 ระดับจังหวัดคะแนนเฉลี่ยได
4.34 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 9 และระดับประเทศไดคะแนนเฉลี่ย 4.23 (สำนักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี, 2553: 8-10) ซึ่งเปนคะแนนที่ต่ำมาก
ดวยเหตุผลนี้ การจัดการเรียนรูจึงตองมีการเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของครูและนักเรียน
ครูตองวางแผนจัดกิจกรรมที่เนนบทบาทของนักเรียนตั้งแตเริ่มตน คือรวมกันวางแผนการเรียน
การวัดผล ประเมินผล เนนกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
ตาง ๆ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ตรวจสอบวิเคราะหขอมูล การแกปญหาการมีปฏิสัมพันธ
ชวยใหนักเรียนพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา มีจิตวิทยาศาสตรและมีคานิยม
ที่ เ หมาะสมต อ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะช ว ยให ก ารเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร
มีประสิทธิภาพดีขึ้น ไดแก การนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะ
เนื้อหาวิชา และในการจัดการเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ใหนักเรียนสรางความรูดวย
ตนเอง กลาวคือ กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนควรสงเสริมใหนักเรียนสรางองคความรูดวย
ตนเอง จะชวยใหนกั เรียนไดเรียนรูต ามสภาพของตนเอง เขาใจเนือ้ หาในบทเรียน และเก็บความทรงจำ
ไดยาวนานขึ้น รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางเพื่อกระตุนใหนักเรียนตื่นตัว
อยูตลอดเวลา มีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรูในเนื้อหาวิชากับชีวิตจริงหรือเรียกวาการจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตรักติวิสต (จิราภรณ ศิริทวี, 2541: 44) ซึ่งเชื่อวาประสบการณเดิมของนักเรียนเปนปจจัย
สำคัญตอการเรียนรู นักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สำรวจตรวจสอบดวยวิธีการตาง ๆ จะสงผลให
เกิดความเขาใจและเกิดการรับรูอยางมีความหมาย และสามารถสรางเปนองคความรูดวยตนเอง
ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต (constructivist theory) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของนักเรียน
นักเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอน
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โดยพยายามนำความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณและปรากฏการณที่ตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสราง
ทางปญญา นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูนั้น ๆ อยางกระตือรือรนจนกระทั่งนักเรียนเกิด
การสรางความหมายการสงเสริมใหนกั เรียนสรางความรูด ว ยตนเอง การนำแนวคิดของคอนตรักติวสิ ตมา
ใชในการเรียนการสอนจะชวยใหนักเรียนเกิดการสรางความรูไดดีขึ้นทำใหผลสมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนมีความกาวหนามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดรุณี วิศิษฎวงศ (2551: 72)
ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องสารและสมบัติ
ของสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรักติวิสต และการสอน
ตามปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ไมแตกตางกัน แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากปญหาดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้น ผูสอนตอง
พยายามทำหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดย
อาศัยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ หรือนำสือ่ การเรียนการสอนมาเปนปจจัยทีจ่ ะนำเอาความรูไ ปสูต วั นักเรียนได
สอดคลองกับกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เนนการถายทอดและการแลกเปลี่ยน
ความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการใช
สื่อเพื่อสงเสริมการสรางองคความรูพบวา การนำชุดการสรางความรูมาใชจะสงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากชุดสรางความรูเปนการสอนที่สงเสริมความสามารถทาง
สมอง ความคิดสรางสรรค มีความคลองแคลวที่จะนำความรูไปใชในสถานการณใหมไดอยางรวดเร็ว
ผูเรียนสามารถจำเนื้อหาและวิธีการไดดีเพราะผานการแกปญหาจริง (สุภัทร จีนปรุ, 2548) อีกทั้ง
ชุดสรางความรูต ามแนวคอนสตรักติวสิ ตชว ยสนับสนุนใหนกั เรียนกระตือรือรนในการคนควาหาความรู
ดวยตนเอง สงเสริมการทำงานเปนกลุม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ามารถสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียนใหมีกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเองจากประสบการณของตนเอง วิธีการสอนจะ
สงเสริมความคิดของนักเรียนและใหนักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเองและนำประสบการณ
หรือสิ่งที่ครูสอนไปใชประโยชนและสามารถนำความรูที่ไดใหมเชื่อมโยงกับความรูเดิมไดอยางรวดเร็ว
ทำใหเกิดความรูที่คงทน เก็บความทรงจำไดยาวนาน และสามารถนำความรูไปทำขอสอบได ทำให
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ ดังเชนงานวิจยั ของจิตราภรณ จอมคำสิงห (2548) ไดศกึ ษาผลการเรียน
จากชุ ด สร า งความรู ต ามแนวคอนสตั ก ติ วิ ส ต เรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ ม ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 พบว า
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สำคั ญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 จากเหตุ ผ ลที่ ก ล า วมาข า งต น และข อ เด น ของชุ ด สร า งความรู ต ามแนว
คอนสตรักติวิสตซึ่งเนนกระบวนการคิดและการสรางความรูดว ยตนเอง ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญของ
กระบวนการคิดดังกลาว จึงสรางชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต เรื่องพลังงานความรอน
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เพื่อใชในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้ ฝกวิธกี ารเรียนดวยการสรางความรูด ว ยตนเองเพือ่ เปนพืน้ ฐานในการเรียนระดับสูง
ตอไป และนักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเองตามแนวคอนสตรักติวิสตได

วัตถุประสงค
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อสรางชุดสรางความรู เรื่อง พลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรอน ของนักเรียนที่
เรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ
4) เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอน
ตามปกติ
5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดสรางความรู

วิธีดำเนินการ
1. ขอบเขตของเนื้ อ หา วิ ช าวิ ท ยาศาสตร รหั ส ว21102 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง พลังงานความรอนในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 ตัวชี้วัด ม.1/1, 1/2, 1/3 และ 1/4 ประกอบไปดวยหัวขอตอไปนี้ 1) แหลงที่มา
ของพลั ง งานความร อ น อุ ณ หภู มิ และหน ว ยของการวั ด 2) การถ า ยโอนความร อ นและผลของ
การถายโอนความรอน 3) การขยายตัวของวัตถุเมื่อไดรับความรอนและผลของการขยายตัวของวัตถุ
4) ผลของพลังงานความรอนและภาวะโลกรอน
2. ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ทำการทดลอง
3 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา 5 สัปดาห รวม 15 ชั่วโมง
3. กลุม ตัวอยาง นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โดยใชวธิ สี มุ อยางงาย กลุม ทดลองเปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2.2 จิตวิทยาศาสตร
4.2.3 ความพึงพอใจตอชุดสรางความรู
สมมติฐานในการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง พลังงานความรอน ที่เรียนโดยชุดสราง
ความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง พลังงานความรอน ที่เรียนโดยชุดสราง
ความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามปกติ
3. จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู สูงกวานักเรียนที่เรียนโดย
การสอนตามปกติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ชุดสรางความรู เรื่องพลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวิสต ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 จำนวน 4 ชุด แตละชุดประกอบดวยคูมือสำหรับกระบวนการเรียนการสอน แผนการจัด
การเรียนรู จำนวน 4 แผน ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังนี้ ขั้นที่ 1 จุดประกายความสนใจ ขั้นที่ 2 วางแผน
การเรียนรู ขั้นที่ 3 ลงมือเรียนรูตามแผนเพื่อแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง ขั้นที่ 4 นำเสนอ
ขอมูล สรุปความรู และขั้นที่ 5 จัดทำชิ้นงาน ชุดสรางความรูคำนวณดัชนีความสอดคลองเทากับ
1.00 และมีประสิทธิภาพ 82.61/82.70
2. แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จำนวน 4 แผน คำนวณดัชนีความสอดคลองเทากับ
0.80- 1.00
3. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ ง พลั ง งานงานความร อ น เป น แบบ
ทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ คาความยากงาย (p) ระหวาง 0.25 - 0.77 และ
คาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 0.22 - 0.80 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90
4. แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร ใชอิงเกณฑประเมิน กำหนดเกณฑการประเมิน 5
ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.99
5. แบบสอบถามความพึงพอใจ ตามวิธขี องลิเคอรต (Likert) แบบมาตราสวนประมาณคา
มี 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) คำนวณดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.80- 1.00
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การดำเนินการวิจัย
1. ดำเนินการสอนกลุมทดลองโดยใชชุดสรางความรู ตามลำดับดังนี้
1.1 ผูวิจัยจัดเตรียมชุดสรางความรู 4 ชุด ประกอบดวยคูมือสำหรับกระบวนการ
เรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู สื่อตาง ๆ และเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน
1.2 ปฐมนิเทศนักเรียนหลังจากนั้นใหนักเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน จำนวน
40 ขอ เวลา 1 ชั่วโมง
1.3 ดำเนินการสอนโดยใชชุดสรางความรู จำนวน 4 ชุด เปนเวลา 15 ชั่วโมง
1.4 เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยชุดสรางความรูทั้ง 4 ชุด แลวใหนักเรียนทำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน
1.5 นักเรียนทำแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจ
1.6 นำขอมูลหรือคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบสมมติฐาน
2. ดำเนินการสอนกลุมควบคุมโดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามปกติตามลำดับดังนี้
2.1 ผูวิจัยจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู
และสื่อตาง ๆ และเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน
2.2 ปฐมนิเทศนักเรียนหลังจากนัน้ ใหนกั เรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน จำนวน 40 ขอ
เวลา 1 ชั่วโมง
2.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูต ามปกติ จำนวน 4 แผน
2.4 เมื่อสิ้นสุดการเรียนแลว ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฉบับเดียวกับทีใ่ ชทดสอบกอนเรียน โดยใชเวลาเทากับทดสอบกอนเรียน จำนวน 40 ขอ เวลา 1 ชัว่ โมง
2.5 นักเรียนทำแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร
2.6 นำขอมูลหรือคะแนนที่ไดมาวิเคราะห เพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.7 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี้
2.7.1 สถิตพิ นื้ ฐานในการวิเคราะหขอ มูล คาเฉลีย่ ของคะแนน คาความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2.7.2 สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการทดลองประสิทธิภาพของชุด
สรางความรู E1/E2 คาความเที่ยงตรง (validity) คาความยากงาย (p) คาอำนาจจำแนก (r) คาอำนาจ
จำแนก คาที (t) ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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
เดีย่ ว (1: 1) แบบกลุม (1: 3) และภาคสนาม (1: 10) ผลของการหาประสิทธิภาพ แสดงไวในตารางที่ 1
ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด สร า งความรู เรื่ อ ง พลั ง งานความร อ น ตามแนว
คอนสตรักติวิสต ของนักเรียนกลุมตัวอยาง
(n = 100)
Ár 80/80
»¦oµªµ¤¦¼o
(E1)
(E2)
»¸É 1 Á¦ºÉ° ¦o°ÁnµÄ
80.18
83.30
»¸É 2 Á¦ºÉ° ¦o°Â¨oªÅ®¨
85.11
83.30
»¸É 3 Á¦ºÉ° ¦o°Â¨oªÄ®n
83.65
81.60
»¸É 4 Á¦ºÉ° ¦o°Â¨oªÃ¨Á¨¸É¥Å
81.53
82.60
£µ¡¦ª¤
82.61
82.70
จากตารางที่ 1 พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด สร า งความรู เรื่ อ ง พลั ง งานความร อ น
ตามแนวคอนสตรักติวิสต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 82.61/82.70
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
ผูวิจัยไดนำคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กอนและหลังเรียนดวยชุดสรางความรู
ทดสอบความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดวย t-test for dependent
sample ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง ที่เรียน
โดยชุดสรางความรู ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
(n = 100)
µ¦Á¦¸¥oª¥»¦oµªµ¤¦¼o
n
S.D.
t
X
n°Á¦¸¥
50
15.30
3.41
31.56**
®¨´Á¦¸¥
50
31.12
2.85
**p< .01
จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรอน
ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ที่เรียนโดยชุดสรางความรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรอน ของนักเรียน
ที่เรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ
ผูวิจัยไดเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง พลังงานความรอน
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานความรอน ของนักเรียน
กลุมตัวอยางที่เรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอนตามปกติ
(n = 100)
ª·¸ °
n
S.D.
t
X
µ¦Á¦¸¥Ã¥Äo»¦oµªµ¤¦¼o
50
31.12
2.85
7.78 **
µ¦Á¦¸¥Ã¥µ¦°µ¤·
50
26.20
3.44
**p< .01
จากตารางที่ 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานความรอนของ
นักเรียน ที่เรียนโดยชุดสรางความรูสูงกวา นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามปกติอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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การเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนทีเ่ รียนโดยชุดสรางความรูก บั การสอน
ตามปกติ
ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่เรียนโดยชุดสรางความรูกับนักเรียนที่เรียน
โดยการสอนตามปกติ ดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังที่แสดงไวในตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 คะแนนจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยาง ที่เรียนโดยชุดสรางความรู กับการสอน
ตามปกติ
(n = 100)
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จากตารางที่ 4 พบวา จิตวิทยาศาสตรของนักเรียน หลังเรียนโดยชุดสรางความรู อยูใน
ระดับมากคาเฉลี่ย 4.47 สวนนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามปกติ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60
แสดงวาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่เรียนโดยชุดสรางความรูมีคาเฉลี่ยสูงกวาการสอนตามปกติ
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดสรางความรู
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนโดยชุดสรางความรู ดังแสดงไว
ในตารางที่ 5 ดังนี้
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ตารางที่ 5 คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสรางความรู
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จากตารางที่ 5 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยชุดสรางความรู
อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่จะอภิปรายดังนี้
1. ชุ ด สร า งความรู เรื่ อ งพลั ง งานความร อ น ตามแนวคอนสตรั ก ติ วิ ส ต กลุ ม สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาประสิทธิภาพ 82.61/82.70 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรักติวิสต เปนวิธีการที่สงเสริมใหนักเรียนทำกิจกรรมดวยตนเอง
โดยมีครูเปนผูชวยเหลือชี้แนะแนวทาง นักเรียนเกิดการเรียนรูที่เกิดจากการแสวงหาความรูและคนหา
ความรูดวยตนเอง ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง
สอดคลองกับความเชื่อที่วาทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู และการเรียนรูมิใชถูกสอนอยูตลอดเวลา
ควรใหผูเรียนไดใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเองจากการซักถาม พูดคุย หาเหตุผล (สิปปนนท
เกตุ ทั ติ , 2541: 5-7) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ ภั ท ร จี น ปรุ (2548) ที่ ว า ชุ ด สร า งความรู
เปนการสอนที่สงเสริมความสามารถทางสมอง ความคิดสรางสรรค มีความคลองแคลวที่จะนำ
ความรูไปใชในสถานการณใหมไดอยางรวดเร็ว จึงทำใหนักเรียนสามารถทำกิจกรรมและแบบฝกหัด
หลังเรียนไดสงผลใหชุดสรางความรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยชุ ด สร า งความรู เรื่ อ งพลั ง งาน
ความร อ น หลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจาก
ชุดสรางความรูไ ดออกแบบบทเรียน เพือ่ ใหนกั เรียนเกิดกระบวนการเรียนรูภ ายในตัวนักเรียน นักเรียน
เปนผูสราง (constructor) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มี
อยูเดิม โดยนักเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง จากชุดสรางความรู
โดยนำหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู และแนวคิดทฤษฎีคอนสตรักติวิสต ซึ่งประกอบไปดวย
1) สถานการณ ที่ เ ป น ป ญ หา (problem base) ตามแนวคิ ด ของเพี ย เจต ซึ่ ง เชื่ อ ว า ถ า นั ก เรี ย น
ถูกกระตุนดวยปญหา (problem) ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (cognitive conflict) นักเรียน
ตองพยายามปรับโครงสรางทางปญญาใหเขาสูสภาวะสมดุล (equilibrium) จนกระทั่งนักเรียน
สามารถที่จะสรางความรูใหมหรือเกิดการเรียนรู สถานการณที่เปนปญหานี้เปนขั้นการนำนักเรียน
เขาสูเนื้อหาที่จะเรียนรู 2) แหลงเรียนรู (resource) เปนสวนที่รวบรวมขอมูล เนื้อหา สารสนเทศ
ที่นักเรียนจะใชในการแกสถานการณปญหาที่นักเรียนเผชิญ และนักเรียนใชแสวงหา และคนพบ
คำตอบ ซึ่งผูวิจัยไดสรางสื่อหลายชนิดที่แตกตางกัน ไดแก สื่อ Power Point clip วิดีโอ ใบกิจกรรม
ธนาคารความรู และใบความรูรูปการตูน สื่อประเภทตาง ๆ นี้ผูวิจัยสรางตามแนวคิดของสุมาลี
ชัยเจริญ (2548) ที่วาคุณลักษณะเฉพาะของสื่อนั้น สื่อจะชวยสงผลตอความรูความเขาใจหรือ
กระบวนการคิดของนักเรียน และสื่อที่มีคุณลักษณะที่แตกตางกัน จะสงผลตอการเรียนรูที่ตางกัน
สอดคลองกับพจนา ทรัพยสมาน (2550) ที่กลาววาสื่อเปนสิ่งสำคัญในการกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความคิด เพือ่ เปนแนวทางในการสรุปองคความรูท ถ่ี กู ตอง และ 3) การรวมกันแกปญ
 หา (collaboration)
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ผู วิ จั ย ได ก ำหนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู โดยให นั ก เรี ย นเป น ผู ล งมื อ กระทำที่ ใ ช วิ ธี ก ารเรี ย นรู ร ว มกั น
แกปญหา และแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งเปนการสนับสนุนใหนักเรียนเกิดการคิดไตรตรอง มีโอกาสได
แสดงความคิดเห็นของตนเองกับผูอื่น และเปนสวนสำคัญที่ชวยปรับเปลี่ยน และปองกันความเขาใจ
ที่คลาดเคลื่อนสอดคลองกับการวิจัยของจิตราภรณ จอมคำสิงห (2548) ไดศึกษาผลการเรียนรูจาก
ชุดสรางความรูที่พัฒนาตามแนวคอนสตรักติวิสตเรื่อง สิ่งแวดลอมธรรมชาติของผูเรียน ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน
สูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน และปริญญา ทองสอน (2549) ไดสรางชุดการเรียนกลุมสาระการเรียน
รูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูระบบนิเวศ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิสต
สำหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียน
หลังเรียนดวยชุดการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ชุดสราง
ความรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการสรางความรูดวยตนเองทำใหเกิด
ความรูที่คงทน เปนผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งพลังงานความรอน ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยชุดสรางความรู
กั บ การสอนตามปกติ แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจาก
นักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู มีขั้นตอนการทำงานเปนกลุม ชวยกันคิดระดมพลังสมองใน
การหาขอมูล และนำขอมูลไปใชในการทำกิจกรรม นักเรียนมีการรวมกันวางแผนทำการทดลอง
ออกแบบการบันทึกผลการทดลอง ทำกิจกรรมทดลอง เพื่อหาความรูและคำตอบ นำขอมูลที่ไดจาก
การทดลองบันทึกลงไปในใบกิจกรรมกระบวนการนี้เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในของ
นักเรียน เปนความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่นักเรียนพบเห็น กับความเขาใจเดิมของนักเรียน
ที่ มี ม าก อ น โดยนำความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การทดลองที่ นั ก เรี ย นพบมาสร า งเป น โครงสร า ง
ทางปญญา (cognitive structure) การนำเสนอขอมูล สรุปความรู ตัวแทนของนักเรียนนำเสนอ
ผลการทดลอง เพื่อใหเพื่อนนักเรียนไดวิเคราะห อภิปรายความรูที่ได และสรุปความรูรวมกันจาก
ธนาคารความรู กระบวนการเรียนรูสำคัญสุดทายของเนื้อหา นักเรียนนำความรูที่ไดมาจัดเปนชิ้นงาน
แสดงความรูความเขาใจในรูปของ ชิ้นงาน จะเห็นไดวากระบวนการเรียนรูโดยใชชุดสรางความรู
ตามแนวคอนสรักติวิสต นักเรียนจะเปนผูมีบทบาทในการเรียนรูอยางตื่นตัว (active) ตองเปนผูจัด
กระทำกับขอมูลหรือประสบการณตา ง ๆ และจะตองสรางความหมายในสิง่ นัน้ ดวยตนเอง จากกิจกรรม
ที่เรียกวา “physical knowledge activities” ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ
กับสื่อการทดลองสิ่งของที่เปนจริง ทำใหนักเรียนเปนเจาของการเรียนรูที่แทจริง ดังนั้นการเรียน
โดยชุดสรางความรูน ้ี เปนการสงเสริมความสามารถทางสมอง ความคิดสรางสรรค มีความคลองแคลว
ที่ จ ะนำความรู ไ ปใช ใ นสถานการณใหมอยางรวดเร็ว นักเรียนสามารถจำเนื้อหา และวิธีการไดดี
เพราะผานการแกปญ
 หาจริง ชวยสนับสนุนใหนักเรียนกระตือรือรนในการคนควาหาความรูดวยตนเอง
สงเสริมการทำงานเปนกลุมนับเปนกิจกรรมการเรียนที่สงเสริมศักยภาพของนักเรียน นักเรียนไดเปน
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เจาของความรูที่แทจริง สามารถนำประสบการณใหมไปใชประโยชนและสามารถนำไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมไดรวดเร็ว ทำใหเกิดความรูที่คงทน เก็บความจำไดยาวนาน สงผลใหนักเรียนมีศักยภาพ
ในการนำความรูที่มีอยูทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดคะแนนสูงขึ้น
จะเห็นไดวาการเรียนรูโดยชุดสรางความรู กระบวนการเรียนรูขั้นจัดทำชิ้นงานเปน
การนำเสนอผลงานที่ ท ำให นั ก เรี ย นมี โ อกาสจั ด ลำดั บ ขั้ น ตอนของความรู การเรี ย บเรี ย งความรู
ความคิด สรางออกมาเปนเอกสารหลักฐานรองรอยตาง ๆ ซึ่งไดจากการคนพบองคความรูนั้น
(ปราโมทย จันทรเรือง, 2552) และความรูท ผี่ า นการลงมือกระทำของนักเรียน การเรียนรูต ามสภาพจริง
และจั ด ให นั ก เรี ย นควบคุ ม การเรี ย นของตนเอง มี ก ารส ง เสริ ม การคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ และ
ที่สำคัญก็คือการสรางความรูดวยตนเอง ทำใหเกิดความรูที่คงทน เก็บความจำไดยาวนาน สงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู มีศักยภาพทางการเรียนสูงกวา
ศักยภาพทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูตามปกติซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของศรานนท วะปะแกว (2547) ไดวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง สมดุลเคมีระหวางการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรักติวิสตกับการสอนปกติ จากการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรักติวิสต
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น จากก อ นเรี ย นร อ ยละ 68 ส ว นการสอนตามปกติ นั ก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนรอยละ 55
4. จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรูสูงกวานักเรียนที่เรียนโดย
การสอนตามปกติ อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากกระบวนการเรี ย นรู
ทีน่ กั เรียนแสวงหาความรูด ว ยตนเอง นักเรียนใชกระบวนการเรียนรูท สี่ รางความรูด ว ยตนเองจากการคิด
และปฏิบัติจริงตามลำดับขั้น วิเคราะหความสำคัญที่จำเปนของสิ่งที่จะเรียนรู วางแผนกำหนด
ขอบเขตวิธีการเรียนรู ลงมือเรียนรูตามแผน นำเสนอขอมูลที่ไดจากการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย
สรุปความรู ขอคิด แนวทางปฏิบัติ จัดทำผลงาน รายงานผลการเรียนรูของตนเองในรูปแบบตาง ๆ
ตามความถนัดความสนใจ (พจนา ทรัพยสมาน, 2550: 2) นักเรียนที่เรียนโดยชุดสรางความรู
จึงผานกระบวนการเรียนรูเหลานี้ทั้งหมด สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งมีคุณสมบัติ
ของนักวิทยาศาสตร อันเปนลักษณะสำคัญที่เอื้อใหนักเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรคนควา
หาความรู ใ หม แก ป ญ หา หาแนวทางแก ป ญ หา พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกนี้ คื อ จิ ต วิ ท ยาศาสตร
(พิมพพันธ เดชะคุปต, 2549: 22) กระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการเรียนโดยชุดสรางความรูสงผล
ใหจิตวิทยาศาสตรของนักเรียน สูงกวานักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดสรางความรู มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ทั้ ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากหลั ก การทฤษฎี ต ามแนวคอนสตรั ก ติ วิ ส ต ที่ น ำมาเป น พื้ น ฐานหลั ก ใน
การออกแบบการเรียนรู ที่นำสื่อประเภทตาง ๆ มารวมกัน ซึ่งคุณลักษณะของสื่อตาง ๆ นั้นจะสงเสริม
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ซึ่ ง กั น และกั น การใช ชุ ด สร า งความรู จั ด เป น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส ง เสริ ม ความสามารถ
ทางสมอง ความคิ ด สร า งสรรค มี ค วามคล อ งแคล ว ที่ จ ะนำความรู ไ ปใช ใ นสถานการณ ใ หม
อยางรวดเร็ว นักเรียนสามารถจำเนื้อหาและวิธีการไดดี เพราะผานการแกปญหาจริง นอกจากนี้
แนวคอนสตรั ก ติ วิ ส ต ยั ง ช ว ยสนั บ สนุ น ให นั ก เรี ย นกระตื อ รื อ ร น ในการศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเอง
สงเสริมการทำงานเปนกลุม มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถสงเสริมศักยภาพของนักเรียน
ใหมีกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง จากประสบการณของตนเอง แลวนำประสบการณ
ไปใชประโยชน และสามารถนำความรูใหมเชื่อมโยงกับความรูเดิมไดรวดเร็ว เกิดความคงทน เก็บ
ความทรงจำไดยาวนาน สามารถนำความรูไปใชไดในระดับสูงตอไปไดเปนอยางดี ชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหเนื้อหาของบทเรียนเรื่องพลังงานความรอนที่นักเรียนเขาใจ
ยาก เมื่อมีกิจกรรมที่แตกตางและหลากหลาย ทำใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น นอกจากนี้
สื่อแตละประเภทมีภาพ สีสัน เสียง ตลอดจนการเคลื่อนไหวตาง ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน
และกระตุ น ให นั ก เรี ย นเกิ ด การอยากรู บ ทเรี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น ส ง ผลให ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น
อยูในระดับมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการเรียนรูหรือ
การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 ครูผูสอนวิทยาศาสตร ควรนำเอารูปแบบการสอนโดยชุดสรางความรู และนำ
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิสต ไปใชในการจัดการเรียนรู เนื่องจากการสอน
ตามแนวคอนสตรักติวิสตเปนการสอนที่นักเรียนมีบทบาทสำคัญที่สุดในการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ
นักเรียนมีบทบาทในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เปนผูสรุปองคความรูที่เกิดจากการเรียนรู
จั ด ทำชิ้ น งาน เป น ที่ ป ระจั ก ษ ว า องค ค วามรู นั้ น สร า งจากนั ก เรี ย นอย า งแท จ ริ ง นั ก เรี ย นเกิ ด
ความภาคภูมิใจในผลงานของตน และความรูนั้นจะทำใหจำไดยาวนาน และสามารถผสมผสานกับ
ความรูเดิมกลายเปนความรูใหม ที่จดจำไดนาน สวนครูเปนสนับสนุนสงเสริมเทานั้น
1.2 การนำรูปแบบการสอนโดยชุดสรางความรู ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูผูสอนควรปรับใหสอดคลองกับสถานการณ เชน จำนวนนักเรียนตอกลุม การกำหนดบทบาท
ของนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
1.3 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยชุ ด สร า งความรู อ าจมี ก ารปรั บ ลดเวลาใน
การขยายการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีการยืดหยุนตามสถานการณความพรอมของนักเรียน
ไดตามความเหมาะสม
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1.4 ควรใชสอื่ ทีเ่ ปนแหลงเรียนรูต ามธรรมชาติ ศึกษานอกสถานที่ หรือนวัตกรรมอืน่ ๆ
มาชวยในการจัดการเรียนรูกับวิธีการเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเอง เชน สวนดอกไม หรือ
เรือนเพาะชำในโรงเรียน การใชเกม และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เปนตน
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยชุดสรางความรูกับ
เนื้อหาอื่นในกลุมสาระวิทยาศาสตรในระดับอื่น ๆ
2.2 ควรมีการศึกษานำวิธีการสอนโดยชุดสรางความรูไปใชในกลุมสาระอื่น ๆ
2.3 ควรมีการทดลองใชรปู แบบการจัดการเรียนรูโ ดยชุดสรางความรูก บั วิธสี อนแบบอืน่ ๆ

สรุป
ในการวิจยั นีผ้ วู จิ ยั ไดสรางชุดสรางความรูเ รือ่ ง พลังงานความรอน ตามแนวคอนสตรักติวสิ ต
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาชุดสรางความรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นชวย
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถสรางความรูจากความสัมพันธระหวาง
สิ่งที่เรียนรูกับความเขาใจเดิมที่มีมากอน นำความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณ ที่ตน
พบเห็ น มาสร า งเป น โครงสร า งทางป ญ ญา นั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในการออกแบบการทำกิ จ กรรม
สรุปเนื้อหาสิ่งที่เรียนรู และการสรางผลงานจากกิจกรรมที่เรียนรูดวยตนเองอยางกระตือรือรน ทำให
นักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง และชวยใหนักเรียนจดจำความรูนั้นไดยาวนานสงผลให
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนมีความกาวหนามากขึน้ และในการทำกิจกรรมตาง ๆ นัน้ นักเรียน
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 นันทนาสิทธิ์ / PENPRAPA NANTHANASIT1
นารีรัตน สุวรรณวารี / NAREERAT SUWANVAREE2
วรรณวิไล นันทมานพ / WANWILAI NUNTHAMANOP3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนกอนและหลังไดรับการฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซต 2) ศึกษาทักษะ
การสรางเว็บไซตภายหลังไดรับการฝกอบรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอการฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซต
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน
30 คน ซึ่ ง ได ม าด ว ยการเลื อ กแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก 1) แบบทดสอบ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น มี ค า ความเชื่ อ มั่ น 0.885 2) แบบประเมิ น ทั ก ษะการสร า งเว็ บ ไซต
และ 3) แบบวัดความพึงพอใจทีม่ ตี อ การฝกอบรม มีคา ความเชือ่ มัน่ 0.896 การวิเคราะหขอ มูลใชคา เฉลีย่
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเนื้อหา และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลังไดรับการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดร., อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
3
ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
1
2

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

43

2. ทักษะการสรางเว็บไซต ของนักเรียนหลังไดรับการฝกอบรมอยูในระดับดี
3. ความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรมเรื่องการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรูก ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
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
การเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
เพื่ อ มุ ง เน น ให ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น เน น ผู เ รี ย นได พั ฒ นาตนเองตามศั ก ยภาพ พั ฒ นา
อยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ แข็งแรง ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม
การรูจักการแกปญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีเหตุผล โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เนนการทำงานรวมกัน สามารถจัดการ
ตนเองไดและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1-4) จากการขยายตัว
ของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำใหคนไทยมีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรูขอมูลขาวสารไดมากขึ้น
แตการใชเทคโนโลยีดังกลาวในทางที่ผิด โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนและวัยรุน ทำใหมีผลกระทบตอ
การศึกษา และจากโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน (child watch) ไดเปดเผยสถานการณ
เด็กและเยาวชนไทยประจำป 2550-2551 พบวา เด็กไทยมีทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนรูโดยผลสำรวจ
ของโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนพบวามีเด็กไทยโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 27 ที่อาน
หนังสือเปนงานอดิเรก ในขณะที่เด็กใชเวลากับสื่อเทคโนโลยี สูงมากกวาถึงวันละ 6-7 ชั่วโมง โดย
หมดไปกับโทรทัศนราว 3 ชัว่ โมง อินเทอรเน็ตกวา 2 ชัว่ โมง และโทรศัพทอกี 1.5 ชัว่ โมง ซึง่ สือ่ เทคโนโลยี
เหลานี้ขาดการสงเสริมสนับสนุนใหเปนสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็ก จึงกลายเปนพื้นที่เสี่ยงสำหรับเด็ก
ทำใหใชเวลาไปกับสื่ออันตรายและสื่อยั่วยุตาง ๆ มากมาย สวนในการเสริมสรางทักษะที่นำไปสู
การพัฒนาระบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพนั้น นอกจากการฝกอบรมใหความรูในการใชงานดานคอมพิวเตอรแลว ยังตองเนน
โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูทุกที่ ทุกเวลา
กอใหเกิดการพัฒนาประเทศใหกาวสู “สังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู” (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 101)
การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น ก็ไดมีกระบวน
การเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนไดนำความรูที่ไดไปใชในชีวิต
ประจำวัน ซึ่งในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบไปดวย 4 สาระคือ การดำรงชีวิตและ
ครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการงาน
และอาชี พ สาระที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การทำงานและอาชี พ มี ค วามสำคั ญ ต อ
การเลือกเรียนของผูเรียน อินเทอรเน็ตและการสรางเว็บไซตไดเขามามีบทบาทและไดรับความนิยม
จากประชาชนทั่ ว ไปอย า งปฏิ เ สธไม ไ ด จ ากเดิ ม ที่ ใ ช กั น ในกลุ ม เล็ ก ๆ ก็ เ ริ่ ม มี ก ารใช เ ครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ตกันอยางแพรหลาย ทำใหขอมูลสามารถเชื่อมโยงกันไดรวดเร็ว การติดตอสื่อสารทำได
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แบบไรพรมแดน ผูใชอีกซีกโลกหนึ่งสามารถติดตอสื่อสารกับคนอีกซีกโลกหนึ่งไดอยางงายดาย
กอใหเกิดสารสนเทศอยางมากมาย (วศิน เพิ่มทรัพย, 2548: 13)
เว็ บ ไซต (website) เป น เอกสารที่ ป ระกอบด ว ยข อ ความและมี ก ารตกแต ง รู ป ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว เสียงและมีการนำเสนอบนอินเทอรเน็ต ปจจุบันเครือขายอินเทอรเน็ตประกอบ
ไปดวยเว็บไซตของบุคคล องคกร รวมทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน เปนแหลงความรูทางวิชาการ
ความบันเทิง ตลอดจนการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต และมีประโยชนดานการศึกษาคือ ครูและ
นักเรียนสามารถคนควาสารสนเทศตาง ๆ ทั่วโลกอยางไรขอบเขต การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมี
มากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดนักเรียนอาจไมจำเปนตองไปเรียนกับครูที่โรงเรียนทุกวัน แตละโรงเรียน
สามารถจัดทำเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธการศึกษาและเผยแพรวิทยาการตาง ๆ ใหนักเรียนและ
ชุมชน เชน จัดทำเว็บไซตเกี่ยวกับขอสอบสำหรับศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จะชวยใหประหยัด
คาใชจายและเวลามาก หรืออาจประยุกตใชกับสื่อการสอน ซึ่งจะชวยชาติไดมาก เชน สถาบัน
การศึกษาตาง ๆ อาจจัดทำเว็บไซตเกี่ยวกับขอสอบสำหรับสอบเขาสถาบันนั้น ๆ จะทำใหโรงเรียน
ตาง ๆ ทั่วประเทศไดรับประโยชนมาก นักเรียนที่ยากจนก็จะประหยัดคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับ
การกวดวิชา และตำราตาง ๆ นอกจากนี้อาจจัดทำหลักสูตรอาหารที่มีชื่อเสียง เพื่อใหบุคคลทั่วไป
ไดเรียนรูและทำขาย จะชวยใหเศรษฐกิจโดยทั่วไปดีขึ้น (เจนวิทย เหลืองอราม, 2541: 341)
สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 มีการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน โดยจากผลการประเมิน
ภายนอก มีขอเสนอแนะดังนี้ 1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดใชคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตอยางตอเนื่อง เชน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกสงงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
การสร า งเว็ บ ไซต เพื่ อ เผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร และการใช อิ น เทอร เ น็ ต ในการสื บ ค น ข อ มู ล
2) จัดกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี ตามจุดเนนของสถานศึกษา 3) สงเสริมผูเรียนใหฝกปฏิบัติจริงอยางตอเนื่องและ
หลากหลายทุกกลุมสาระการเรียนรู พรอมทั้งนำขอมูลจากการปฏิบัติจริงมาวิพากษวิจารณเกี่ยวกับ
ประโยชนของสิ่งที่เรียนรู การประเมินความนาเชื่อถือและการเลือกใชขอมูลความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตจริง 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการขามเนื้อหาเพื่อสงเสริมทักษะการใชชีวิตจริง
(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550: 2) และเนือ่ งจากปจจุบนั เทคโนโลยี
การศึกษาไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เรียกไดวาการสื่อสารไรพรมแดน ดานการสืบคนขอมูลขาวสาร
โดยการใชระบบอินเทอรเน็ต และการนำคอมพิวเตอรมาชวยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เด็กควรมีทักษะในการเรียนรู ควบคูกับการใชเทคโนโลยีใหม ๆ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545: 3) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สาระที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคาและ
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ใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา
การทำงาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคณ
ุ ธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553:
4-5) ไดใหสถานศึกษาจัดใหมีรายวิชาคอมพิวเตอร สาระเพิ่มเติม สำหรับผูเรียนโดยมีรายวิชา
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งในเนื้อหาเกี่ยวกับการใช
งานคอมพิ ว เตอร ใ นงานอาชี พ ประกอบด ว ย ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การทำงานกั บ ข อ ความ
และตกแตงเอกสาร การทำงานกับตารางขอมูลการใชสูตรคำนวณ และเขาใจหลักการทำงาน และ
การสรางเว็บไซต (ชิษณุพงศ ธัญญลักษณ, 2554: คำนำ) แตเนือ่ งจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี ไมสามารถจัดรายวิชาเพิม่ เติมคอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพใหกบั นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนตนได เพราะจำนวนชั่วโมงเรียนตลอดปการศึกษาไมเพียงพอ เนื่องจากเปนโรงเรียนที่สงเสริม
ทักษะการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนมีความจำเปนตองจัดรายวิชา
เพิ่ ม เติ ม ในกลุ ม สาระคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร ก อ น จึ ง ทำให นั ก เรี ย นดั ง กล า วไม ไ ด เ รี ย น
รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ เปนผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนขาดทักษะ
ในการสรางเว็บไซต
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น ผู วิ จั ย ได เ ห็ น ความสำคั ญ ของการจั ด ฝ ก อบรม และมี
ความสนใจที่จะจัดฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซต ใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อให
ผูเ รียนเกิดทักษะการสรางเว็บไซต ทีจ่ ะนำความรูไ ปใชพฒ
ั นาตนเองในดานการเรียน การนำเสนองาน
การทำโครงงาน โดยการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และการสรางเว็บไซตของตนเอง
เพื่อใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและพัฒนางานในดานอื่น ๆ และเปนแรงเสริม
เพื่อกระตุนใหเกิดความนาสนใจที่จะเรียนรู และเปนทางเลือกใหมที่จะชวยใหกิจกรรมการเรียน
การสอนมีประสิทธิผลมากขึ้น ตอบสนองการเรียนรูไดตามความตองการตอไป

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการวิจัย มีดังนี้
1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกอน
และหลังไดรับการฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซต
2) เพื่อศึกษาทักษะการสรางเว็บไซตภายหลังไดรับการฝกอบรม ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอการฝกอบรม
เรื่องการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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วิธีดำเนินการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ได แ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย สุ พ รรณบุ รี
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนทีศ่ กึ ษาอยูใ นภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
จำนวน 343 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 302 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 320 คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน 965 คน
1.2 กลุม ตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย สุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 3 คน ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 จำนวน 5 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 22 คน รวม จำนวน 30 คนไดมาดวยการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling)
2. ตัวแปรในการวิจยั ไดแก การฝกอบรม เรือ่ ง การสรางเว็บไซตผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ทักษะการสรางเว็บไซต และความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม
3. เนื้อหา
3.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสรางเว็บไซต
3.1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
3.1.2 หลักการสรางเว็บไซตเบื้องตน
3.1.3 การสรางเว็บไซตดวยโปรแกรมสำเร็จรูป
3.1.4 คำสั่งพื้นฐานในการสรางเว็บไซต
3.2 การกำหนดคุณสมบัติของตัวอักษร
3.2.1 การกำหนดขนาดและชนิดของตัวอักษร
3.2.2 การจัดวางตำแหนงและกำหนดสีของขอความ
3.3 การตกแตงเว็บไซตดวยรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสียง
3.3.1 การแทรกรูปภาพและภาพเคลื่อนไหว
3.3.2 การปรับแตงรายละเอียดของรูปภาพ
3.3.3 การแทรกไฟลเสียง
3.4 การตกแตงเว็บไซตดวยตาราง
3.4.1 การสรางตาราง
3.4.2 การใสขอมูลและปรับขนาดตาราง
3.4.3 การปรับแตงรายละเอียดของตาราง

48

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

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

3.5 การเชื่อมโยงเว็บไซต
3.5.1 การเชื่อมโยงภายในเว็บไซตเดียวกัน
3.5.2 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น
3.5.3 การเชื่อมโยงดวยอีเมล
3.5.4 การกำหนดคุณสมบัติการเชื่อมโยง
4. ระยะเวลา ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 วันละ 6 ชัว่ โมง รวม 3 วัน
จำนวน 18 ชั่วโมง
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.1 คูมือการฝกอบรม เรื่อง การสรางเว็บไซต
5.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เป น แบบทดสอบแบบเลื อ กตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.30-0.84 คาอำนาจจำแนก (r)
ระหวาง 0.28-0.93 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.885
5.3 แบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต โดยอิงเกณฑประเมิน (rubric assessment)
กำหนดเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน 4 ระดับ (4, 3, 2, 1)
5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ
การสรางคูมือการฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซต มีวิธีดำเนินการสรางและหา
คุณภาพ ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 กลุม สาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางเว็บไซต หนังสือแบบเรียนการสรางเว็บไซต
หนั ง สื อ การสร า งเว็ บ ไซต จ ากสำนั ก พิ ม พ ต า ง ๆ และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งดำเนิ น การสร า งคู มื อ
การฝกอบรมการสรางเว็บไซต
3. ดำเนินการสรางคูมือการฝกอบรม โดยมีองคประกอบของคูมือการฝกอบรมดังนี้
3.1 ความสำคัญของการฝกอบรม เมื่อนักเรียนที่ผานการฝกอบรม เรื่องการสราง
เว็บไซต สามารถนำความรูไปใชในดานการเรียน การนำเสนองาน การทำโครงงานโดยการบูรณาการ
กับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และสามารถสรางเว็บไซตของตนเองเพื่อใชในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน
3.2 หลักการของคูมือการฝกอบรม เปนคูมือที่ใหความรูกับนักเรียนที่มัธยมศึกษา
ตอนตน จำนวน 30 คน เฉพาะผูอบรมที่มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
การดำเนินการฝกอบรมดำเนินการตามแผนการฝกอบรม จำนวน 5 แผน แตละแผนการฝกอบรม
ประกอบดวย สาระสำคัญ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝกอบรม เวลา สื่อการฝก
อบรม การวัดผลประเมินผล
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3.3 จุดมุง หมายของการฝกอบรม เมือ่ นักเรียนทีผ่ า นการฝกอบรมเรือ่ งการสรางเว็บไซต
3.3.1 นั ก เรี ย นสามารถนำความรู ไ ปใช ใ นด า นการเรี ย น การนำเสนองาน
การทำโครงงานโดยการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
3.3.2 นักเรียนสามารถสรางเว็บไซตของตนเองเพื่อใชในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารทีเ่ ปนประโยชน นอกจากนีเ้ ปนการกระตุน ใหผเู รียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู มีความกระตือรือรน
พัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 เนื้อหาสาระความรูที่จำเปน พื้นฐานสำหรับการสรางเว็บไซต กำหนดเนื้อหาใน
การอบรม ไดแก
3.4.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสรางเว็บไซตประกอบดวย 1) ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 2) หลักการสรางเว็บไซตเบื้องตน 3) การสรางเว็บไซตดวยโปรแกรม
สำเร็จรูป และ 4) คำสั่งพื้นฐานในการสรางเว็บไซต
3.4.2 การกำหนดคุณสมบัติของตัวอักษร ประกอบดวย 1) การกำหนดขนาด
และชนิดของตัวอักษร และ 2) การจัดวางตำแหนงและกำหนดสีของขอความ
3.4.3 การตกแตงเว็บไซตดวยรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ประกอบดวย
1) การแทรกรูปภาพและภาพเคลือ่ นไหว 2) การปรับแตงรายละเอียดของรูปภาพ และ 3) การแทรกไฟลเสียง
3.4.4 การตกแต ง เว็ บ ไซต ด ว ยตาราง ประกอบด ว ย 1) การสร า งตาราง
2) การใสขอมูลและปรับขนาดตาราง และ 3) การปรับแตงรายละเอียดของตาราง
3.4.5 การเชื่อมโยงเว็บไซต ประกอบดวย 1) การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต
เดียวกัน 2) การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น 3) การเชื่อมโยงดวยอีเมล และ 4) การกำหนดคุณสมบัติ
การเชื่อมโยง
3.5 กระบวนการและวิธีการฝกอบรมผูวิจัยใชเทคนิคการฝกอบรมโดยใชวิทยากร
เปนศูนยกลางการเรียนรูโ ดยใชวธิ กี ารสาธิต (demonstration) ใหผเู ขารับการอบรมไดเห็นการปฏิบตั จิ ริง
มีขั้นตอนดังนี้
3.5.1 รับสมัครนักเรียนที่มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 30 คน เฉพาะผูอบรมที่มี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3.5.2 วิธีการฝกอบรม
ขั้นที่ 1 กระบวนการฝกอบรมเนื้อหาหนวยที่ 1 จัดกิจกรรมในรูปของ
การทดสอบความรูและประสบการณเดิมของผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการสรางเว็บไซต
ขั้นที่ 2 วิทยากรใหความรูเ รือ่ งการสรางเว็บไซต ตามเนือ้ หาหนวยการเรียนรู
ขัน้ ที่ 3 ใหผเู ขารับการอบรมลงมือปฏิบตั เิ ปนกระบวนการฝกอบรม ตามเนือ้ หา
หนวยการเรียนรูเนนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง
ขั้นที่ 4 การประเมินและติดตามผลการสรางเว็บไซต หลังอบรมอยางตอเนือ่ ง
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3.5.3 ประเมินความรู ทักษะ และความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม
หลังเสร็จสิ้นการอบรม
3.6 สื่อการฝกอบรม ประกอบดวย 1) คูมือการฝกอบรมโปรแกรมสรางเว็บไซต
2) ใบงาน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) Power Point ประกอบการอบรม 5) เครื่อง
คอมพิวเตอร และ 6) เครื่องฉาย/จอโปรเจกเตอร
3.7 การวัดและประเมินผล มีรายละเอียดสอดคลองกับจุดหมายของเนื้อหา และ
กิจกรรมฝกอบรม การวัดและประเมินผล โดยประเมินใหครอบคลุม 3 ดาน คือ ดานความรู ทักษะ
การสรางเว็บไซต และความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 2) แบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต และ 3) แบบวัดความพึงพอใจทีม่ ตี อ การฝกอบรม
3.8 แผนการจัดการเรียนรู โดยศึกษาเอกสารและตำราที่เกี่ยวของกันเพื่อขยาย
รายละเอียดเชิงเนื้อหา เรื่อง การสรางเว็บไซต เพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู
ใหครอบคลุมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู จำนวน 5 แผน ซึ่งประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ สาระสำคัญ
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด จุดประสงค สาระการเรียนรู ชิ้นงาน การวัดผลและประเมินผล
สื่อและแหลงการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. นำคูมือการฝกอบรมเรื่องการสรางเว็บไซต ใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบ
คุณภาพของคูมือและนำไปปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
5. นำคูมือที่ปรับปรุง แกไข ใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรดานเนื้อหา และดานการวัดผล
ประเมินผล จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของคูมือ โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
คำถามกั บ ลั ก ษณะพฤติ ก รรม (IOC: index of item objective congruence) ได ค า ดั ช นี
ความสอดคลองเทากับ 1.00
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งการสร า งเว็ บ ไซต สำหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จำนวน 1 ฉบับ มีลักษณะ
เปนแบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจ เรื่องการสรางเว็บไซต 3 ดาน คือ ความรู ความเขาใจ ทักษะ
การนำไปใช เปนแบบ 4 ตัวเลือก โดยยึดวัตถุประสงคของการฝกอบรม เพื่อใหไดแบบทดสอบ
ที่ครอบคลุมวัตถุประสงคของการฝกอบรม จำนวน 60 ขอ แลวคัดเลือกเหลือ จำนวน 30 ขอ โดยมี
ขั้นตอนในการสราง ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารฝกอบรม เรื่อง การสรางเว็บไซต ไดแก หนังสือแบบเรียนการสราง
เว็บไซต หนังสือการสรางเว็บไซตจากสำนักพิมพตาง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาเกณฑในการสรางแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผล
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3. สร า งแบบทดสอบให ส อดคล อ งกั บ จุ ด ประสงค ข องการฝ ก อบรมที่ ตั้ ง ไว ซึ่ ง เป น
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ โดยใหคะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบคำถามถูก 0 คะแนน
เมื่อตอบคำถามผิด
4. นำแบบทดสอบที่ ส ร า งขึ้ น ไปให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ต รวจสอบแล ว นำ
ขอเสนอแนะ ดานเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงคมาปรับปรุงแกไข
5. นำแบบทดสอบที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ข ให ผู เ ชี่ ย วชาญด า นหลั ก สู ต ร ด า นเนื้ อ หา และ
ด า นการวั ด ผลประเมิ น ผล จำนวน 5 ท า น ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบ โดยใช ค า ดั ช นี
ความสอดคลองระหวางคำถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
6. นำแบบทดสอบไปทดลองใชกับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย สุพรรณบุรี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน ที่เคยรับการสงเสริมทักษะการสราง
เว็บไซต ในโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อหา
คาความยากงาย (p) ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.30-0.84 ไดคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง
0.28-0.93 คัดเลือกไวจำนวน 30 ขอ
7. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสรางเว็บไซต ที่เลือกไวจำนวน
30 ขอ แลวไปหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder and Richardson
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2551: 247) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.885
การสรางแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต
1. ศึกษาเกณฑในการสรางแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต จากเอกสารการวัดผล
และประเมินผลตาง ๆ
2. สรางแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต โดยแบงคะแนนจากการปฏิบัติมี 5 ดาน
คือ 1) ตัวอักษร 2) ภาพกราฟก 3) ภาพเคลือ่ นไหว 4) เสียง 5) การเชือ่ มโยงภายในเว็บไซตเดียวกัน
หรือนอกเว็บไซต ใชการประเมินจากชิ้นงาน โดยอิงเกณฑการประเมิน (rubric) ใหคะแนนแบบแยก
องคประกอบ มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (4, 3, 2, 1) (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2553: 65-66)
3. นำแบบประเมิ น ทั ก ษะสร า งเว็ บ ไซต ที่ ส ร า งเสร็ จ แล ว เสนออาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ จำนวน 2 ทาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม เนื้อหา ความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะแลวนำมาปรับปรุงแกไข
4. เสนอแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซตที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถาม
กับลักษณะพฤติกรรม (IOC) จากนั้นนำคะแนนประเมินของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณหาคาดัชนี
ความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
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5. นำแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต ที่ปรับปรุงแกไขพรอมจัดพิมพเปนแบบ
ประเมินทักษะการสรางเว็บไซตโดยแบงคะแนนจากการปฏิบัติมี 5 ดาน คือ 1) ตัวอักษร 2) ภาพ
กราฟก 3) ภาพเคลื่อนไหว 4) เสียง และ 5) การเชื่อมโยงภายในเว็บไซตเดียวกันหรือนอกเว็บไซต
การสรางแบบวัดความพึงพอที่มีตอการฝกอบรม
การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดฝกอบรม โดยมีขั้นตอนในการสราง
ดังตอไปนี้
1. ศึกษาขอมูลและกำหนดวัตถุประสงคในการอบรม โดยสอบถามเกี่ยวกับ หลักสูตร
การอบรม ชวงเวลาการจัดอบรม ดานวิทยากร ดานสื่อประกอบการอบรม ดานการวัดและประเมิน
ผล และผลที่ไดรับจากการอบรม
2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการสรางเว็บไซต
จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ที่มีตอความพึงพอใจตอการฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซต
โดยแบงออกเปน 4 หัวขอ ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ดานเนื้อหา ประกอบดวย เนื้อหาตรงกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม เนื้อหา
ที่จัดอบรมตรงกับสิ่งที่ตองการ เนื้อหาที่จัดอบรมเปนประโยชนตอการนำไปใช
2.2 ด า นป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การฝ ก อบรม ประกอบด ว ย สถานที่ จั ด ฝ ก อบรม
มีความพรอม เอกสารประกอบการฝกอบรมชวยใหเขาใจเนือ้ หา ระยะเวลาของการฝกอบรม อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณเพียงพอ บรรยากาศการจัดฝกอบรมนาสนใจ
2.3 ด า นกระบวนการจั ด ฝ ก อบรม ประกอบด ว ย การให บ ริ ก ารของเจ า หน า ที่
การลงทะเบี ย นหน า งาน พิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการดำเนิ น การเหมาะสม หั ว ข อ การฝ ก อบรม
มีความเหมาะสม วิทยากรในการฝกอบรมมีความรูในเรื่องที่จัดฝกอบรม
2.4 ดานผลที่ไดรับจากการฝกอบรมประกอบดวยความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
การนำความรูที่ไดรับไปสรางเว็บไซต ความพึงพอใจในการจัดฝกอบรมโดยภาพรวม
3. นำข อ มู ล ที่ ไ ด ม าประมวล เพื่ อ กำหนดเป น โครงสร า งและขอบเขตของเนื้ อ หา
ในพฤติกรรมบงชีร้ ะดับความพึงพอใจของผูฝ ก อบรม ประกอบดวย 1) นอยทีส่ ดุ 2) นอย 3) ปานกลาง
4) มาก 5) มากที่ สุ ด โดยขอคำแนะนำจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ส ร า งแบบสอบถาม
ตามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของลิเคิรท 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 99)
แบบวัดประกอบดวยขอความที่แสดงความรูสึกตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางบวกโดยไดกำหนดน้ำหนัก
คะแนนของแตละขอคำถาม ดังนี้
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เกณฑการใหคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 99-100) ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
4. จากนั้นนำแบบวัดความพึงพอใจที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบใหขอเสนอแนะแลวนำมาปรับปรุงแกไข
5. นำแบบวัดความพึงพอใจเสนอผูเ ชีย่ วชาญทางดานหลักสูตร ดานเนือ้ หา ดานการวัดผล
และประเมิ น ผล จำนวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม โดยการใช ค า ดั ช นี
ความสอดคลองระหวางสวนประกอบของแบบสอบถามกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม (IOC)
ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
6. แบบวัดความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการสรางเว็บไซต มาวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ในการวิจัยครั้งนี้ แบบวัดความพึงพอใจตอการฝกอบรม พบวามี
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.896
ขั้นตอนการศึกษาผลการฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซตกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย สุพรรณบุรี
1. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถึงผูอำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เพื่อขออนุเคราะหในการทดลองใชเครื่องมือวิจัยที่สรางขึ้น
2. ขอใชสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกดานตาง ๆ ในการทดลองใชเครื่องมือวิจัย
จากผูอำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
3. ผู วิ จั ย รั บ สมั ค รนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย
สุพรรณบุรี ทีส่ นใจเขารับการอบรมการสรางเว็บไซต โดยตองเปนผูท ม่ี คี วามรูพ น้ื ฐานทางคอมพิวเตอร
4. ติดตอประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ ไดแก นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ที่เขารับการฝกอบรม โดยประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ ใหทราบถึงการดำเนินการ
ทดลอง การฝกอบรมครั้งนี้ ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1 การจั ด เตรี ย มอาคารสถานที่ และสิ่ ง อำนวยความสะดวกในการดำเนิ น การ
ฝกอบรมใหพรอม
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4.2 จั ด เตรี ย มเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การฝ ก อบรม ได แ ก คู มื อ การสร า งเว็ บ ไซต
ที่ผูวิจัยจัดทำขึ้น เพื่อมอบแกนักเรียน สื่อวัสดุและอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการฝกอบรม แบบวัดความพึงพอใจที่มี
ตอการฝกอบรม และแบบประเมินทักษะการสรางเว็บไซต
5. ดำเนินการทดลองใชคูมือฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต น โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย สุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง เป น การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร มุ ง เน น
การปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูเขารับการอบรม โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1 ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม (pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการสรางเว็บไซต กับผูเขารับการอบรม
5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโดยผูวิจัยแนะนำการใชโปรแกรมจากคูมือการสรางเว็บไซต
เนนการปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเขารับการอบรมโดยปฏิบัติการสรางเว็บไซต จำนวน
18 ชั่วโมง รวม 3 วัน
5.3 ทดสอบความรูหลังการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการสรางเว็บไซต กับผูเขารับการฝกอบรม
5.4 ผู วิ จั ย ประเมิ น ทั ก ษะการสร า งเว็ บ ไซต โ ดยใช แ บบประเมิ น ทั ก ษะการสร า ง
เว็บไซต กับผูเขารับการฝกอบรม
5.5 ผูเขารับการอบรมทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม
5.6 ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการสราง
เว็บไซต และแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม ของผูเขารับการอบรม แลวนำคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ
วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.1 การคำนวณหาคาเฉลี่ย (mean)
1.2 การคำนวณหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การเปรียบเทียบคะแนนกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรม โดยการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ย 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
มีความพึงพอใจมากที่สุด
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 การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การสร า งเว็ บ ไซต เป น
การประเมินความรู ความสามารถทางสติปญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ไดรับการฝกอบรมเรื่องการสรางเว็บไซตเครื่องมือที่ใช
สำหรับการเก็บขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินกอนและหลังการฝกอบรม
นำผลมาเปรียบเทียบทางสถิติที่ใชคือ t-test (t-test dependent) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรม เรื่อง การสรางเว็บไซต กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(n = 30)
µ¦°

X

n° f°¦¤
20.77
®¨´ f°¦¤
26.80
* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05

_

S.D.

D

1.61
1.00

6.03

_
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t-test

1.52

21.75*

P-value
.000
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จากตารางที่ 1 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสรางเว็บไซต กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลังการฝกอบรม
สูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 การศึ ก ษาทั ก ษะการสร า งเว็ บ ไซต โดยแบ ง คะแนนจากการปฏิ บั ติ ง าน
ในการสร า งเว็ บ ไซต ประกอบด ว ย 1) ตั ว อั ก ษร 2) ภาพกราฟ ก 3) ภาพเคลื่ อ นไหว 4) เสี ย ง
และ 5) การเชื่อมโยง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินทักษะการสรางเว็บไซต
¦µ¥µ¦¦³Á¤·
1. ´ª°´¬¦
2. £µ¡¦µ¢d
3. £µ¡Á¨ºÉ°Å®ª
4. Á¸¥
5. µ¦ÁºÉ°¤Ã¥
Á¨¸É¥¦ª¤

(n = 30)

&
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¦³´´¬³

3.93
3.36
2.26
2.46
3.76
3.16

0.25
0.66
0.58
0.73
0.50
0.20

¸¤µ
¸¤µ
¸
¸
¸¤µ
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จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินทักษะการสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี สำหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น โดยภาพรวมมี ทั ก ษะ
การสร า งเว็ บ ไซต ในระดั บ ทั ก ษะดี ( x̄ = 3.16, S.D. = 0.20) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น ขั้ น ตอน
ผลการประเมินดานที่มีทักษะการสรางระดับทักษะ ดีมาก ไดแก ตัวอักษร ( x̄ = 3.93, S.D. = 0.25)
การเชื่อมโยง ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.50 ) ภาพกราฟก ( x̄ = 3.36, S.D. = 0.66) รองลงมาดานที่มี
ทั ก ษะการสร า งระดั บ ทั ก ษะดี ได แ ก เสี ย ง ( x̄ = 2.46, S.D. = 0.73) และภาพเคลื่ อ นไหว
( x̄ = 2.26, S.D. = 0.58)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการฝกอบรม เรื่อง การสรางเว็บไซต สามารถ
วัดไดจากแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม ดังตาราง 3
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม
(n = 30)
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จากตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม โดยรวมมีความพึงพอใจ
ตอการสรางเว็บไซต ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x̄ = 4.64 , S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝกอบรม เรื่อง การสรางเว็บไซต พบวา ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
เรือ่ งการสรางเว็บไซต อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ ( x̄ = 4.83, S.D. = 0.38) ความพึงพอใจในการจัดฝกอบรม
โดยภาพรวม ( x̄ = 4.83, S.D. = 0.38) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อหาที่นำมาอบรม
ครอบคลุม นาสนใจ ( x̄ = 4.79, S.D. = 0.41) อยูในระดับมากที่สุด ลำดับสาม คือ เนื้อหาที่อบรม
มีความยากงายเหมาะสมกับผูอบรม ( x̄ = 4.72, S.D. = 0.53) การนำความรูที่ไดรับไปสรางเว็บไซต
( x̄ = 4.72, S.D. = 0.45) อยูในระดับมากที่สุด และลำดับต่ำสุดคือ ระยะเวลาของการฝกอบรม
( x̄ = 4.21, S.D. = 0.62) อยูในระดับมาก

อภิปรายผล
จากการพัฒนาการฝกอบรม เรื่อง การสรางเว็บไซต กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีประเด็นสำคัญที่จะอภิปราย ในแตละ
ขั้นตอนของการพัฒนาการฝกอบรม ดังนี้
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสรางเว็บไซต พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนเพราะ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่ยังไมมีความรูและทักษะในเรื่องการสรางเว็บไซตมากอน
จึงทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูอบรมกอนฝกอบรม คะแนนนอยกวาหลังฝกอบรม และเมื่อ
นำวิ ธี ก ารอบรมโดยใช คู มื อ การฝ ก อบรมมาให ผู อ บรมได ศึ ก ษา พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของผูอบรมสูงขึ้น เนื่องจากในการฝกอบรมมีสวนกระตุนใหผูอบรมมีความตั้งใจ สนใจที่จะเรียนรู
สามารถปฏิ บั ติ ด ว ยตนเองได และเป น แนวทางที่ จ ะนำผลการฝ ก อบรมไปพั ฒ นาด า นการเรี ย น
การสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ตรงกั บ นั น ทวั ฒ น สุ ข ผล (2547: 15) ได ก ล า วว า เป น
การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงความสามารถในการทำงานใหสูงขึ้น ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ
ทั ศ นคติ ร วมถึ ง มี แ นวคิ ด หรื อ วิ ท ยาการอั น ทั น สมั ย เพื่ อ ให ก า วทั น ต อ ความเจริ ญ ก า วหน า และ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จะทำใหผูที่เขารับการอบรม มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมี
ความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านเพิม่ มากขึน้ สอดคลองกับสมคิด บางโม (2544: 14) ไดกลาววา การฝกอบรม
เปนการเพิ่มพูนความสามารถในการทำงานอยางเฉพาะ โดยมีจุดประสงค 3 ประการ 1) เพิ่มพูน
ความรู 2) เพิ่มพูนความเขาใจ 3) เพิ่มพูนทักษะ จากทฤษฎีสรุปวา จุดมุงหมายของการฝกอบรมนั้น
อันจะทำใหผเู ขารับการอบรมนำกลับไปประยุกตใชในหนาทีก่ ารทำงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
และการฝกอบรม เรื่องการสรางเว็บไซต ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ วรรชะนะ (2554: 76)
ไดวิจัย การพัฒนาการฝกอบรมเรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปที่ 1-3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 หลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และสอดคลองกับเฉลิมชัย วิโรจนวรรณ (2550: 126) ไดวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการบำรุง
รักษาและการแกปญหาการใชคอมพิวเตอร สำหรับหัวหนางานคอมพิวเตอรของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรมของหัวหนางานคอมพิวเตอร ที่หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
2. การศึกษาทักษะการสรางเว็บไซต พบวาการประเมินทักษะการสรางเว็บไซต กลุม สาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยภาพรวมมีทักษะ
การสรางเว็บไซต ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณาเปนขั้นตอนผลการประเมินดานที่มีทักษะ
การสร า ง ระดั บ คุ ณ ภาพดี ม าก ได แ ก ด า นตั ว อั ก ษรการเชื่ อ มโยง และภาพกราฟ ก รองลงมา
ระดับคุณภาพดี ไดแก ดานเสียง และภาพเคลื่อนไหว แสดงวานักเรียนมีผลงานดีมากและสามารถ
นำความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการสรางเว็บไซต ทั้งนี้มีปจจัยจากผูเขารับการอบรม
มีความตองการ ประกอบกับกิจกรรมฝกอบรมเนนใหลงมือทำและไดนำไปใชจริง การฝกอบรม
เปนลักษณะกลุมปฏิบัติการขนาดเล็กใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในสถานการณจริงของสถานศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสารภี วินิจสิริ (2549: 82) ไดศึกษาการพัฒนาเว็บไซตของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 1 ตามหลักการและวิธีการออกแบบเว็บไซต และศึกษาความคิดเห็นที่มีตอเว็บไซต
ที่สรางขึ้น กลุมเปาหมายเปนขาราชการครูที่รับผิดชอบศูนยคอมพิวเตอรในโรงเรียนเครือขาย School
Net เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 จำนวน 29 คน ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูที่รับผิดชอบ
ศู น ย ค อมพิ ว เตอร ใ นโรงเรี ย นเครื อ ข า ย School Net เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขอนแก น เขต 1 มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบหนาโฮมเพจ (home page) ในระดับดี ในดานขอมูลที่เสนอ
บนเว็บไซต ดานการออกแบบหนาเว็บ ดานการใชสีในเว็บเพจตามลำดับ และสำหรับความคิดเห็น
ในการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โดยรวมอยูใ นระดับดี ดานทีม่ คี า เฉลีย่ ในระดับดี คือดานตัวอักษร
และจัดรูปแบบขอความ ดานขอมูลที่นำเสนอบนเว็บไซตและดานการใชสีในเว็บเพจ ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีการมีสวนรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กลาววา ความสำเร็จของ
การฝกอบรมนอกจากสรางความสุขในการเรียนแลว การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรมยิ่งมี
การปะทะสังสรรคทางความคิดกันมากเทาใดก็ยิ่งจะทำใหความรูแตกฉานมากเทานั้น ในแนวคิด
ดังกลาวมีหลักการคือ ตองใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวมสงเสริมเปาหมายเกง ดี มีสุข และการมี
สวนรวมตองใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค และเนื้อหาวิธีการที่เสริมการมีสวนรวม
การฝกอบรมไดดนี า จะเปนวิธกี ารฝกอบรมแบบดาว 5 แฉก ซึง่ มีองคประกอบคือ การฝกอบรมเปนกลุม
การใชคำถามเปนสือ่ ใหคดิ การใหผเู ขารับการฝกอบรมทำกิจกรรมการสรางผลงาน การเสริมจินตนาการ
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ของผูเขารับการอบรมและการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (ปราโมทย จันทรเรือง, 2545: 49) และสอดคลอง
กับแนวคิดของนันทวัฒน สุขผล (2547: 15) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการฝกอบรมวา 1) เพื่อชวย
พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงความสามารถในการทำงานใหสูงขึ้น ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ รวมถึงมีแนวคิดหรือวิทยาการใหม ๆ อันทันสมัยเพื่อใหกาวทันตอความเจริญกาวหนา และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 2) เพื่อจะชวยใหผูที่เขารับการอบรม มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 3) การฝกอบรมจะชวยปรับพฤติกรรมของบุคคลให
สอดคลองทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน
นั้น ๆ ดวย
3. การศึกษาความพึงพอใจตอการฝกอบรม พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกอบรม เรื่อง
การสรางเว็บไซต มีความพึงพอใจตอการฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการฝกอบรม พบวา ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมเรื่องการสรางเว็บไซต
ความพึงพอใจในการจัดฝกอบรมโดยภาพรวม อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ เนือ้ หาทีน่ ำมาอบรม
ครอบคลุม นาสนใจ อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดฝกอบรมมีความพรอมและการวางแผน
อยางเปนระบบจึงทำใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม ทำใหเกิดผลงานที่ประสบความ
สำเร็จและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทฤษฎีของยงยุทธ สิมพา (2542: 27) กลาววา ความพึงพอใจ
เปนความรูส กึ ทีด่ ี เจตคติทดี่ แี ละการทีบ่ คุ คลปฏิบตั งิ านดวยความสุขจนเปนผลสำเร็จในการทำงานนัน้
เจตคติทด่ี ขี องบุคลากรจึงจำเปน และมีความสำคัญอยางยิง่ ทีผ่ บู ริหารจะตองสรางใหเกิดกับบุคลากร
ใหได โดยเฉพาะกับครูซงึ่ เปนเครือ่ งมือสำคัญในการพัฒนาประเทศใหมคี วามกาวหนาและสอดคลอง
กับพอรเตอร (Porter, 1981: 1-10) ไดกลาววา ความพึงพอใจตอการทำงานในแงที่วาบุคคลจะเกิด
ความพึงพอใจไดก็ตอเมื่อประเมินแลวงานนั้น ๆ จะนำผลตอบแทนมาให ซึ่งบุคคลไดมีการตัดสินใจ
ไวลวงหนาแลววา คุณคาของสิ่งที่ไดรับเปนเชนไร บุคคลจึงเลือกเอางานที่นำผลลัพธเหลานั้นมาให
ดังนั้นความพึงพอใจมีความสำคัญตอบุคคล ตองานและหนวยงาน คือ ประการที่หนึ่งความสำคัญ
ตอบุคคล ไดแก ทำใหเปนสุข เกิดแรงจูงใจและกำลังใจดี มีความเชื่อมั่นในตนเองและผูอื่น รวมถึง
ใหบุคคลแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ประการที่สอง ความสำคัญตองาน ไดแก ทำใหงาน
บังเกิดความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพทำใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงาน ทำให
ระบบงานดำเนินไปดวยความราบรื่นเรียบรอย และประการที่สาม ความสำคัญตอหนวยงาน ไดแก
ทำให ห น ว ยงานมี บ รรยากาศที่ ดี ทำให ห น ว ยงานมี ภ าพลั ก ษณ ที่ ดี ทำให ห น ว ยงานมี ค วามรั ก
ความสามัคคี และเปนพลังที่จะผลักดันใหหนวยงานเจริญกาวหนา ซึ่งการฝกอบรม เรื่องการสราง
เว็บไซต ทำใหเกิดแรงจูงใจและกำลังใจ จนทำใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความ
สามารถในการปฏิบัติงานได
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ในการนำคู มื อ การฝ ก อบรมเรื่ อ ง การสร า งเว็ บ ไซต ไปศึ ก ษาด ว ยตนเอง
ควรจะตองศึกษาคูมือการใชอยางละเอียดกอนการอบรมควรจะตองจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องฉายภาพและจอโปรเจคเตอรใหพรอม และควรตรวจสอบอุปกรณใหเรียบรอย
1.2 โปรแกรมสำหรับการสรางเว็บไซต ที่ใชในการฝกอบรม ควรปรับใหเหมาะสม
กับคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร
1.3 ผูเขารับการอบรมตามคูมือนี้ตองสมัครใจ มีความตองการฝกอบรม ไมควร
นำไปใชกับการฝกอบรมทั่วไป
1.4 เมื่อจบการฝกอบรม ควรมีการติดตามและประเมินผลในการสรางเว็บไซตวา
ความรูที่ไดรับสามารถนำไปใชไดอยางแทจริงในสถานศึกษาหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ถึงขั้นนำไปปฏิบัติได
2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยติดตามผลนักเรียนที่เขารับการฝกอบรมในระยะยาวเพื่อติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน หรือมีการพัฒนาตนเอง
2.2 ควรทำการศึกษาวิจยั รูปแบบการเรียนรู เรือ่ ง การสรางเว็บไซต ในรูปแบบบทเรียน
บนเครือขายเพื่อสรางองคความรูที่คงทนใหกับนักเรียน
2.3 ควรมีการพัฒนาการฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูเรียนในเนื้อหาอื่น ๆ เชน การสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
2.4 ควรมีการทำวิจัยในลักษณะการเรียนรูหรือเปรียบเทียบการฝกอบรมแบบปกติ
กับการฝกอบรมบนเครือขาย เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่เมื่อมีอินเทอรเน็ต และสามารถ
ทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา
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สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
PROBLEMS IN INTERNAL AUDIT PROCESS
AT INTERNAL AUDIT UNITS OF RAJABHAT UNIVERSITIES
อังคนา เนื่องกันทา / OANGKHANA NEAUNGKUNTA1
ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์ / CHOMMANARD MANSUMRITH2
ธนิดา ภูแดง / THANIDA POODANG3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน และ 2) เปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน ตำแหนงงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน
จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวน
ผูป ฏิบตั งิ านการเงินและบัญชี จำนวนผูต รวจสอบภายใน และผูบ งั คับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบ
ภายใน ตัวอยาง จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม
ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.940 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบ
นัยสำคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของฟชเชอร
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย
2. การเปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำแนก
ตามจำนวน ผูตรวจสอบภายใน และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตรวจสอบภายใน ภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสถานภาพอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
คำสำคัญ: สภาพปญหา กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หนวยงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ตำแหนงนักตรวจสอบภายใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชมนาด มัน่ สัมฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ
3
ผูชวยศาสตราจารย ธนิดา ภูแดง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
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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
เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหนวยงานภายในจำนวนมาก จึงตองมีการควบคุม
การใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุมคา ไดมีการจัดตั้งหนวยงานตรวจ
สอบภายในตามโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำหนาที่เปนเครื่องมือหรือ
ผูชวยฝายบริหาร ตลอดจนสงเสริมการปฏิบัติงานของสวนงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ใหบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายตามที่ ก ำหนดอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการบริ ก ารให ห ลั ก ประกั น
ความเชื่อมั่น (assurance services) จากการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเที่ยงธรรมเพื่อนำมา
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาของกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ ง การควบคุมและการกำกับดูแลของสวนงานตาง ๆ และการบริการใหคำปรึกษา (consulting
services) และการนำเสนอรายงาน เพื่อกอใหเกิดกิจกรรม การเพิ่มมูลคาและความสำเร็จแกองคกร
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2553: 2)
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นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยราชภัฏตองมีระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ี และมีวธิ กี ารปฏิบตั งิ าน
ในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมีทิศทางในอนาคตตอไปอยางเหมาะสม ซึ่งการตรวจสอบ
ภายในใหประสบความสำเร็จ จะตองมีการปฏิบตั งิ านในการตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความเขาใจ
ถึงความหมายและความสำคัญของการมีระบบการตรวจสอบภายในองคกร และเปนที่ยอมรับกันวา
หน ว ยงานต า ง ๆ จะประสบผลสำเร็ จ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได นั้ น นอกจากวิ ธี ก ารดำเนิ น งาน
ที่ ถู ก ต อ งบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความสามารถ และฝ า ยบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล ว การมี ร ะบบ
การตรวจสอบภายในที่ดีจะชวยใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ธนิฏฐาพร จันทรินทร, 2546: 1-2) แตการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในนัน้ ยังคงมีปญ
 หาในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบหลายประการ ซึ่งมีการสัมภาษณผูตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7 แหง (ไพรสน ทัพหนา, นพพร กุลเลิศพิทยา, ประไพพรรณ โสภา, ปทมา ศรีสรรจันทร, เพียงใจ
เรืองชัย, วิญญารักษ ทิพพิชัย และศรัญญา สังกะสินสู, 2555: สัมภาษณ) สรุปประเด็นปญหาไดดังนี้
1) ปญหาดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน มีปญหาเนื่องจากการวางแผนการตรวจสอบ
โดยขาดการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมที่จะตรวจสอบ การขาดขอมูลที่ใชประกอบการวางแผน
ทำใหขาดประสิทธิภาพในการวางแผน การวางแผนการตรวจสอบโดยบุคคลเดียวในการตรวจสอบ
ทำใหเกิดความลาชาและขาดการประสานงานกับหนวยรับตรวจ การวางแผนการตรวจสอบโดยขาด
การกำหนดชวงระยะเวลาดำเนินการตามแผนไวอยางชัดเจนและเหมาะสม 2) ปญหาดานการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายใน มีปญหาเนื่องจากการจัดเตรียมเอกสารจากหนวยรับตรวจ เพราะหนวยรับตรวจ
ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เพราะคิดวามาจับผิดการทำงาน และสง
เอกสารมาใหตรวจสอบไมครบถวน ทำใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริง มีการปกปดขอมูล ทำให
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปดวยความยากลำบากและเกิดความลาชาไมตรงตามแผน
การตรวจสอบที่กำหนดไว รวมถึงผูตรวจสอบมีจำนวนนอยไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสงผลใหการปฏิบัติงานตรวจสอบไมครอบคลุมกิจกรรม ภารกิจขององคกร 3) ปญหาดาน
การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน มีปญหาเนื่องจากการเขียนรายงานไมเปนหรือรายงาน
ขาดสาระสำคัญ ไมเปนที่นาสนใจ หรือใชเวลาในการจัดทำรายงานนานเกินควรจนทำใหรายงานนั้น
ดอยคุณคา เนื่องจากไมทันเหตุการณหรือไมเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไวและมีความลาชา และ
4) ปญหาดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน มีปญหาเนื่องจากถาไมมีการสั่งการจากหัวหนา
สวนราชการหรือผูปฏิบัติไมไดนำขอเสนอแนะหรือวิธีการปรับปรุงไปใชอยางถูกตอง หรือไมปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะทำใหการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานยอมไมมีผล อาจยังเกิดความเสี่ยงตอ
องคกรอยู การติดตามใหผูปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานที่แนะนำใหถูกตองนั้นจึงเปน
สิ่งจำเปนอยางยิ่ง

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

67

ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงตองการศึกษาสภาพปญหา
ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดอยางครบถวน สมบูรณ
ดังนั้นเพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดอยางมั่นใจและไดผลงาน
ที่ มี คุ ณ ภาพ และได รั บ การยอมรั บ จากผู บ ริ ห ารและหน ว ยรั บ ตรวจ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการพัฒนางานตรวจสอบ และหาแนวทางการแกไขปรับปรุงการทำงานภายในหนวยงานตรวจสอบ
ภายในใหมีประสิทธิภาพนำความสำเร็จมาสูองคกร โดยปราศจากปญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพป ญ หาในกระบวนการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ทำงาน ตำแหนงงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ
จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวนผูตรวจ
สอบภายใน และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูอำนวยการ/หัวหนา และผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ 40 แหง จำนวน 104 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 7-10)
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากประชากรมีจำนวนที่แนนอน (finite
population) จึงใชสูตรในการคำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง (ธานินทร ศิลปจารุ, 2553: 45)
ผูวิจัยกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชความเชื่อมั่น รอยละ 95 และยอมใหมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5
ไดกลุมตัวอยางจำนวน 100 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster sampling)
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก สถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม และสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.1.1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
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) จำนวนผูป ฏิบตั งิ านการเงินและบัญชีของกองคลังและคณะ/หนวยงาน
เทียบเทาคณะ
4) จำนวนผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5) ผูบ งั คับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5.1) อธิการบดี
5.2) ผูที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ไดแก กระบวนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
2.1 ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน
2.2 ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2.3 ดานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน
2.4 ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทำเครื่องมือ
เปนแบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อใชสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน เปนแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2553: 74-75) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
4. การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้
4.1 การหาความเทีย่ งตรง (validity) นำแบบสอบถามทีส่ ราง เสนอตอคณะกรรมการ
และทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ เพือ่ พิจารณาตรวจสอบ แกไข และใหความเห็นชอบ เพือ่ เสนอตอผูเ ชีย่ วชาญ
จำนวน 5 ทาน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item objective congruence: IOC) โดยให
คะแนนเปน 3 ระดับ คือ +1 หมายถึง สอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ -1 หมายถึง ไมสอดคลอง
โดยคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามตองมีคา ตัง้ แต 0.5 ขึน้ ไป (พิชติ ฤทธิจ์ รูญ, 2551: 421-422)
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ (content validity) และใหขอเสนอแนะ
ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ใหมีความสมบูรณกอนนำไปใช
4.2 การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใช (tryout) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ จากนั้นนำแบบสอบถามที่ไดรับคืน
จากการทดลองใชทุกฉบับมาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค
(Cronbach) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2551: 248) ไดคาความเชื่อมั่น 0.940 แลวจึงนำแบบสอบถาม
ทีผ่ า นการหาคาความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือแลวใหอาจารยผคู วบคุมวิทยานิพนธพจิ ารณาใหความเห็นชอบ
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 ดังนี้
1. ศึ ก ษาสภาพป ญ หาในกระบวนการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของหน ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปญหาในกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของหน ว ยงานตรวจสอบภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ดานภาพรวม
(n = 100)
£µ¡¦ª¤
1. oµµ¦ªµÂµ¦¦ª°£µ¥Ä
2. oµµ¦·´·µ¦ª°£µ¥Ä
3. oµµ¦´Îµ¦µ¥µ¨µ¦¦ª°£µ¥Ä
4. oµµ¦·µ¤¨µ¦¦ª°£µ¥Ä
£µ¡¦ª¤

X
2.30
2.84
2.26
2.52
2.48

¦³´£µ¡{®µ
S.D.
ªµ¤®¤µ¥
0.78
o°¥
0.83
µ¨µ
0.77
o°¥
0.97
µ¨µ
0.75
o°¥

จากตารางที่ 1 พบวา สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมอยูในระดับนอย ( x̄ = 2.48,
S.D. = 0.75) โดยเรี ย งลำดั บ ค า เฉลี่ ย มากไปน อ ย ดั ง นี้ ด า นการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน
( 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)
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา
ตำแหนงงาน และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน
(n = 100)
1. ¦³´µ¦«¹¬µ

¦·µ¦¸®¦º°ÉÎµªnµ

¼ªnµ¦·µ¦¸

2. ÎµÂ®nµ

S.D.
X
2.49
0.72
¼o°Îµª¥µ¦/®´ª®oµ

S.D.
X
2.47
0.80
¼o·´·µ¦ª°
£µ¥Ä

S.D.
X
2.31
0.87
°·µ¦¸

S.D.
X
2.54
0.69
¼o¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥

3. ¼o´´´µ¼» °
®nª¥¦ª°£µ¥Ä

X
2.41

S.D.

0.74

X
2.94

t

p

0.15

.879

t

p

1.28
t

.209
p

2.52

.013*

S.D.

0.63

P* d .05

จากตารางที่ 2 พบวา การเปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามระดับ
การศึกษา และตำแหนงงานไมแตกตางกันจึงไมมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของหนวยตรวจสอบภายใน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร ไดแก อายุ ประสบการณการทำงาน
สถานภาพการดำรงตำแหน ง งาน จำนวนคณะและหน ว ยงานเที ย บเท า คณะ จำนวนบุ ค ลากร
สายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และจำนวนผูตรวจสอบภายใน
โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามอายุ ประสบการณ
การทำงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทา
คณะ จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชีและจำนวนผูตรวจสอบภายใน
(n = 100)
µ£µ¡
1. °µ¥»

2. ¦³µ¦rÎµµ

3. µ£µ¡µ¦Îµ¦
ÎµÂ®nµ
4. Îµª³Â¨³®nª¥µ
Á¸¥Ánµ³
5. Îµª»¨µ¦µ¥¼o°
Â¨³µ¥´»
6. Îµª¼o·´·µµ¦Á·
Â¨³´¸
7. Îµª¼o¦ª°£µ¥Ä

P* d .05

Â®¨nªµ¤
Â¦¦ª
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤

SS

df

MS

F

p

1.03
54.53
55.56
0.05
55.51
55.56
0.60
54.96
55.56
1.75
53.81
55.56
1.16
54.40
55.56
1.93
53.63
55.56
3.65
51.90
55.56

2
97
99
2
97
99
4
95
99
2
97
99
2
97
99
2
97
99
2
97
99

0.52
0.56

0.64

.532

0.03
0.57

0.04

.957

0.15
0.58

0.26

.905

0.87
0.55

1.57

.
.212

0.58
0.56

1.04

.359

0.96
0.55

1.74

.181

1.83
0.54

3.42

.037*
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จากตารางที่ 3 พบวา การเปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามอายุ ประสบการณ
การทำงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวน
บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีไมแตกตางกันจึงไมมี
นัยสำคัญทางสถิติ สวนจำนวนผูตรวจสอบภายใน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่องสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1 ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย ซึง่ ไมสอดคลองกับงานวิจยั ของกาญจนา พูลทวี (2542: 76) ทีไ่ ดศกึ ษาปญหาการตรวจสอบ
ภายในของกลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมัน ซึ่งพบวา ปญหาที่เกิดจากการตรวจสอบภายในของกลุมธุรกิจ
ผู ค า ส ง น้ ำ มั น ในด า นการวางแผน การตรวจสอบภายใน มี ป ญ หาอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ทั้ ง นี้
เปนเพราะวา กลุม ธุรกิจผูค า สงน้ำมันเปนองคกรทางธุรกิจจึงอาจมีแนวทางการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในที่แตกตางกับมหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรทางดานการศึกษา สงผลใหมีระดับสภาพปญหา
แตกตางกัน
1.2 ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา พูลทวี (2542: 76) ไดศึกษาปญหาการตรวจสอบ
ภายในของกลุมธุรกิจผูคาน้ำมัน ซึ่งพบวา มีปญหาดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อยูในระดับ
ปานกลาง และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของวาสนา อิ น ทร เ จี ย ม (2549: ข) ได ศึ ก ษาป ญ หาและ
ความตองการในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งพบวา ปญหา
ในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน อยู ใ นระดั บ ปานกลาง ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า ผู ที่ ท ำหน า ที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกองคกร คือ ผูตรวจสอบภายใน จึงอาจพบปญหาใกลเคียงกัน
1.3 ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยู
ในระดั บ น อ ย ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของกาญจนา พู ล ทวี (2542: 76) ที่ ไ ด ศึ ก ษาป ญ หา
การตรวจสอบภายในของกลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมัน ซึ่งพบวา ปญหาที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน
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ของกลุม ธุรกิจผูค า สงน้ำมันในดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในมีปญ
 หาอยูใ นระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมันเปนองคกรธุรกิจมีการรายงานผลที่คำนวณผลกำไร
ขาดทุน การรายงานอาจบิดเบือนจากความเปนจริง ซึ่งไมเหมือนกับมหาวิทยาลัยที่เปนองคกร
ทางการศึกษา สามารถรายงานผลไดตามสภาพความเปนจริง 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 จำแนกตามสถานภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก อายุ ระดั บ
การศึกษา ประสบการณทำงาน ตำแหนงงาน และสถานภาพการดำรงตำแหนงงาน พบวา ไมแตกตางกัน
เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ซึ่งไมเกี่ยวกับ
ตัวผูตรวจสอบภายใน
2.2 จำแนกตามสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดแก
2.2.1 จำนวนคณะและหน ว ยงานเที ย บเท า คณะ พบว า สภาพป ญ หา
ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาพรวมไมแตกตางกัน เนือ่ งจากกลุม ตัวอยางทีเ่ ก็บรวบรวมขอมูลสวนใหญมจี ำนวนคณะใกลเคียงกัน
จึงทำใหปริมาณงาน ไมแตกตางกัน
2.2.2 จำแนกตามจำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน พบวา สภาพ
ปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภาพรวมไมแตกตางกัน เนื่องจากบริบทของมหาวิทยาลัยไมเหมือนกัน จึงทำใหลักษณะ
การทำงานแตกตางกัน
2.2.3 จำแนกตามจำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พบวา สภาพปญหา
ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาพรวมไมแตกตางกันกัน เนือ่ งจากจำนวนผูป ฏิบตั งิ านการเงินและบัญชี แตละมหาวิทยาลัยมีไมเทากัน
ทำใหขั้นตอนการทำงาน มีจำนวนมากนอยแตกตางกัน เชน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
มีมาก ปญหาอาจจะนอยกวา มหาวิทยาลัยที่มีผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีนอย
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2.2.4 จำแนกตามจำนวนผูต รวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาพรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายในมีการจัดสายการตรวจสอบ หรือคัดเลือกทีมในการตรวจสอบใหเพียงพอ และตรงตามความรู
ความสามารถในเรื่องหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ จำนวนผูตรวจสอบภายในเพียงพอสามารถทำให
การดำเนินงานปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตถาจำนวนผูตรวจสอบภายใน
มีไมเพียงพอตอกิจกรรมทีต่ รวจสอบ ทำใหการตรวจสอบครอบคลุมทุกกิจกรรม ทำใหขาดประสิทธิภาพ
2.2.5 จำแนกตามผู บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของหน ว ยตรวจสอบภายใน พบว า
สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตามมาตรฐานดานคุณสมบัติ
ความเป น อิ ส ระ และความเที่ ย งธรรม การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในควรมี ค วามเป น อิ ส ระ
เชน ในการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การรายงาน และสื่อสารผลการตรวจสอบ
โดยหัวหนางานตรวจสอบควรขึ้นตรงตอผูบริหารระดับสูงขององคกร

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยดังนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน ในขอที่มีสภาพปญหามากที่สุด ไดแก
ไดรับจัดสรรงบประมาณของหนวยตรวจสอบภายในไมเพียงพอ ดังนั้น หนวยตรวจสอบภายในตองมี
กระบวนการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การยุบรวมกิจกรรมที่คลายคลึงกัน
การใชทรัพยากรอยางประหยัด และใหความคุมคามากที่สุด
1.2 ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในขอที่มีสภาพปญหามากที่สุด ไดแก
จำนวนผูตรวจสอบภายในมีไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานและกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ
ดังนั้น ควรเพิ่มจำนวนผูตรวจสอบภายในใหเหมาะสมกับหนวยงานและกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ
1.3 ด า นการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในข อ ที่ มี ส ภาพป ญ หามากที่ สุ ด
ไดแก ระยะเวลาในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบมีจำกัด เนื่องจากมีการขยายระยะเวลา
ในการตรวจสอบ แตไมขยายระยะเวลาในการจัดทำรายงาน มีการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ จึงมีผลทำใหระยะเวลาในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในจำเปนตองเลื่อน
ออกไปดวย ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาปรับหรือขยายระยะเวลาใหเหมาะสม
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1.4 ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในขอที่มีสภาพปญหามากที่สุด ไดแก
หนวยรับตรวจไมดำเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ดังนั้น ผูบริหาร
ควรมีมาตรการในการบังคับ ควบคุม หนวยรับตรวจใหปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ภายในอยางชัดเจน และควรมีการตรวจสอบซ้ำในเรื่องที่มีการเสนอแนะจากผูตรวจสอบภายใน
1.5 จากการศึกษา พบวา ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูที่ไดรับมอบหมายมีสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
มากกว า อธิ ก ารบดี ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ควรให อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของ
หนวยงานตรวจสอบ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรหาความสัมพันธ ระหวางสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับปจจัยอืน่ ทีน่ อกเหนือจากสถานภาพ
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชน ผลการประเมินคะแนนจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

สรุป
จากการศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา 1) ปญหาที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ในภาพรวมทั้ง 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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DEVELOPMENT OF CURRICULUM ENTITLED “PROCESSED COCONUT
PRODUCT”, IN THE CAREER AND TECHNOLOGY LEARNING
SUBSTANCE FOR GRADE 5 STUDENTS
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตร เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว
น้ำหอม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาหลักสูตร 3) ทดลองใช
หลักสูตร และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ และ 5) แบบประเมิน
ความพึงพอใจตอหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา หนวยงานตาง ๆ ตองการให
สถานศึกษาจัดทำหลักสูตร ที่มีสาระเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดการเรียน
การสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถิ่น เพื่อแสวงหาความรูดานทักษะปฏิบัติ และสามารถ
พัฒนาสูอาชีพได สำหรับนักเรียนและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ มีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร
ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) หลักสูตรผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม มีความเหมาะสม
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
3
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ตามโครงสราง ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียนรู สือ่ การเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนือ้ หาแบงเปน
ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบตั ิ 3) การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรน สนุกสนาน
ขณะรวมกิจกรรมการเรียนรู สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี และ 4) การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น เรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จากมะพร า วน้ ำ หอม ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติโดยภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก ความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : หลักสูตรทองถิ่น 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.
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บทนำ
สภาพสั ง คมไทยจากอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด า นเศรษฐกิ จ อย า งรวดเร็ ว
ส ง ผลกระทบถึ ง การดำรงชี พ ของมนุ ษ ย การศึ ก ษาจึ ง เป น สิ่ ง สำคั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ซึ่งบทบาทสำคัญนี้เกี่ยวของกับสถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพปญหา
ชุมชน สังคม โดยนำภูมิปญญาทองถิ่นสภาพแวดลอม และแหลงความรูอื่น ๆ มาใชในการเรียนรู
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545: 5) ความมุงหมายการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค เพื่อแกปญหาในชุมชนและสังคม
โดยสถานศึกษารวมกับชุมชน องคกรตาง ๆ สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนแสวงหา
ความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น และวิทยากรตาง ๆ ในชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 11-13)
ปจจัยสำคัญในการพัฒนาประชากรไทย คือ การศึกษา และในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางที่ถูกตอง และใหผูเรียน
ได รั บ การพั ฒ นาที่ ส อดคล อ งกั บ ความมุ ง หมายที่ ก ำหนดไว จำเป น ต อ งคำนึ ง ถึ ง องค ป ระกอบ
หลายดาน องคประกอบที่สำคัญที่สุดและเปนหัวใจของการศึกษา คือ หลักสูตร เพราะเปนตัวกำหนด
หรือกรอบของแนวปฏิบัติที่จะทำใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุความมุงหมายที่วางไว (ใจทิพย
เชื้อรัตนพงษ, 2539: 11) และหลักสูตร เปนเครื่องมือมีความสำคัญยิ่งในการจัดการศึกษา เปนสิ่งที่
ชี้ใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน อันเปรียบเสมือนแผนที่หรือเข็มทิศที่จะ
นำทางในการจัดการศึกษาใหบรรลุผล ดังนั้นการกำหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา และแนวทางปฏิบัติ
จึงเปนรากฐานทางดานสติปญญาใหแกผูเรียนอยางชัดเจน จึงสามารถใชหลักสูตรเปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สุนีย ภูพันธ, 2546: 21)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ เนนใหทองถิ่นมีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรูจากประสบการณตรงจากผูรูในทองถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 19)
ซึ่งแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อนำมาใชฝกนักเรียนในระดับประถมศึกษาเพื่อเปนการเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติจากประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และทำให
นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหนรักษาทรัพยากร และใชทรัพยากรที่มีในทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด (บุปผา คุมมานนท, 2528: 10) การทำผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม
เปนอาชีพที่ประชาชนในทองถิ่น สามารถใชเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลักมาทำ เพื่อหารายได
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เสริมมาเลี้ยงครอบครัวไดเปนอยางดี ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอมที่รูจักกันแพรหลาย
ไดแก วุนมะพราว น้ำตาลมะพราว และมะพราวแกว ซึ่งสามารถผลิตไดงาย ตนทุนในการผลิตต่ำ
มีผูนิยมบริโภคเปนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ดังนั้น ผูวิจัยตระหนักถึงความสำคัญ
ของการทำผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จากมะพร า วน้ ำ หอม อั น เป น การส ง เสริ ม ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู นอกจากนี้ยังทำใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู
รูจักเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่น วิทยาการตาง ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวาง
ชุมชนกับผูเรียน รวมทั้ง การสัมภาษณและสอบถามบุคคลที่เกี่ยวของตองการใหพัฒนาหลักสูตร
เรื่อง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิ่น โดยใช
ทรัพยากรและแหลงเรียนรูในทองถิ่น เปนสื่อสำหรับการเรียนรูของนักเรียน

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานการพัฒนาหลักสูตร เรือ่ ง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร เรื่อง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม
3. เพื่อทดลองใชหลักสูตร เรื่อง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม
4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เรื่อง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการวิจัย
1.1 ศึกษาและวิเคราะหนโยบายการจัดการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533)
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ
การเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบและขอบขาย
เนื้ อ หา การจั ด กิ จ กรรม ที่ จ ะนำมาจั ด ทำหลั ก สู ต ร เรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จากมะพร า วน้ ำ หอม
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
1.4 ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไป ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและสภาพป จ จุ บั น
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ในชุมชนบานคีรีรัตนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

82

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

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

1.5 สัมภาษณ และสอบถาม ความตองการพัฒนาหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑแปรรูป
จากมะพราวน้ำหอม จากผูเกี่ยวของประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 2 คน ผูปกครองนักเรียนซึ่งเปนผูรูในทองถิ่น จำนวน 3 คน
กรรมการสถานศึ ก ษาผู น ำชุ ม ชน จำนวน 2 คน และนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย น
วัดคีรีรัตนาราม จำนวน 30 คน
1.6 เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เพื่อนำมาวิเคราะห
ขอมูล การพัฒนาหลักสูตร เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม
1.7 สรางหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยโครงสรางของหลักสูตร
ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค
5) คำอธิบายรายวิชา 6) หนวยการเรียนรู 7) แผนจัดการเรียนรู และ 8) การวัดและประเมินผล
1.8 ประเมิ น หลั ก สู ต ร เรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จากมะพร า วน้ ำ หอม โดยทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินทักษะปฏิบัติการแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม และประเมิน
ความพึงพอใจตอหลักสูตรหลังการเรียนรูเรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กับนักเรียน
กลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณความตองการในการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตอนที่ 2 ขอมูลความตองการ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และ ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ในการพัฒนาหลักสูตร ผูตอบแบบสัมภาษณประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอน
กลุ ม สาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยี จำนวน 2 คน ผู ป กครองนั ก เรี ย นซึ่ ง เป น ผู รู ใ นท อ งถิ่ น
จำนวน 3 คน และกรรมการสถานศึกษาผูนำชุมชน จำนวน 2 คน
2.2 แบบสอบถามความตองการจัดการเรียนรูเรื่องผลิตภัณฑการแปรรูปจากมะพราว
น้ำหอม แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับเพศ อายุ และอาชีพผูปกครอง ตอนที่ 2
ความตองการ ในการเรียนรู และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด
เก็บขอมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม จำนวน 30 คน
2.3 หลั ก สู ต ร เรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จากมะพร า วน้ ำ หอม กลุ ม สาระการเรี ย นรู
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 โครงสร า งของหลั ก สู ต ร
ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค
5) คำอธิบายรายวิชา 6) หนวยการเรียนรู 7) แผนจัดการเรียนรู และ 8) การวัดและประเมินผล
2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว
น้ำหอม เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.810

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

83

2.5 แบบประเมิ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ใช ป ระเมิ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 หลั ง
การเรียนรู เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ประเด็นการประเมินประกอบดวย การเตรียม
อุปกรณสำหรับเก็บลูกมะพราว การขูดมะพราวใหเปนเสนในการทำมะพราวแกว การเคี่ยวมะพราวสี
ตาง ๆ และการจับใหเปนกอน การเกลาลูกมะพราวสำหรับใสวนุ ทีต่ ม สุกแลว การเตรียมสวนผสมผงวุน
การตมวุนและการเทวุนลงในลูกมะพราว และการบรรจุผลิตภัณฑโดยการหอหุมดวยพลาสติก
เกณฑการประเมินมี 4 ระดับคุณภาพ คือ 1) คะแนนเฉลีย่ 3.5 – 4 หมายถึง คุณภาพอยูใ นระดับดีมาก
2) คะแนนเฉลี่ย 2.5 – 3.4 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดี 3) คะแนนเฉลี่ย 1.6 – 2.4 หมายถึง
คุณภาพอยูในระดับพอใช และ 4) คะแนนเฉลี่ย 0 - 1.5 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับปรับปรุง
2.6 แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว
น้ำหอม โดยประเมินหลังการเรียนรู เกณฑการประเมินมี 5 ระดับ คือ คะแนน 4.50– 5.00 หมายถึง
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 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 ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
3. วิธีวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินทักษะ
ปฏิ บั ติ และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ หลั ก สู ต ร วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ค า สถิ ติ ร อ ยละ
(percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบที (t–test dependent)
และวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงเปนหลักสูตร

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มีความสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพคน ทัง้ รางกายและจิตใจ ความรู ทักษะ และความสามารถเพือ่ ใหเพียบพรอมทัง้ ดานคุณธรรม
และความรู ซึ่ ง นำไปสู ก ารคิ ด วิ เ คราะห อ ย า งมี เ หตุ ผ ลอย า งรอบคอบ มี จิ ต สำนึ ก ที่ ดี รู เ ท า ทั น
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต โดยบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ
รวมทั้งการพัฒนา หรือสรางองคความรูเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในชนบท
1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กำหนดให ก ารจั ด การศึ ก ษาต อ งเป น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให เ ป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดี ในการดำรงชีวิต
สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
1.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีองคประกอบที่สำคัญของ
หลักสูตร คือ หลักการ จุดมุงหมาย สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระ
ตัวชีว้ ดั การจัดกิจกรรมการเรียนรู เวลาเรียน สือ่ การเรียนรู การวัดผลและประเมินผล เอกสารประกอบ
หลักสูตร
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1.4 เอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ จัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนกลุมสาระที่ชวย
พัฒนาใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจมีทักษะพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต นำความรูมาใช
ประโยชนในการทำงานอยางมีความคิดสรางสรรค เปนแนวทางในการประกอบอาชีพได สามารถ
ดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และ มีความสุข
1.5 การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 5 คน
ผูปกครอง ภูมิปญญาในทองถิ่น 8 คน ครูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 คน และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม จำนวน 30 คน มีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร
เรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จากมะพร า วน้ ำ หอม โดยใช แ หล ง เรี ย นรู ใ นท อ งถิ่ น มาจั ด การเรี ย นรู ด ว ย
การฝกปฏิบัติจริง
สรุปไดวา การศึกษาขอมูลพื้นฐาน จากนโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ
การสัมภาษณสอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ ตองการใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรที่มีสาระเกี่ยวกับ
การแกปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถิ่น
เพื่ อ แสวงหาความรู น ำมาพั ฒ นาทั ก ษะสู อ าชี พ เรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จากมะพร า วน้ ำ หอม
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง พบวา
2.1 ดานหลักการ ไดกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย และ
กรอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย นให เ ป น คนดี มี ป ญ ญา มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี
ขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก โดยการมีสวนรวมของทองถิ่นและสถานศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตร
2.2 ดานจุดหมาย
2.2.1 เพือ่ ใหนกั เรียนมีความรูค วามเขาใจเรือ่ งผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม
2.2.2 เพื่ อ ให นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จาก
มะพราวน้ำหอม
2.2.3 เพือ่ ใหนกั เรียน เห็นคุณคาการทำงาน มีนสิ ยั รักการทำงาน เห็นความสำคัญ
และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูเรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม
2.3 ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน
2.3.1 เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น และนำความรูและ
ประสบการณ มาพัฒนาตนเองและสังคม
2.3.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห เพื่อนำไปสูการสราง
องคความรูใหกับตนเอง
2.3.3 มีความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุผล
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2.3.4 มีความสามารถดานทักษะปฏิบัติการทำผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว

2.4 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อพัฒนาผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรประกอบดวย 1) มีความซื่อสัตยสุจริต 2) มีวินัย และใฝเรียนรู 3) อยูอยางพอเพียง 4) มุงมั่น
ในการทำงาน และ 5) รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นของตน
2.5 ดานโครงสรางของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
2.5.1 คำอธิบายรายวิชา คือ มีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการทำ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม และนำไปสูการคาขาย เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวได
2.5.2 หนวยการเรียนรู แบงเปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 2 ชัว่ โมง จำนวน 7 สัปดาห รวมเวลาทัง้ สิน้ 14 ชัว่ โมง รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เนื้อหาเวลาเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร
(n = 30)
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2.5.3 ดานกิจกรรมการเรียนรู ไดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
1) จัดการเรียนรูที่ยืดหยุนตามสภาพความตองการของผูเรียนและทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะ
สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 3) จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การศึกษาจากสื่อใบงาน
ใบความรู การสาธิ ต จากผู รู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น กระบวนการเรี ย นรู จ ากการฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง
4) จัดกิจกรรมการเรียนที่มุงใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง มี
การนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 5) จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
สรางความตระหนักเห็นคุณคาของผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยการเชิญวิทยากรทองถิ่นมารวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการสาธิต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
แปรรูปจากมะพราวน้ำหอม และ 7) จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมเรียนรู
ของนักเรียน
2.5.4 ดานสื่อการเรียนรู ประกอบดวย 1) เอกสาร ตำราผลิตภัณฑแปรรูป
จากมะพราวน้ำหอม 2) ใบความรู 3) ใบงาน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูแตละบุคคล
และแบบกลุม 5) แบบประเมินผลงานแตละบุคคล และแตละกลุม 6) การฝกปฏิบัติจริง 7) รูปภาพ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม เครื่องมือเครื่องใชในการทำผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว
น้ำหอม และ 8) ผูรูในทองถิ่น
2.5.5 ดานการวัดและการประเมินผล วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ
ประเมินทักษะปฏิบัติ ดวยแบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบมิติคุณภาพ 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช
ปรับปรุง และประเมินความพึงพอใจ โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลิเคอรท (Likert’s Scale)
5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยที่สุด
สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฉบับรางเรื่อง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม
เนื้อหาประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และโครงสราง
หลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชา เนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล โดยเนื้อหาแบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการตรวจสอบหลักสูตร โดยการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง แลวนำมาปรับปรุงแกไข พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
3. ผลการทดลองใชหลักสูตรฉบับราง พบวา
การทดลองใชหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม โดยทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 30 คน โดยผูวิจัยดำเนินจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 5 แผนการจัดการเรียนรู สรุปไดดังนี้
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แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1 เรือ่ ง ตำบลดอนคา ไดแก ความรูเ รือ่ ง ตำบลดอนคา
ประวัติความเปนมาของชุมชนบานดอนคา และลักษณะที่ตั้งของชุมชนบานดอนคา โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูจากใบความรู เรื่อง ประวัติความเปนมาของชุมชนบานดอนคา เพื่อนำไปศึกษา โดยให
นักเรียนออกไปแสวงหาความรูนอกหองเรียน 30 นาที ทุกกลุมจะตองกลับมาที่หองเรียนเพื่อนำเสนอ
ความรูที่หนาชั้นเรียน พบวานักเรียนใหความสนใจสนุกสนานกับการศึกษานอกสถานที่ และสามารถ
รวบรวมความรูที่ไดมานำเสนอใหเปนอยางดี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง น้ำตาลมะพราว ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรู
จากวิทยากรภายนอก สาธิตประกอบการบรรยาย หัวขอ วิธีการคัดเลือกวัตถุดิบและวิธีใชวัสดุ
อุปกรณในการทำน้ำตาลมะพราว พบวา นักเรียนชอบและมีความสุขในการเรียนรูส ามารถเรียนรูไ ดดี
แผนการจั ดการเรี ย นรูที่ 3 เรื่ อ ง มะพร า วแก ว ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนทำ
มะพราวแกว และปฏิบัติการในการทำมะพราวแกว โดยครูพานักเรียนไปบานของวิทยากร (ผูรู
ในท อ งถิ่ น ) เพื่ อ ดู วั ส ดุ แ ละส ว นผสมในการทำมะพร า วแก ว เช น ที่ ขู ด มะพร า ว มะพร า วทึ น ทึ ก
น้ำลอยดอกมะลิ สีผสมอาหาร และรวมฝกปฏิบัติการทำมะพราวแกวไปพรอมกับวิทยากร พบวา
นักเรียนสนใจและตั้งใจปฏิบัติจนไดมะพราวแกวที่นารับประทาน มีรสชาติอรอย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง วุนมะพราว ไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนโดยครู
พานักเรียนไปบานของวิทยากร (ผูรูในทองถิ่น) เพื่อดูวัสดุและสวนผสมในการทำวุนมะพราว เชน
น้ำมะพราว น้ำตาลทราย กรดอะซิติก (น้ำสมสายชู) ยูเรีย (หรือใชแอมโมเนียมซัลเฟต) ethanol
หรือเหลาขาวหัวเชื้อวุนน้ำมะพราว และรวมฝกปฏิบัติการทำวุนมะพราวไปพรอมกับวิทยากร พบวา
นักเรียนสนใจและตั้งใจปฏิบัติจนไดวุนมะพราวที่มีรสชาติอรอย
แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 5 เรื่ อ ง แนวทางการจั ด จำหน า ยและการบรรจุ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม การจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ครูให
นักเรียนดูผลิตภัณฑในชุมชน ทีม่ บี รรจุภณ
ั ฑทส่ี วยงามและปลอดภัย แลวรวมกันอภิปรายถึงประโยชน
ของบรรจุผลิตภัณฑในชุมชน และ ฝกปฏิบตั กิ ารจัดรูปแบบผลิตภัณฑโดยนักเรียนตัง้ ใจฝกเปนอยางดี
สรุปไดวา จากการทดลองใชหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม
โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยเปนผูสอนในภาคทฤษฎี และเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูภาคปฏิบัติ พบวา
นักเรียนสวนใหญ มีความรู ความเขาใจมากขึ้น และนักเรียนมีความตั้งใจ สนใจ มีความกระตือรือรน
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความสนุกสนานกับการเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี
4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จากการนำไปใชในสภาพการเรียนการสอนจริง
พบวา
4.1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกลุม ตัวอยาง 30 คน รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกลุมตัวอยาง

¨´¤§·Í

³Â
Á¨¸É¥
( X)
10.97
14.30

nªÁ¸¥É Á
¤µ¦µ
(S.D.)
2.34
2.12

(n = 30)

t-test

p-value

n°µ¦Äo®¨´¼¦
18.410* .000
®¨´µ¦Äo®¨´¼¦
* p < .05
จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องผลิตภัณฑ
แปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
4.2 ทักษะปฏิบัติ คือการประเมินผลหลังการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรูที่
1 – 5 โดยใชประเมินจากการปฏิบัติงาน แบงเกณฑการประเมิน เปน 4 ระดับคุณภาพ แสดงผลรวม
ของการประเมินทักษะปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลโดยเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ปรากฏผล ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะการปฏิ บั ติ เ รื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารแปรรู ป จากมะพร า วน้ ำ หอม
ของนักเรียนกลุมตัวอยาง
(n = 30)
³Â´¬³µ¦·´·
¦µ¥µ¦¦³Á¤·´¬³µ¦·´·
( X ) S.D. Â¨¨

1. ´¬³µ¦Á¦¸¥¤°»¦rÎµ®¦´ÁÈ¨¼¤³¡¦oµª
2. ´¬³µ¦ ¼¤³¡¦oµªÄ®oÁ}ÁoÄµ¦Îµ¤³¡¦oµªÂoª
3. ´¬³µ¦Á¸É¥ª¤³¡¦oµª¸nµ Ç Â¨³µ¦´Ä®oÁ}o°
4. ´¬³µ¦Á¨µ¨¼¤³¡¦oµªÎµ®¦´Änª»o¸Éo¤»Â¨oª
5. ´¬³µ¦Á¦¸¥¤nª¤ª»o µ¦o¤ª»o
Â¨³µ¦Áª»o¨Ä¨¼¤³¡¦oµª
6. ´¬³µ¦¦¦»¨·£´rÃ¥µ¦®n°®»o¤oª¥¡¨µ·
¦ª¤Á¨¸É¥

3.80
3.76
3.73
3.70

0.40
0.43
0.44
0.46

¸¤µ
¸¤µ
¸¤µ
¸¤µ

3.84
3.73
3.76

0.39 ¸¤µ
0.44 ¸¤µ
0.43 ¸¤µ
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จากตารางที่ 3 พบวา ทักษะการปฏิบัติโดยรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 อยูในระดับดีมาก ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.43 )
4.3 ความพึงพอใจตอหลักสูตร คือการประเมินผลหลังการใชหลักสูตรจากการเรียน
เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอหลักสูตร
เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม
(n = 30)
³Âªµ¤¡¹¡°Ä
¦µ¥µ¦¦³Á¤·
( X ) S.D. Â¨¨
1. ÄÁºÊ°®µ Á¦ºÉ°¨·£´rÂ¦¦¼µ¤³¡¦oµªÊÎµ®°¤
2. Åo¦´ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°¨·£´rÂ¦¦¼µ¤³¡¦oµªÊÎµ®°¤
3. ÁºÊ°®µµ¦³¸ÉÁ¦¸¥Á}Á¦ºÉ°¤¸¦³Ã¥rn°¸ª·¦³Îµª´
4. ª·¸µ¦Á¦¸¥¦¼o»nµÄ
5. ´Á¦¸¥¤¸Ã°µÅo f·´·Â¦¦¼¤³¡¦oµªÊÎµ®°¤
6. ®¨´¼¦Á¦ºÉ°¨·£´rÂ¦¦¼µ¤³¡¦oµªÊÎµ®°¤ Á}Á¦ºÉ°
¸ÉÁ¦¸¥¦¼oÅonµ¥Á®¤µ³¤´´Á¦¸¥
7. ´Á¦¸¥µ¤µ¦Îµªµ¤¦¼oÅÄoÄ¸ª·¦³Îµª´
Â¨³¦³°°µ¸¡Åo
8. ¤¸ªµ¤£µ£¼¤·ÄÄ¨µ °Á°
¦ª¤Á¨¸É¥

4.73
4.93
4.50
4.90
4.66

0.44
0.47
0.50
0.30
0.47

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»

4.56 0.50

¤µ¸É»

4.86 0.34
4.73 0.44
4.73 0.43

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอความรูเรื่อง ผลิตภัณฑ
แปรรูปจากมะพราวโดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด ( x̄ = 473, S.D. = 0.43)
สรุป ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทักษะปฏิบัติการแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูใน
ระดับมากที่สุด และการปรับปรุงหลักสูตร ปรับเวลาสอนเรื่อง การทำมะพราวแกว ในภาคปฏิบัติ
จาก 1 ชั่วโมง เปน 2 ชั่วโมง

90

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

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

อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นที่นำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผลจากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน พบวา นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน
ตาง ๆ การสัมภาษณสอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ ตองการใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรที่มีสาระ
เกี่ยวกับการแกปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรู
ในทองถิ่น เพื่อแสวงหาความรูนำมาพัฒนาทักษะสูอาชีพ เรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งนโยบาย
การจัดการศึกษาตองการใหสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู และพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดทำ
สาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยรวมกับชุมชน องคกรตาง ๆ สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการแสวงหา
ความรู ขอมูล และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตาง ๆ ในชุมชนมารวมจัดกระบวนการเรียนรู
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 11-13) สอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน เกิดศิริ (2552: 123-125)
ไดวจิ ยั เรือ่ ง การพัฒนาหลักสูตรงานจักสานของเลนกลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไดศึกษานโยบายของ
หนวยงานตาง ๆ โดยการสัมภาษณ การสอบถาม การสนทนากลุม ตองการใหสถานศึกษา องคกร
ตาง ๆ ชุมชนมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถิ่นและ
ชุมชน โดยนำภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และควรจัดการศึกษา
ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในทองถิ่น
2. ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรฉบับรางเรื่อง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราว
น้ำหอม เนื้อหาประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
โครงสรางหลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชา เนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู
การวัดและประเมินผล โดยเนื้อหาแบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการตรวจสอบหลักสูตร
โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง ไดคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 1.00 ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 9) ระบุวาองคประกอบของ
หลักสูตร มีหลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง
หลักสูตร การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล สอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง
(2552: 30) ไดกลาววา องคประกอบของหลักสูตรที่สำคัญคือ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญ
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา ขอบขายเนื้อหาเวลา
เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และสอดคลองกับ
งานวิ จั ย ของนาวา ศรี ษ ะเนตร (2553: 128) ศึ ก ษาการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เรื่ อ ง การทำน้ ำ ปลา
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จากปลารา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทาวัด “คุรุราษฎรบำรุงวิทย” โดยมีกระบวนการ
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร
3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา หลักสูตรประกอบดวย
ความสำคัญ หลักการ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย สาระการเรียนรู คุณภาพผูเรียน ขอบขายเนื้อหา
และโครงสรางหลักสูตร มีความสอดคลอง เหมาะสมที่จะนำไปใชในการเรียนรู
3. ผลการทดลองใชหลักสูตร เรื่อง ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 พบวา การจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยเปนผูสอนในภาคทฤษฎี
และเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูภาคปฏิบัติ นักเรียนสวนใหญมีความรู ความเขาใจ
มากขึ้น และมีความตั้งใจ สนใจ กระตือรือรนกับการการเรียนรู สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี
สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของสุ นี ย ภู พั น ธ (2546: 21) ได ก ล า วว า “หลั ก สู ต รมี ค วามสำคั ญ ยิ่ ง ใน
การจัดการศึกษา เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน อันเปรียบเสมือน
แผนที่หรือเข็มทิศที่จะนำทางในการจัดการศึกษาใหบรรลุผล” ซึ่งชี้ใหเห็นวาหลักสูตรเปนเครื่องมือ
สำคัญที่จะทำใหความมุงหมายในการจัดการศึกษาบรรลุผลและมีสวนชวยในการสรางคุณลักษณะ
ของผูเรียนใหเปนคนที่มีคุณภาพ
4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติ
การแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม อยูในระดับดีมาก ความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด
และการปรับปรุงหลักสูตร ปรับเวลาสอนเรื่อง การทำมะพราวแกว ในภาคปฏิบัติ จาก 1 ชั่วโมง
เพิ่มเปน 2 ชั่วโมง ซึ่งมีผลงานวิจัยที่สอดคลองดังนี้
งานวิจัยของจิรานุวัฒน พึ่งออน (2550: 116-117) ไดวิจัยหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง
การประดิษฐผลิตภัณฑจากกะลามะพราว สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดถอนสมอ
อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจหลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวา
กอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับมาก
และความพึงพอใจตอหลักสูตร ในระดับมากที่สุด
งานวิจัยของกมลวรรณ มั่นสติ (2550: 56) ไดทำการศึกษาการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง ผลิตภัณฑจากมะพราว
พบวาผูศ กึ ษาคนควาพัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพ 92.89/92.40 ซึง่ สูงกวาเกณฑทต่ี ง้ั ไว 80/80 ประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคาเทากับ 0.73 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง ผลิตภัณฑจากมะพราว โดยรวม และรายดาน
ทุกดานอยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช
1.1 การนำหลักสูตรไปใช ครูผูสอนประจำกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหเขาใจ และ
ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด ขณะเรียนรูภาคปฏิบัติ
1.2 เนื้อหาในหลักสูตรภาคปฏิบัติควรปฏิบัติอยางตอเนื่อง ตามขั้นตอนในแผน
จัดการเรียนรู เพื่อสามารถประเมินผลไดหลังจบการเรียนรู
1.3 ควรนำขอเสนอแนะ หรือวิธปี ฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ หมาะสมกับวัยของนักเรียนมาปรับปรุง
การเรียนการสอนในครั้งตอไป
2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรวิจัยการพัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ควรวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสงเสริมอาชีพที่ไดจากผลผลิตการแปรรูปมะพราว
น้ำหอม
2.3 ควรวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพมะพราวน้ำหอม ในแตละภาคของประเทศไทย

สรุป
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา สถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวของมีความตองการ
ใหนักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ชีวิตจริงในทองถิ่นของตนเอง โดยมีผูมีความรูความสามารถรวมถายทอด และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตลอดจนเนื้อหาที่สอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน พรอมทั้งเนนฝกทักษะ
ปฏิบัติจริง จากนั้นผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรฉบับรางโดยนำขอมูลพื้นฐานมาเปนแนวทางพัฒนา
หลักสูตร ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา
เนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนื้อหาแบงเปน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมเวลา 14 ชั่วโมง มีการตรวจสอบหลักสูตรโดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00 แสดงวาหลักสูตรมีความเหมาะสมเพื่อทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554
จำนวน 30 คน พบวา นักเรียนมีความตั้งใจใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรม ที่หลากหลาย
ดวยความสนุกสนาน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี หลังจบการเรียนรูตามแผนการจัด
การเรียนรูแลว ผูวิจัยไดประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนตามหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม หลังเรียน
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สู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ด า นทั ก ษะปฏิ บั ติ ใ นระดั บ ดี ม าก ด า น
ความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด และหลักสูตรควรมีการปรับปรุงดานทักษะปฏิบัติ
ในสวนของเนื้อหา เรื่องการทำมะพราวแกว จากเดิมปฏิบัติ 1 ชั่วโมง เพิ่มเปน 2 ชั่วโมง หลักสูตร
ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวน้ำหอม เปนหลักสูตรที่สงเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและ
การปฏิบัติ จึงเหมาะสมที่จะนำไปใชในสถานศึกษาทั่วไป
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ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึ ก ษาของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ 2) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจใน
การบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา กับ เพศ อายุ ตำแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา
ขนาดโรงเรี ย นและโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ สั ง กั ด ในจั ง หวั ด กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย จำแนก
เปนผูบริหารสถานศึกษา 100 คน และครูผูสอน 246 คน รวมจำนวน 346 คน เครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผานการหาคาความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญ 5 คน และวิเคราะห
คาความเชือ่ มัน่ ไดเทากับ 0.975 สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล คือ การแจกแจงความถีแ่ ละคารอยละ
และใชสถิติทดสอบไคสแควร
ผลการวิจัยพบวา
1. ผูบริหารสถานศึกษา ใชรูปแบบการตัดสินใจแบบนักคิดมากที่สุดในดานงานวิชาการ
และดานการบริหารงานทั่วไป และใชรูปแบบการตัดสินใจแบบพฤติกรรมมากที่สุดในดานบุคลากร
และดานงบประมาณ

นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดร.เฉลิมชัย หาญกลา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
ดร.วสัน ปุนผล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2
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2. ลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษาของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
มีความสัมพันธกบั สถานภาพของกลุม ตัวอยาง เมือ่ จำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหนงหนาทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา
ขนาดโรงเรียนและโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดในจังหวัด
คำสำคัญ: ลักษณะการตัดสินใจ สถานศึกษา ผูบริหาร ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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
การศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพคน โดยเปนรากฐานในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนและเตรียมคนใหเขาไปสูสังคมยุคใหมอยางมั่นคงและรูทันโลกในภาวะที่โลก
มีการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ อยางรวดเร็วตลอดเวลา และเปนโลกแหงการเรียนรูที่ไมมีที่สิ้นสุด
การศึ ก ษาจำเป น ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาคนให มี ค วามเข ม แข็ ง ทางป ญ ญา มี ก ารเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง
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ตลอดชีวิตและสรางความรูใหมได เพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตและกาวไปในยุคโลกาภิวัตนไดอยาง
ผาสุกมั่นคง (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2, 2552: 1)
การตัดสินใจเปนเรื่องที่ผูบริหารจะตองกระทำในทุกขั้นตอนของการบริหาร เริ่มตั้งแต
ขั้นการวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การสั่งการ (directing) และการควบคุม
(controlling) (สมยศ นาวีการ, 2544: 24-25) ผูบริหารจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดวา
จะดี ที่ สุ ด จากทางเลื อ กหลาย ๆ ทางเลื อ ก เนื่ อ งจากการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห ารนั้ น มี ผ ลกระทบ
ตอบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม เพราะผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ในการบริหารเชนเดียวกับผูบริหาร
หรื อ ผู จั ด การองค ก รทั่ ว ไป เป น บุ ค คลสำคั ญ ในการดำเนิ น งานของสถานศึ ก ษา (สำนั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541: 172)
การตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จนั้น ตองอาศัย
องค ป ระกอบต า ง ๆ หลายด า นประกอบในการตั ด สิ น ใจ มี ห ลั ก การและกระบวนการตั ด สิ น ใจ
ที่มีเหตุผล มีขอมูลขาวสารประกอบการพิจารณาที่ถูกตองเปนปจจุบันจึงจะทำใหการตัดสินใจ
ของผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพ สงผลใหงานบริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จและแสดงถึง
ประสิทธิภาพความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยของรัชนี เจริญมาก
(2548: ก) ไดศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบพฤติกรรมที่ 4
มากที่ สุ ด คื อ ให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ส ว นร ว มพิ จ ารณาป ญ หาเป น กลุ ม แล ว ให ผู บ ริ ห ารตั ด สิ น ใจ
การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา จึงเปรียบเหมือนกับหัวใจของการบริหารงานสถานศึกษา
นั่นเอง ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจในหลักการและกระบวนการตัดสินใจจึงเปน
เรื่ อ งที่ ส ำคั ญ และจำเป น มาก ผู วิ จั ย จึ ง เห็ น ความสำคั ญ ในการศึ ก ษา ลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจใน
การบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็ น ของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู สัง กัดสำนัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) โดยยึดรูปแบบการตัดสินใจของกรีนเบิรก
และบารอน (Greenberg & Baron, 2003: 366) เพื่ อ จะได ท ราบถึ ง ลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจใน
การบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในการบริหารงาน โดยจะเปน
ประโยชนในการทำความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบในการบริหารงานโดยรวมของผูบริหารสถานศึกษา
โดยมุงเนนไปที่ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู ซึง่ จะเปนประโยชนตอ การปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการตัดสินใจ อันจะชวยให
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเปนไปอยางคลองตัว เรียบรอย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบ ริหารสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา
ของผูบ ริหารสถานศึกษา กับ เพศ อายุ ตำแหนงหนาทีก่ ารปฏิบตั งิ าน วุฒทิ างการศึกษา ประสบการณ
การทำงาน รายได อัตราสวนครูตอ นักเรียน ทีต่ ง้ั ของสถานศึกษา ขนาดโรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่สังกัดในจังหวัด ของกลุมตัวอยาง

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2555 จำนวน 42 โรงเรียน โดยเปนผูบ ริหารสถานศึกษา 124 คน และครูผสู อน 2,438 คน
รวมทั้งหมด 2,562 คน
1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยคำนวณขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตร
ยามาเน (Yamane, 1967: 886-887) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหมีความคลาด
เคลื่อนได .05 (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546: 445) ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1.2.1 ผูบริหารสถานศึกษา 100 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (simple
random sampling)
1.2.2 ครูผสู อน 246 คน ไดมาโดยวิธกี ารสุม อยางงาย (simple random sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก สถานภาพของผูต อบประกอบดวย
1) เพศ
2) ตำแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน
3) วุฒิการศึกษา
4) อายุ
5) ประสบการณการทำงาน
6) รายได
7) อัตราสวนครูตอนักเรียน
8) ที่ตั้งของสถานศึกษา
9) ขนาดโรงเรียน
10) โรงเรียนมัธยมศึกษที่สังกัด

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

99

2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables)
2.2.1 ตัวแปรตามกลุมที่ 1 ไดแก ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
4 ดาน ตามความคิดเห็นของผูบ ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
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 ตัวแปรตามกลุมที่ 2 ไดแก การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ประกอบดวย 4 งาน คือ
1) งานวิชาการ
2) งานงบประมาณ
3) งานบุคลากร
4) งานบริหารทั่วไป
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะ
การตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถาม
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยผานการตรวจสอบ
จากผูทรงคุณวุฒิ 5 คน และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.975
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามด ว ยตนเอง แล ว นำแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความสมบูรณของขอมูล และนำขอมูลที่ได มาดำเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป

ผลการวิจัย
ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาแสดงไว
ใน ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหลักษณะรูปแบบการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวม
(n = 346)
¦¼Â¨´¬³µ¦´·Ä (n, %)
¦¼Â¸É 1
¦¼Â¸É 2
¦¼Â¸É 3

¦¼Â¸É 4

1. µª·µµ¦

36 (10.40)

77 (22.25)

118 (34.10)

115 (33.24)

2. µ¦³¤µ

61 (17.63)

95 (27.46)

94 (27.17)

96 (27.75)

3. µ»¨µ¦

43 (12.43)

92 (26.59)

105 (30.35)

106 (30.64)

4. µ´ÉªÅ

37 (10.69)

83 (23.99)

115 (33.24)

111 (32.08)

µ¦¦·®µ¦µ

จากตารางที่ 1 ลักษณะรูปแบบการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา ของผูบริหาร
สถานศึกษา ใชรูปแบบที่ 3 ในดานงานวิชาการและดานการบริหารงานทั่วไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ
34.10 และ 33.24 ตามลำดับ และใชรูปแบบที่ 4 ในดานงานบุคลากรและดานงานงบประมาณ
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 30.64 และ 27.75 ตามลำดับ
2. ลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษาของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี
ความสัมพันธกับเพศ อายุ ตำแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทำงาน
รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา ขนาดโรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัด
ในจังหวัด แสดงไวในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง
(n = 346)
µ£µ¡ °¨»n¤´ª°¥nµ

¦¼Â¨´¬³µ¦´·Ä
¦¼Â¸É 1 ¦¼Â¸É 2

¦¼Â¸É 3

¦¼Â¸É 4

F2
(p)

.002***

1. Á¡«
1.1 oµµª·µµ¦
µ¥

4.34

11.27

9.83

17.05

®·

7.23

13.29

22.83

14.16

µ¥

4.91

12.72

9.25

15.61

®·

7.80

18.79

15.03

15.90

µ¥

4.05

11.85

12.43

14.16

®·

8.96

15.32

17.92

15.32

µ¥

6.36

7.23

6.49

21.97

®·

5.20

13.29

23.12

15.90

o°¥ªnµ 30 e

2.60

6.36

4.34

4.91

30-40 e

2.31

3.76

9.25

4.62

41-50 e

3.18

8.38

8.96

8.38

¤µªnµ 50 e ¹ÊÅ

3.47

6.07

10.12

13.29

o°¥ªnµ 30 e

2.02

9.25

3.47

3.47

30-40 e

2.31

5.78

4.62

7.23

41-50 e

4.34

7.80

7.23

9.54

¤µªnµ 50 e ¹ÊÅ

4.05

8.67

8.96

11.27

1.2 oµµ¦³¤µ
.341

1.3 oµµ»¨µ¦
.282

1.4 oµµ¦¦·®µ¦µ´ÉªÅ
.001***

2. °µ¥»
2.1 oµµª·µµ¦
.042*

2.2 oµµ¦³¤µ
.093
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)
(n = 346)
¦¼Â¨´¬³µ¦´·Ä
¦¼Â¸É 1

¦¼Â¸É 2

¦¼Â¸É 3

¦¼Â¸É 4

F2
(p)

o°¥ªnµ 30 e

2.31

7.51

5.49

2.89

.018*

30-40 e

2.02

5.20

4.62

8.09

41-50 e

4.05

8.67

7.80

8.38

¤µªnµ 50 e ¹ÊÅ

4.62

5.78

12.43

10.12

o°¥ªnµ 30 e

2.60

6.36

3.47

5.78

30-40 e

0.29

4.91

5.78

8.96

41-50 e

3.18

6.36

7.23

12.14

¤µªnµ 50 e ¹ÊÅ

5.49

2.89

13.58

10.98

¼o¦·®µ¦µ«¹¬µ

4.19

5.49

3.47

15.03

¦¼

6.65

19.08

29.19

16.18

¼o¦·®µ¦µ«¹¬µ

3.47

8.96

6.36

10.12

¦¼

9.25

22.54

17.92

21.39

¼o¦·®µ¦µ«¹¬µ

4.05

7.23

6.36

11.27

¦¼

8.96

19.94

23.99

18.21

¼o¦·®µ¦µ«¹¬µ

4.34

5.78

6.36

12.43

¦¼

7.23

14.74

23.70

25.43

¦³´¦·µ¦¸

4.05

15.61

22.54

14.45

¼ªnµ¦·µ¦¸

7.51

8.96

10.12

16.76

µ£µ¡ °¨»n¤´ª°¥nµ
2.3 oµµ»¨µ¦

2.4 oµµ¦¦·®µ¦µ´ÉªÅ
.000***

3. ÎµÂ®n®oµ¸Éµ¦·´·µ
3.1 oµµª·µµ¦
.000***

3.2 oµµ¦³¤µ
.822

3.3 oµµ»¨µ¦
.048*

3.4 oµµ¦¦·®µ¦µ´ÉªÅ
.140

4. ª»·µ¦«¹¬µ
4.1 oµµª·µµ¦
.000***
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)
(n = 346)
µ£µ¡ °¨»n¤´ª°¥nµ

¦¼Â¨´¬³µ¦´·Ä
¦¼Â¸É 1 ¦¼Â¸É 2

¦¼Â¸É 3

¦¼Â¸É 4

F2
(p)

4.2 oµµ¦³¤µ
¦³´¦·µ¦¸

4.91

20.52

15.03

16.18

¼ªnµ¦·µ¦¸

7.80

10.98

9.25

15.32

¦³´¦·µ¦¸

6.36

18.21

17.63

14.45

¼ªnµ¦·µ¦¸

6.65

8.96

12.72

15.03

¦³´¦·µ¦¸

4.91

13.58

18.50

19.65

¼ªnµ¦·µ¦¸

6.65

6.94

11.56

18.21

o°¥ªnµ 10 e

4.05

7.80

9.25

6.36

10-20 e

2.89

7.23

7.80

7.23

¤µªnµ 20 e

4.62

9.54

15.61

17.63

o°¥ªnµ 10 e

2.89

13.29

6.07

5.20

10-20 e

3.47

6.94

4.62

10.12

¤µªnµ 20 e

6.36

11.27

13.58

16.18

o°¥ªnµ 10 e

3.76

10.12

7.23

6.36

10-20 e

2.89

8.09

5.78

8.38

¤µªnµ 20 e

6.36

8.96

17.34

14.74

o°¥ªnµ 10 e

3.18

8.09

7.23

8.96

10-20 e

2.60

5.78

5.20

11.56

¤µªnµ 20 e

5.78

6.65

17.63

17.34

.011*

4.3 oµµ»¨µ¦
.052*

4.4 oµµ¦¦·®µ¦µ´ÉªÅ
.044*

5. ¦³µ¦rµ¦Îµµ
5.1 oµµª·µµ¦
.243

5.2 oµµ¦³¤µ
.001***

5.3 oµµ»¨µ¦
.025*

5.4 oµµ¦¦·®µ¦µ´ÉªÅ
.016*
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)
(n = 346)
µ£µ¡ °¨»n¤´ª°¥nµ

¦¼Â¨´¬³µ¦´·Ä
¦¼Â¸É 1

¦¼Â¸É 2

¦¼Â¸É 3

¦¼Â¸É 4

F2
(p)

.300

6. ¦µ¥Åo
6.1 oµµª·µµ¦
o°¥ªnµ 25,000 µ

4.34

8.96

10.98

6.65

25,000-35,000 µ

2.31

5.20

6.94

7.51

¤µªnµ 35,000 µ

4.91

10.40

14.74

17.05

o°¥ªnµ 25,000 µ

3.76

13.29

6.65

7.23

25,000-35,000 µ

1.73

6.07

5.49

8.67

¤µªnµ 35,000 µ

7.23

12.14

12.14

15.61

o°¥ªnµ 25,000 µ

3.76

11.27

8.67

7.23

25,000-35,000 µ

3.18

6.07

3.76

8.96

¤µªnµ 35,000 µ

6.07

9.83

17.92

13.29

o°¥ªnµ 25,000 µ

2.31

8.67

8.09

11.85

25,000-35,000 µ

2.89

4.91

4.34

9.83

¤µªnµ 35,000 µ

6.36

6.94

17.63

16.18

6.2 oµµ¦³¤µ
.039*

6.3 oµµ»¨µ¦
.005**

6.4 oµµ¦¦·®µ¦µ´ÉªÅ
.016*

F

7. °´¦µnª¦¼n°´Á¦¸¥
7.1 oµµª·µµ¦
o°¥ªnµ 1:18

0.87

1.45

0.87

0.58

1:18-1:22

1.73

4.05

5.78

7.23

1:23-1:28

3.76

9.54

8.67

8.67

¤µªnµ 1:28

5.20

9.54

17.34

14.74

o°¥ªnµ 1:18

0.87

0.87

2.02

0.00

1:18-1:22

3.18

4.62

2.89

8.09

1:23-1:28

4.05

11.85

6.36

8.38

¤µªnµ 1:28

4.62

14.16

13.01

15.03

.305

7.2 oµµ¦³¤µ
.010**
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)
(n = 346)
¦¼Â¨´¬³µ¦´·Ä
¦¼Â¸É 1

¦¼Â¸É 2

¦¼Â¸É 3

¦¼Â¸É 4

F2
(p)

o°¥ªnµ 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

¤µªnµ 1:28

7.80

10.40

13.01

15.61

o°¥ªnµ 1:18

0.87

1.16

1.16

0.58

1:18-1:22

3.18

3.18

3.47

8.96

1:23-1:28

2.02

8.38

12.72

7.51

¤µªnµ 1:28

5.49

7.80

12.72

20.81

ÄÁ Á«µ¨

4.05

15.61

22.54

14.45

°Á Á«µ¨

7.51

8.96

10.12

16.76

ÄÁ Á«µ¨

8.09

13.29

13.58

20.23

°Á Á«µ¨

4.62

18.21

10.69

11.27

ÄÁ Á«µ¨

6.36

13.29

17.05

18.50

°Á Á«µ¨

6.65

13.87

13.29

10.98

ÄÁ Á«µ¨

4.91

9.25

18.50

22.54

°Á Á«µ¨

6.65

11.27

11.56

15.32

µ£µ¡ °¨»n¤´ª°¥nµ
7.3 oµµ»¨µ¦

7.4 oµµ¦¦·®µ¦µ´ÉªÅ
.001***

8. ¸É´Ê °µ«¹¬µ
8.1 oµµª·µµ¦
.000***
F

8.2 oµµ¦³¤µ
.006**

8.3 oµµ»¨µ¦
.203

8.4 oµµ¦¦·®µ¦µ´ÉªÅ
.041*
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)
(n = 346)
¦¼Â¨´¬³µ¦´·Ä
¦¼Â¸É 1

¦¼Â¸É 2

¦¼Â¸É 3

¦¼Â¸É 4

F2
(p)

o°¥ªnµ 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

¤µªnµ 2,500 

2.89

6.65

13.29

12.72

o°¥ªnµ 500 

1.73

1.16

2.31

2.89

500 – 1,500 

0.58

11.56

7.23

4.91

1,501 – 2,500 

5.49

11.56

6.65

8.38

¤µªnµ 2,500 

4.91

7.23

8.09

15.32

o°¥ªnµ 500 

1.45

1.45

4.34

0.87

500 – 1,500 

1.73

8.67

8.09

24.28

1,501 – 2,500 

4.91

8.09

9.54

9.54

¤µªnµ 2,500 

4.91

8.96

8.38

13.29

F

o°¥ªnµ 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

¤µªnµ 2,500 

3.47

4.62

11.56

15.90

»¤µ¸

7.80

14.16

22.54

12.43

¦³»¦¸

3.76

10.40

10.12

18.79

µ£µ¡ °¨»n¤´ª°¥nµ
9. µÃ¦Á¦¸¥
9.1 oµµª·µµ¦

9.2 oµµ¦³¤µ
.000***

9.3 oµµ»¨µ¦
.014**

9.4 oµµ¦¦·®µ¦µ´ÉªÅ

10. Ã¦Á¦¸¥¤´¥¤«¹¬µ¸É´´
Ä´®ª´
10.1 oµµª·µµ¦
.000***
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (ตอ)
(n = 346)
¦¼Â¨´¬³µ¦´·Ä
¦¼Â¸É 1

¦¼Â¸É 2

¦¼Â¸É 3

¦¼Â¸É 4

F2
(p)

»¤µ¸

7.23

18.50

14.74

16.47

.662

¦³»¦¸

5.49

13.01

9.54

15.03

»¤µ¸

6.94

13.58

20.52

15.90

¦³»¦¸

6.07

13.58

9.83

13.58

»¤µ¸

5.49

10.69

17.05

23.70

¦³»¦¸

6.07

9.83

13.01

14.16

µ£µ¡ °¨»n¤´ª°¥nµ
10.2 oµµ¦³¤µ

10.3 oµµ»¨µ¦
.062

10.4 oµµ¦¦·®µ¦µ´ÉªÅ
.279

*p>.05
**p>.01
***p>.001
จากตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่มีตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจ
ในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษากับสถานภาพของกลุมตัวอยาง พบวา
1. เพศ มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานวิชาการ และดานการบริหารงานทั่วไป มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2. อายุ มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานวิชาการ ดานงานบุคลากร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการบริหารงานทั่วไป มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001
3. ตำแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน 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 และดานการบริหารงานทั่วไป มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ประสบการณ ก ารทำงาน มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ รู ป แบบลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจใน
การบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานงบประมาณ ความสัมพันธกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานงานบุคลากร และดานการบริหารงานทั่วไป มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. รายได มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานงบประมาณ ความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดานงานบุคลากร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการบริหาร
งานทั่วไปมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. อัตราสวนครูตอนักเรียน รายได มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจใน
การบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานงบประมาณ และดานการบริหารงาน
ทั่วไปมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
8. ทีต่ งั้ ของสถานศึกษา มีความสัมพันธตอ รูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ ความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการบริหารงานทั่วไป มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
9. ขนาดโรงเรียน มีความสัมพันธตอรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานงบประมาณ ดานการบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และดานงานบุคลากร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
10. โรงเรียนมัธยมศึกษาทีส่ งั กัดในจังหวัด มีความสัมพันธตอ รูปแบบลักษณะการตัดสินใจ
ในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานงานวิชาการ ความสัมพันธกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษาของผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาและครู สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 4 ผู วิ จั ย มี หั ว ข อ
ในการอภิปรายผล ดังนี้
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1. ลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นวารูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษา
ดานงานวิชาการและดานการบริหารงานทั่วไป ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบที่ 3 คือการตัดสินใจ
แบบนักคิดมากที่สุด ดานงานบุคลากรและดานงานงบประมาณ ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบที่ 4
คือการตัดสินใจแบบพฤติกรรม มากทีส่ ดุ จึงกลาวไดวา รูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึ ก ษาทั้ ง 4 งาน มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล อ งไปในทางเดี ย วกั น โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม
เพื่ อ ตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให ทุ ก คนยอมรั บ และขจั ด ความขั ด แย ง มากที่ สุ ด รองลงมาเป น รู ป แบบที่ 2
การตัดสินใจแบบการวิเคราะหซึ่งเปนลักษณะของการบริหารโดยจะทำการวิเคราะหการตัดสินใจ
อยางรอบคอบแสดงใหเห็นวา การบริหารงานสถานศึกษาทัง้ 4 งาน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีกระบวนการตัดสินใจที่เปนระบบ ใหทุกคนไดมีสวนรวม
ในการแกปญหา โดยใชขอมูลวิเคราะหแกปญหาเพื่อความสำเร็จ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการดำเนินงาน
ประโยชนสงู สุดได ดังที่ ศักรินทร สุวรรณโรจน (2541: 7) กลาววา การบริหารโดยใหทกุ คนในหนวยงาน
หรือทีมงานไดมีสวนรวมในการบริหาร คือ รวมคิด รวมทำและรวมแกปญหาโดยรวมดำเนินการ
ทุกกระบวนการบริหาร นับตั้งแตการวางแผน การแบงงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลงาน
และการแกปญหาที่เกี่ยวของกับงาน จะนำมาซึ่งความสำเร็จสมบูรณของงานไดและสอดคลองกับ
แนวคิดของสมคิด บางโม (2542: 181) ไดกลาววากระบวนการตัดสินใจที่จะใหเกิดประโยชนสูงสุด
และไมผิดพลาดจะตองดำเนินการเปนขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแตกระบวนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ จาก
สภาพแวดลอมหรือสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหานำมาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลสำหรับการตัดสินใจแก
ปญหา โดยเลือกแนวทางที่จะเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน
เมือ่ พิจารณาจำแนกความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึกษาเปนรายดาน พบวาผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษา สอดคลองไปในทางเดียวกัน
จึงกลาวไดวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีมีกลไกของการพัฒนาที่สอดคลองสัมพันธกันอยางเปนระบบ ซึ่งจะ
สงผลใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีศักยภาพในการดำเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใหความสำคัญของผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนา
เพือ่ มุง ไปสูก ารปฏิบตั ทิ ม่ี ลี กั ษณะเปนระบบขัน้ ตอน เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหบรรลุวตั ถุประสงค
ที่กำหนดไว ดังที่ ศิริพร พงศศรีโรจน (2543: 187) กลาววา การตัดสินใจเปนสิ่งสำคัญที่แสดงออกถึง
ความสามารถของการเปนผูบริหาร เพราะการตัดสินใจถือเปนจุดเริ่มตนของการดำเนินการใด ๆ และ
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ความสำเร็จหรือลมเหลวขององคการขึ้นอยูกับการตัดสินใจนั่นเอง และสอดคลองกับแนวคิดของ
วิฑูรย ตันศิริมงคล (2542: 8) ที่กลาวไววา การตัดสินใจนั้นไมเพียงแตจะกระทบตอตนเองเทานั้น
แต ยั ง กระทบไปถึ ง การดำเนิ น งานด ว ย ดั ง นั้ น การตั ด สิ น ใจที่ ดี มี เ หตุ ผ ลจึ ง เป น ป จ จั ย ชี้ ช ะตาต อ
ความสำเร็จของงานได และสอดคลองกับแนวคิดของผองพรรณ ลิ้มเล็งเลิศ (2544: 13) ที่กลาวถึง
การบริหารแบบมีสวนรวมไววา ผูบริหารควรสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ
ถึงแมผูบริหารสามารถที่จะตัดสินใจไดเองก็ตาม แตการปฏิบัติงานตาง ๆ นั้น ตองอาศัยผูรวมงาน
ในการปฏิบัติงาน การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมทำใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกรับผิดชอบ
รวมกันจะสงผลตอการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของจำนงค ชินารักษ (2541: ก)
ที่วิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสวนใหญใชการตัดสินใจ
โดยใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาและตัดสินใจ ผูบริหารยอมรับการตัดสินใจและ
นำไปปฏิ บั ติ โดยให ก ลุ ม รั บ ผิ ด ชอบและสนั บ สนุ น เต็ ม ที่ ใ นสถานการณ ที่ ยึ ด กฎแห ง การยอมรั บ
ผูบริหารใชการตัดสินใจโดยใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาเปนกลุม แลวผูบริหาร
ตั ด สิ น ใจในสถานการณ ที่ ยึ ด กฎแห ง การขั ด แย ง และงานวิ จั ย ของรั ช นี เจริ ญ มาก (2548: ก)
ที่ไดศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชรูปแบบพฤติกรรมที่ 4 มากที่สุด
คือ ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมพิจารณาปญหาเปนกลุมแลวใหผูบริหารตัดสินใจ
2. ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่มีตอลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงาน
สถานศึกษาของผูบ ริหารสถานศึกษาทัง้ 4 งาน เมือ่ จำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหนงหนาทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา
ขนาดโรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดในจังหวัดผลการวิจัย พบวา
สถานภาพที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ รู ป แบบลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารงาน
วิชาการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก เพศ อายุ ตำแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาทีส่ งั กัดในจังหวัด นัน่ คือ ตัวแปรทีส่ ง ผลตอรูปแบบลักษณะ
การตัดสินใจในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา คือ เพศ อายุ ตำแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา ที่ตั้งของสถานศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดในจังหวัด สอดคลองกับแนวคิด
ของกรองแกว อยูสุข (2542: 147) ที่กลาววาการตัดสินใจของการบริหารงานวิชาการ นับเปนหนาที่
สำคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งของผูดำรงตำแหนงดานบริหารเพื่อไปสูเปาหมาย เริ่มตนดวยการวางแผน
การจัดโครงสรางและสายงาน การสั่งการและการควบคุมงานในทุกขั้นตอน ซึ่งไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของรัชนี เจริญมาก (2548: ก) ไดศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของ
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ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ตำแหนงหนาที่และ
วุฒิการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการ
สถานภาพที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ รู ป แบบลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารงาน
งบประมาณอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ไดแก วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได อัตราสวน
ครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา และขนาดโรงเรียน นั่นคือ ตัวแปรที่สงผลตอรูปแบบลักษณะ
การตั ด สิ น ใจในการบริ ห าร งานงบประมาณของสถานศึ ก ษา คื อ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ
การทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา และขนาดโรงเรียน สอดคลองกับ
แนวคิ ด ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2546: 42-52) ที่ ก ล า วว า การบริ ห ารงานงบประมาณของ
สถานศึกษา มุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได
ยึดหลักการบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสนิ ของสถานศึกษา การจัดการทรัพยากรมีวางระบบการใชอยางมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนใหบุคลากร และสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนตอกระบวนการจัด
การเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา โดยคำนึ ง ถึ ง อั ต ราส ว นครู ต อ นั ก เรี ย น ที่ ตั้ ง ของสถานศึ ก ษา
และขนาดโรงเรียน และใหยึดแนวทางการปฏิบัติ ดวยการศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล
หนวยงาน แลวเสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อดำเนินการเก็บรักษาเงินและเบิกจาย
ไปใชตามแผนปฏิบัติการประจำปที่ตองใชวงเงิน ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณ
ทั้งตามวัตถุประสงค ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของรัชนี เจริญมาก (2548: ก) ไดศึกษารูปแบบ
พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ประสบการณการทำงาน และขนาดของสถานศึกษาไมมีความสัมพันธกับ
รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานงบประมาณ
สถานภาพที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ รู ป แบบลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารงาน
บุคลากรอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ไดแก อายุ ตำแหนงหนาทีก่ ารปฏิบตั งิ าน วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ
การทำงาน รายได และขนาดโรงเรี ย น นั่ น คื อ ตั ว แปรที่ ส ง ผลต อ รู ป แบบลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจ
ในการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา คือ อายุ ตำแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา
ประสบการณการทำงาน รายได และขนาดโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของรุจิร ภูสาระ และ
จันทรานี สงวนนาม (2545: 59) ที่กลาวไววา เพื่อใหการบริหารงานในสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย
ผูดำรงตำแหนงบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจขอบขายของงานบริหารอยางลึกซึ้งและ
การดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคลอง
กับสำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 84) กลาววา การบริหารงานสถานศึกษา เปน
กระบวนการหนึ่งที่บุคคลหลายฝายรวมกันดำเนินการเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเจริญงอกงามในทุกดาน
เมื่ อ เติ บ โตขึ้ น จะได เ ป น พลเมื อ งที่ ดี ข องสั ง คม ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก คนควรจะรั บ ผิ ด ชอบ
เปนผูนำครูในดานวิชาการเปนอันดับแรกเพราะหนาที่ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาทุกแหง
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คือ การใหความรูแกนักเรียนในดานวิชาการ โดยการทำงานรวมกับครู กระตุนเตือนครู ใหคำแนะนำ
ครูและประสานงานใหครูทุกคนทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในดานการสอน ตลอดจนสงเสริม
บุคลากรในดานการเลื่อนขั้นเงินเดือน ไดพัฒนาความรูความสามารถ กรณีไปศึกษาตอ ฝกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนได ซึ่งไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของรัชนี เจริญมาก (2548: ก) ไดศึกษารูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา วุฒิการศึกษา
ประสบการณการทำงาน ขนาดของโรงเรียน ไมมีความสัมพันธกับรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจ
ในการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา
สถานภาพที่มีความสัมพันธกับรูปแบบลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานทั่วไป
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได อัตราสวน
ครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา และขนาดโรงเรียน นั่นคือ ตัวแปรที่สงผลตอรูปแบบลักษณะ
การตัดสินใจในการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
การทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา และขนาดโรงเรียน ดังที่กระทรวง
ศึกษาธิการ (2546: 66) ไดใหแนวคิดไววา การบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา เปนงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดระเบียบบริหารองคกร เพื่อใหบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กำหนดไว
โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอำนวยการความสะดวกตาง ๆ ใน
การให บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาทุ ก รู ป แบบ มุ ง พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให ใ ช น วั ต กรรมและเทคโนโลยี
อยางเหมาะสม สงเสริมการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารที่มุงเนน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานเป น หลั ก เน น ความโปร ง ใส ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได จึ ง ต อ งได รั บ
ความรวมมือของครู บุคคลในชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชรูปแบบที่ 3 ในการตัดสินใจคือการตัดสินใจ
แบบนักคิดมากที่สุด ซึ่งเปนลักษณะของการบริหารโดยการตัดสินใจที่ใชขอมูลจากหลายแหลง
เพื่อคนหาแนวความคิดใหมนำมาใชแกปญหา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง
ตาง ๆ รวมทั้งตองติดตามขาว ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของเพื่อใหทันโลกทันเหตุการณ ซึ่งจะเปน
ขอมูลและเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชรูปแบบที่ 4 ในการตัดสินใจคือการตัดสินใจ
แบบพฤติกรรม ซึ่งเปนลักษณะของการบริหารโดยมีการจัดประชุมเพื่อตัดสินใจและใหทุกคนยอมรับ

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

113

แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาจะใชลักษณะการตัดสินใจแบบผสมผสานไมใชการตัดสินใจ
แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะสงผลใหการดำเนินงานของสถานศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ
อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การลดความขั ด แย ง ในสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให
ผูใตบังคับบัญชามีความรูในงานทั้ง 4 ดานของสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทำการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ลั ก ษณะการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา
2.2 ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาโดยใช
กรอบแนวคิดอื่น ๆ
2.3 ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอลักษณะการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานสถานศึกษา

สรุป
การศึกษาลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 4 พบว า
1) ความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ใช รู ป แบบการตั ด สิ น ใจแบบนั ก คิ ด มากที่ สุ ด
ในด า นงานวิ ช าการและด า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไป และใช รู ป แบบการตั ด สิ น ใจแบบพฤติ ก รรม
มากที่สุดในดานบุคลากรและดานงบประมาณ และ 2) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู
ที่มีตอลักษณะการตัดสินใจในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ
กับสถานภาพของสถานภาพกลุมตัวอยาง เมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ ตำแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทำงาน รายได อัตราสวนครูตอนักเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา
ขนาดโรงเรียนและโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดในจังหวัด
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
CHANGE MANAGEMENT AFFECTING EDUCATIONAL INSTITUTION’S
EFFECTIVENESS UNDER THE JURISDICTION OF SUPHAN BURI
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2
ปญญา น้ำใจสุข / PANYA NAMJAISUK1
พิชญาภา ยืนยาว / PITCHAYAPA YUENYAW2
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) ระดับการบริหารการเปลีย่ นแปลงของสถานศึกษา
2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 270 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารการเปลีย่ นแปลงของสถานศึกษา อยูร ะดับมากทัง้ ในภาพรวมและรายดาน
เรี ย งลำดั บ จากมากไปน อ ย ดั ง นี้ การเตรี ย มการ การดำเนิ น การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง และ
การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน ตามลำดับ
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับ
จากมากไปนอย ดังนี้ ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ความสามารถ
ในการแกปญหาภายในโรงเรียน ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ตามลำดับ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

1
2

116

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

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

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก การเตรียมการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน โดยรวมกันทำนายได
รอยละ 75
คำสำคัญ: การบริหารการเปลี่ยนแปลง 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 ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไข
ของการปรับเปลี่ยน การแขงขัน เพื่อสรางขอไดเปรียบและความมุงมั่นของสังคม ที่ดำเนินไปอยาง
รวดเร็ ว และมี ค วามหลากหลายนั้ น ด ว ยสภาวะของการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วส ง ผลกระทบ
ตอทุกวงการวิชาชีพ โดยเฉพาะดานการศึกษา ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบท และ
โครงสรางของการบริหารจัดการศึกษาภายใตสาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ที่เรียกวา
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” เปนการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยยึด
หลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนนระบบการกระจายอำนาจ และ
การยึดหลักการมีสวนรวมของทองถิ่นเปนสำคัญ ผูบริหารหรือผูนำหรือผูจัดองคการ หรือหัวหนางาน
ไมวาหนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญ หนวยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม ยอมมีบทบาทที่เปนผล
ตอการสำเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปนอยางยิ่ง ดังที่ มัลลิกา ตนสอน (2546: 161) ไดกลาวไววา
การเปลี่ยนแปลงเปนเหตุการณหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นแลวทำใหระบบที่ไดรับผลกระทบจะปรับตัว
แตกตางไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงไมใชเรื่องใหม แตเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เพียงแต
ในอดีตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในอัตราที่ชา เรียบงาย และไมกอใหเกิดผลกระทบที่ซับซอนและ
รุนแรงตอการดำรงชีวิต ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หลายรูปแบบ และกอใหเกิด
ผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องซับซอน สรางความสับสน หลายครั้งทำใหเกิดความรูสึกวามีความรุนแรงเกิน
กวาจะควบคุมได ซึ่งกอใหเกิดปญหาทั้งในเชิงโครงสรางและจิตใจทั้งตอการดำรงชีวิตและการทำงาน
สำหรั บ สถานศึ ก ษาในประเทศไทยนั้ น การเปลี่ ย นแปลงในองค ก ารจะมี ผ ลกระทบ
เนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตนและพัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบและมี
บทบาทตอสังคมไทยอยางมากจนเกิดภาวะวิกฤติทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง รวมถึง
ดานการศึกษา โดยเฉพาะปญหาในการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังไมสามารถพัฒนาคนไทย
ใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งไมสามารถ
พัฒนาและสรางสรรคสังคมประเทศชาติใหเจริญกาวหนาในสังคมโลกได ดังนั้น รัฐบาลจึงไดกำหนด
นโยบายในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแกไขปญหาที่กระทบตอคุณภาพ
การศึกษาไทยในภาพรวม จากนโยบายและมาตรการดังกลาว สงผลใหโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ต อ งดำเนิ น การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางการ
กระจายอำนาจและโรงเรี ย นที่ มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล และจากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ที่เกิดขึ้นในองคการ จากที่กลาวมาเห็นไดวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญตอการพัฒนา
องคการทุกองคการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเปนแนวคิดที่นาสนใจ นาศึกษา
คนควา เพื่อการเสริมสรางและขยายองคความรู ตลอดจนการนำมาประยุกตใชกับการพัฒนา
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สถานศึกษา และสงผลใหสถานศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานตามแนวทางดังกลาว
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากสภาพความจำเปนและปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของการบริหาร
การเปลี่ ย นแปลงและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารสถานศึ ก ษา จึ ง มุ ง ประเด็ น ที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผล
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการเตรียมการปรับปรุง พัฒนา
ดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน ในการนำ
เทคโนโลยีใหม ระบบงานใหม และกระบวนการดำเนินงานใหม มาปรับปรุงศักยภาพใหเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 ตามกรอบแนวคิ ด ของสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก
1.1 การเตรียมการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กิจกรรมที่ผูบริหารและครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีการเตรียม
กอนนำการเปลี่ยนแปลงเขาสูองคกร เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงนั้นดำเนินไปในทิศทาง วัตถุประสงค
และเปาหมายเดียวกัน เพือ่ มุง สรางเอกภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร ประกอบดวย
1) การจัดตั้งคณะทำงาน 2) กำหนดบทบาทหนาที่ ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการทำงานรวมกัน
3) กำหนดแผนกิ จ กรรมการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงพร อ มระยะเวลาดำเนิ น การรายกิ จ กรรม
ตามความคืบหนาของกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
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1.2 การดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การกำหนดกิจกรรมที่
ทำใหผบู ริหาร และครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 ไดดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่กำหนด
ไวในขั้นการเตรียมการ โดยเนนการสรางความยอมรับในองคกรตามลำดับขั้นตอน ประกอบดวย
การสรางการรับรู การสรางศรัทธาตอการเปลีย่ นแปลง การศึกษาวิธกี ารเปลีย่ นแปลง และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานจริงได
1.3 การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน หมายถึง ผูบริหารและครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รวมกัน
นำผลจากการเปลี่ยนแปลง เขาสูกระบวนการใหความดีความชอบทั้งในระดับหนวยงานและบุคคล
และบู ร ณาการเข า เป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบบริ ห ารจั ด การทั่ ว ไปขององค ก ร อี ก ทั้ ง เป น ส ว นหนึ่ ง
ของเนื้องานอันเปนกิจวัตรของผูปฏิบัติงาน
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครูในสถาน
ศึ ก ษา สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 ที่ มุ ง ให ส ถานศึ ก ษาเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ใหเกิดความกาวหนา มีการปฏิบัติงานตรงตาม
หนาที่ ที่กําหนดไว สามารถบรรลุเปาหมายได ประกอบดวย
2.1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง หมายถึง
ความสามารถของผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในการควบคุมคุณภาพนักเรียนทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและประสิทธิผล
ของสถานศึกษา พิจารณาจากปริมาณนักเรียนเหมาะสมและคุณภาพการเรียนการสอนอยูใ นเกณฑสงู
ความพรอมทั้งดานปจจัยในการบริหารสถานศึกษา
2.2 ความสามารถในการพั ฒ นาให นั ก เรี ย นมี ทั ศ นคติ ท างบวก หมายถึ ง
ความสามารถของผูบ ริหารและครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 การพัฒนาใหนักเรียนมีความคิดเห็น ทาทีความรูสึก หรือพฤติกรรมที่แสดงออก
ในทางที่ีดีงามสมเหตุสมผลและสอดคลองดับความตองการของสังคมในการสรางเสริมความเจริญ
ใหนักเรียนทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย ดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ และดานสังคม
2.3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ผูบริหาร
และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได อ ย า งเหมาะสม การกำหนดนโยบายต า ง ๆ ของสถานศึ ก ษา
จะตองสอดคลองและทันสมัย ทันกับความเจริญกาวหนา การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถานศึกษา
สามารถปรับตัวใหทันสมััยทันความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รูปแบบการบริหารงาน และการดำเนินงาน
ตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน
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2.4 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของ
ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 สถานศึกษาสามารถบริหารงาน เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่วางไว การกำหนด
รูปแบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของสถานศึกษา ประกอบดวย
การกำหนดเปาหมายสถานศึกษาการบริหารและการจัดการ ดำเนินการจัดสรรทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมดานองคการ ดานภาระงาน และดานสังคม
ที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก สามารถแกไขปญหาและสรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได

วิธีดำเนินการ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(descriptive research) โดยผูวิจัยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)
ประชากร
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2
ในปการศึกษา 2555 จำแนกตามขนาด 3 ขนาด โดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา แบงเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก 61 แหง ขนาดกลาง 72 แหง ขนาดใหญ
3 แหง รวม 136 แหง
กลุมตัวอยาง
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน
136 แหง โดยใชตารางกำหนดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan,
1970 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 303) ไดจำนวน 103 แหง การสุมตัวอยางสถานศึกษาได
ขนาดตัวอยางตามที่กำหนดตามสัดสวนจำแนกไดดังนี้ 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
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยผูวิจัยไดกำหนด
คุณสมบัติของครูที่จะใหขอมูลซึ่งตองมีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้
1. ครูที่ดำรงตำแหนงหัวหนาฝายวิชาการ หรือ รับผิดชอบดูแลงานวิชาการ
2. ครูที่มีวิทยฐานะระดับชำนาญการขึ้นไป
3. ครูที่เปนตัวแทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษา
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา เพือ่ นำมากำหนดนิยามตัวแปร สรางแบบสอบถาม
โดยระบุพฤติกรรมบงชี้ตามนิยามตัวแปรที่กำหนด ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา นำ
แบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองและตรวจ
สอบคาของความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) และเลือกเฉพาะขอที่มีคา
IOC ตั้งแต 0.67-1.00 นำมาแกไขปรับปรุงขอกระทงคำถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและ
อาจารยทป่ี รึกษาแลวนำไปจัดทำเปนแบบสอบถาม ไดขอ คำถามทัง้ หมด 69 ขอ จากนัน้ นำแบบสอบถาม
ไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 หรือ เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำ
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability) โดยใชคาสัมฤทธิ์
แอลฟา ( ɲ -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161) ไดคาสัมฤทธิ์แอลฟา เทากับ
0.982 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดยผานการแนะนำ
จากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา แล ว จั ด ทำแบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ เ พื่ อ นำไปใช เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล
กับกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น แบบ
สำรวจรายการ (checklist)
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ตอนที่ 2 สอบถามวัดระดับการบริหารการเปลีย่ นแปลงของสถานศึกษา เปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
ตอนที่ 3 สอบถามระดับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
ตอนที่ 4 สอบถามเพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและอุ ป สรรคของการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารสถานศึ ก ษา เป น แบบสอบถามปลายเป ด
(open-ended)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 309 ฉบับ ไปยังผูบริหารและครูผูสอนเพื่อขอ
ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยใหสงคืนผูวิจัยทางไปรษณีย ไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับ
คืนมา 270 ฉบับ คิดเปนรอยละ 87.37
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่ (frequency)
และคารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหระดับเกี่ยวกับของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ใชการหาคาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: rxy)
4. การวิเคราะหการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ตอนที่ 1 ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติมาก ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.47) และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทุกดานมีระดับปฏิบัติมาก เรียงตามลำดับคาเฉลี่ย คือ การเตรียม
การให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.49) รองลงมา คื อ การดำเนิ น การบริ ห าร
การเปลี่ยนแปลง ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.51) และการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
( x̄ = 4.06, S.D. = 0.50) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

(n = 90)
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ตอนที่ 2 ระดับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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) และความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูง ( x̄ = 4.19, S.D.=0.47) สำหรับการปฏิบัติในระดับมากที่มีคาเฉลี่ยมากที่นอยที่สุดคือ
ความสามารถในการปรับเปลีย่ นและพัฒนาโรงเรียน ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.57) ดังปรากฏในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระดับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(n = 90)
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ตอนที่ 3 การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห าร
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ได แ ก การเตรี ย มการให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง (X 1)
การดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง (X2) และการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
(X3) มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับสูงกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (Y tot) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางการบริหารการเปลีย่ นแปลงกับประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา
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ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ ง ได แ ก การเตรี ย มการให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง การดำเนิ น การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง และ
การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน เปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือกเขาสมการและ
สามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 ได อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.75 ซึ่งแสดงวา การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดแก การเตรียม
การให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง การดำเนิ น การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง และการสนั บ สนุ น ให เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน สงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา และสามารถทำนาย
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ไดรอยละ 75
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โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้
สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ
YƸ tot = 0.83 + 0.51 (X2) + 0.18 (X3) + 0.13 (X1)
สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
ZƸ tot = 0.54 (Z2)+ 0.21 (Z3)+ 0.16 (Z1)
ดังปรากฏในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª
Regression
Residual
Total

df
3
86
89

´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á µo ¤µ¦
b
nµ¸É
0.83
µ¦ÎµÁ·µ¦¦·®µ¦
0.51
µ¦Á¨¸¥É Â¨ (X2)
µ¦´»Ä®oÁ·
0.18
µ¦Á¨¸¥É Â¨°¥nµ¥´É ¥º (X3)
µ¦Á¦¸¥¤µ¦Ä®oÁ·
0.13
µ¦Á¨¸¥É Â¨ (X1)
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01
R2 = 0.75
SEE. = 0.22
R = 0.87

SS
12.73
4.14
16.87

MS
4.24
0.05

F
88.08**

(n = 90)
Sig.
.00

beta

SE.b
0.21

t
3.94**

Sig.
.00

0.54

0.09

5.18**

.00

0.21

0.08

1.66**

.00

0.16

0.08

1.48**

.00
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของสถานศึ ก ษา การบริ ห ารด า นการเตรี ย มการอยู ใ นระดั บ สู ง สุ ด
รองลงมาคือ ดานการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง และดานสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางยั่งยืน ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษามีกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่ไดรับการยอมรับ
และความไววางใจมาเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสม มีการกำหนดวิธีการ
ทำงานรวมกันของบุคลากรในสถานศึกษาอยางชัดเจน มีการกำหนดแนวทางในการประสานงาน
ของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารกำหนดแผนการสร า งความเข า ใจใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงใหบุคลากรไดรับทราบอยางทั่วถึง สอดคลองกับประทิน วิเศษสุวรรณ
(2545: 105) ซึ่งไดศึกษาปจจัยการบริหารการศึกษาที่สัมพันธกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1 พบวา 1) ปจจัยบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1 ดานพฤติกรรมทางการบริหาร ซึง่ ไดแก พฤติกรรม
ผูนำทางการบริหาร พฤติกรรมการเปนผูนำทางวิชาการ พฤติกรรมผูนำทางการเปลี่ยนแปลง และ
ปจจัยดานวัฒนธรรมโรงเรียน อยูในระดับมาก
2. ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
ดานความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการแกปญหา
ภายในโรงเรี ย น ด า นความสามารถในการผลิ ต นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง และ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิผลของ
องคกรในสภาพจริงนั้นถือวา สถานศึกษาเปนองคกร ๆ หนึ่ง ซึ่ง ประเสริฐ สมพงษธรรม (2548: 6)
กลาววาประสิทธิผลของสถานศึกษา ในความหมายเดียวกับประสิทธิผลขององคกร ประสิทธิผลของ
องคกรมีความสำคัญในการบริหารและการจัดการ องคกรเปนการประเมินขั้นสุดทาย การบริหาร
องคกรนั้น ๆ จะประสบความสำเร็จหรือไมเพียงใด องคกรจะอยูรอดและมีความมั่นคงจะขึ้นอยูกับ
องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและดำรงอยูตอไป แตถาไมบรรลุวัตถุประสงค องคกรนั้นอาจ
ลมสลายไปในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับชุมพล เปยมศรี (2545: 79) ไดศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
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รองลงมาไดแก ดานความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 เรี ย งลำดั บ ตามอิ ท ธิ พ ลจากมาก
ไปหานอย ซึง่ ไดแก ดานการดำเนินการบริหารการเปลีย่ นแปลง ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
อยางยั่งยืน และดานการเตรียมการ เปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยจะสามารถทำนายประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 75 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน
ดังนี้
3.1 ดานการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลตอการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหาร
มีหนาที่ในการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาขึ้น เพราะฉะนั้น
การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเปนองคประกอบที่สำคัญในการที่จะสงเสริมใหประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อใหเกิดกระบวนการในการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับอุทัยวรรณ โชชื่น (2546: 97) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน จำแนกตามขนาด
ของโรงเรียน และประสบการณในการสอน โดยรวมและรายดานอยูใ นระดับมาก สอดคลองกับมานะชัย
วงษธนสุภรณ (2546: 112-117) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทำงานของผูบริหาร
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง พบวา ประสิทธิผลของ
โรงเรียนอยูในระดับมาก
3.2 ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน มีอิทธิพลตอการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู บ ริ ห ารมี ก ารเสริ ม แรงทางบวก สร า งขวั ญ กำลั ง ใจให กั บ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาให ย อมรั บ
การเปลีย่ นแปลงอยางเหมาะสม และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการเชือ่ มโยงระบบการดำเนินงาน
ในโครงสรางใหมเขามาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตการทำงานปกติ ผูบริหารมีการสนับสนุนเปาหมาย
การเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากรอยางเหมาะสม ผูบริหารมีการทบทวน
และการติ ด ตามผลเป น การประเมิ น ความคื บ หน า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การทั่ ว ไปของ
สถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ และบุคลากรในสถานศึกษานำผลการเปลี่ยนแปลงมาพิจารณาปรับปรุง
แก ไ ขในสิ่ ง ที่ จ ำเป น ต อ งได รั บ การพั ฒ นา เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของตนเองอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล อ งกั บ อั ม พวั น ภั ท รลิ ขิ ต (2547: 209) ได ศึ ก ษาวิ สั ย ทั ศ น แ ละพฤติ ก รรม
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในอำเภอเมืองลำพูน ในภาพรวมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ผูบริหารไดมีความคิด
ริเริม่ ในการวางแผนเพือ่ เปลีย่ นแปลงสิง่ ตาง ๆ ภายในสถานศึกษาและการติดตามขอมูลขาวสารตาง ๆ
ทีม่ ผี ลกระทบตอสถานศึกษา แตไมไดใหขอ มูลยอนกลับแกคณะครูถงึ ผลดีผลเสียทีไ่ ดรบั เมือ่ คณะครู
นำวิธกี ารใหม ๆ มาใชในการสอนและการดำเนินการ และสอดคลองกับกัญญา โพธิวฒ
ั น (2548: 149)
ไดศึกษาทีมผูนำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา: การศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก พบวา
ทีมผูนำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนมีลักษณะสำคัญคือ เปนการรวมกันทำงานที่ไดรับมอบหมาย
เปนงานบุกเบิกที่พยายามใหไดผลงานที่ดีที่สุด เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูแกบุคคล การกอตัวขึ้นของทีม
มีพื้นฐานมาจากการรักษาเกียรติประวัติของโรงเรียน และการตอบสนองตามสายการบังคับบัญชา
ทีมในโรงเรียนแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนโรงเรียน สวนหัวหนางาน และสวนปฏิบัติการ ทั้งนี้
สมาชิกคนหนึ่งอาจเขาไปเปนสมาชิกของทีมไดหลายทีม เปาหมายของทีมคือการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน และเปนแหลงเรียนรูของบุคคลอื่น สำหรับพฤติกรรมของทีมที่สำคัญคือ การสรางวิสัย
ทั ศ น ร ว ม การร ว มคิ ด ร ว มทำ การพึ่ ง พาและช ว ยเหลื อ กั น การแก ป ญ หาและขจั ด ความขั ด แย ง
การตัดสินใจรวม และความไวตอการเปลี่ยนแปลง
3.3 ดานการเตรียมการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สถานศึกษามีกระบวนการคัดเลือก
บุคคลทีไ่ ดรบั การยอมรับและความไววางใจมาเปนคณะกรรมการ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูบ ริหารมีกระบวนการ
คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ และความไว ว างใจมาเป น คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
อย า งเหมาะสม มี ก ารกำหนดวิ ธี ก ารทำงานร ว มกั น ของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาอย า งชั ด เจน
มี ก ารกำหนดแนวทางในการประสานงานของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีการกำหนดแผนการสรางความเขาใจในการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหบุคลากรไดรับทราบอยาง
ทั่วถึง มีการกำหนดกลุมเปาหมายที่ประสงคจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน มีการสำรวจระดับความพรอมของบุคลากรในสถานศึกษาตอการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
อยางสม่ำเสมอ มีการประเมินแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางไดมีประสิทธิภาพ และมี
การประเมิ น แนวทางการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงอย า งได มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล อ งกั บ ณรงค
จันทรา (2549: 123) ไดศกึ ษาผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารการเปลีย่ นแปลงทีม่ ตี อ ประสิทธิภาพ
การทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบวา บุคลากร
มีความคิดเห็นดวยมากเกี่ยวกับการมีประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน
ได แ ก ด า นข อ มู ล ย อ นกลั บ จากการสำรวจ ด า นการสร า งที ม ด า นการพั ฒ นาระหว า งกลุ ม
ดานการปรับรื้อระบบ ดานองคการนวัตกรรม ดานองคการแหงการเรียนรู และดานการพัฒนา
องคการ อีกทั้งยังมีความคิดเห็นดวยมากเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและเปน
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รายดานทุกดาน ไดแก ดานผลการปฏิบัติงานดานตนทุน และดานเวลา นอกจากนี้ยังพบวา บุคลากร
ที่ มี อ ายุ ต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ด ว ยเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงโดยรวม
ด า นการสร า งที ม ด า นการพั ฒ นาระหว า งกลุ ม ด า นการปรั บ รื้ อ ระบบ ด า นองค ก ารนวั ต กรรม
ดานองคการแหงการเรียนรู และดานการพัฒนาองคการแตกตางกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาและ
ตำแหนงหนาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกีย่ วกับประสิทธิผลการบริหารการเปลีย่ นแปลงโดยรวม
และเปนรายดานแตกตางกัน บุคลากรที่มีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวย
เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงโดยรวม ด า นข อ มู ล ย อ นกลั บ จากการสำรวจ
ด า นการสร า งที ม ด า นการพั ฒ นาระหว า งกลุ ม ด า นการปรั บ รื้ อ ระบบ ด า นองค ก ารนวั ต กรรม
ด า นองค ก ารแห ง การเรี ย นรู แ ตกต า งกั น บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ ใ นการทำงานแตกต า งกั น
มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ดานผลการปฏิบัติงานและดานตนทุน
แตกตางกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาและตำแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานโดยรวมและเป น รายด า นทุ ก ด า นแตกต า งกั น ในส ว นของประสิ ท ธิ ผ ล
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ดานขอมูลยอนกลับจากผลการสำรวจ มีความสัมพันธและผลกระทบ
เชิงบวกประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ดานผลการปฏิบตั งิ าน ดานตนทุนและดานเวลา ประสิทธิผล
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ดานการสรางทีม มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกประสิทธิภาพ
การทำงานโดยรวม ดานผลการปฏิบัติงาน ดานตนทุน ประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ด า นการปรั บ รื้ อ ระบบ มี ค วามสั ม พั น ธ แ ละผลกระทบเชิ ง บวกประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานโดยรวม
ดานผลการปฏิบัติงาน ดานตนทุนและดานเวลา ประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานองคกร
แหงการเรียนรู มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพเฉพาะสิง่ ทีจ่ ำเปน การวิเคราะห
รายบุคคล และองคประกอบที่ 8 ปจจัยสนับสนุนใหการเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยรวม ดานผล
การปฏิบัติงาน ดานตนทุน และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดานการพัฒนาองคกร มีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ดานตนทุนและดานเวลา กลาวโดยสรุป
พบวา ประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดานการสรางทีม มีความสัมพันธและผลกระทบ
เชิงบวกประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรให
ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหเกิดประสิทธิผล เพื่อเปนการสะทอน
ถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร อันจะกอใหเกิดประโยชนและคุณคาตอบุคลากรซึ่งจะสงผล
สำเร็จตอองคการในที่สุด และยังสอดคลองกับเสริม กัลยารัตน (2550: 89) ไดศึกษาการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาการเตรียมออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความเปนไปไดตอการเปลี่ยนแปลงองคการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองมีการวางแผนและดำเนินการตอการบริหาร
การเปลี่ ย นแปลงอย า งเป น ระบบขั้ น ตอนเพื่ อ เพิ่ ม แรงผลั ก และลดแรงต า นต า ง ๆ ที่ มี อ ยู ได แ ก
1) กำหนดทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงที่ ชั ด เจน 2) หาแนวร ว มการเปลี่ ย นแปลง 3) เตรี ย มการ
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ดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการออกนอกระบบราชการ 4) กำหนดระบบ
การตรวจสอบติดตามผลกิจกรรมทุกครัง้ เพือ่ เปนการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการเปลีย่ นแปลง
ตาง ๆ วาจะประสบความสำเร็จหรือไม มีอุปสรรคอยางไร และมีการนำขอมูลตอบกลับ (feedback)
จากการประเมินไปปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มเติมแผนการเปลี่ยนแปลงตอไป และ 5) ปลูกฝงใหเปน
วัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การจัดอบรมใหผูบริหารมีความรูและความเขาใจ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ และนำมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
1.2 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ควรเห็ น ความสำคั ญ และให ก ารสนั บ สนุ น
ในดานงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การตรวจสอบความตองการของสถานศึกษาวามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานการใช
เทคโนโลยีตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึ ก ษาควรสนั บ สนุ น ครู ใ ห ไ ด รั บ การอบรมในการใช เ ทคโนโลยี ส ำหรั บ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.5 สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือ
เขามามีสวนรวมในการบริหารงานในสถานศึกษา
1.6 สถานศึกษาควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและวางแผนในการบริหาร
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา
2.3 ควรศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สรุป
ผลการวิจัยสรุปไดวาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูระดับ
มากทั้งในภาพรวมและรายดาน ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและ
รายดาน การบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก การเตรียมการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการบริหาร
การเปลี่ ย นแปลง และการสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย า งยั่ ง ยื น โดยร ว มกั น ทำนายได
รอยละ 75 ปญหาอุปสรรคการบริหารการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
ไดแก สถานศึกษาขาดงบประมาณในดานการสนับสนุนเทคโนโลยี ครูไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยีและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารควรสงเสริมใหครูตระหนักถึง
ความสำคัญในดานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ และจัดหาอุปกรณที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหครูพัฒนาตนเอง
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) ระดับการบริหารการเปลีย่ นแปลงในสถานศึกษา
2) ระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอ
การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก
ครู แ ละผู บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร
ผูตอบแบบสอบถาม คือ ครู จำนวน 310 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน และผูให
สัมภาษณ คือ ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน
2) การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา อยูร ะดับมากทัง้ ในภาพรวมและรายดาน
3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 จำนวน 2 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
อย า งยั่ ง ยื น และด า นการดำเนิ น การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง โดยร ว มกั น ทำนายได ร อ ยละ 72
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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4) ป ญ หาและอุ ป สรรคในการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงและการทำงานเป น ที ม ของ
บุ ค ลากรในสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาขาดการสำรวจการเตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรมีภาระงานมาก ทำใหการปฏิบัติงานไมตรงเปาหมายที่วางไว ดังนั้น ผูบริหารควรใหความ
สำคัญแกบคุ ลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมายภาระงานใหตรงตามความสามารถของบุคลากร
คำสำคัญ: การบริหารการเปลี่ยนแปลง 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 สภาพการศึกษาของไทยในปจจุบนั อยูท า มกลางการเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวตั น
ซึ่ ง อยู ภ ายใต เ งื่ อ นไขการปรั บ เปลี่ ย น เพื่ อ สร า งข อ ได เ ปรี ย บและความมุ ง มั่ น ของสั ง คม จึ ง เป น
สิ่งจำเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองเตรียมพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
และสิ่ ง ที่ ท า ทายผู บ ริ ห ารในยุ ค ใหม คื อ การแสวงหากลยุ ท ธ ต า ง ๆ เพื่ อ กระตุ น ให ส ถานศึ ก ษา
มี ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ งและเกิ ด ความเจริ ญ ก า วหน า โดยมี พ ฤติ ก รรมของบุ ค คล
เปนปจจัยพืน้ ฐานทีจ่ ะทำใหองคกรดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค
ดังที่ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2548: 4) ไดกลาววา ทามกลางกระแสโลกองคกรตาง ๆ ทั่วโลกทั้งภาครัฐ
และเอกชนตางเรงปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งการปรับขนาดองคกรใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ การปรับรื้อโครงสรางองคกรใหมีความสามารถในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
ป จ จั ย แวดล อ มได อ ย า งคล อ งแคล ว และรวดเร็ ว ตลอดจนการเรี ย นรู ที่ จะแสวงหาโอกาสสร า ง
ความสำเร็จใหกับองคกรในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและขณะที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2551: 5) ได ส รุ ป ไว ว า การเปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษาที่ แ ท จ ริ ง คื อ
ความรวมมือรวมใจกันของบุคลากรในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการนำเอานโยบายการจัดการศึกษา
ของชาติ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 และฉบั บ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
พุทธศักราช 2545 ไปสูการปฏิบัติ โดยแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงองคกรใด ๆ ไมใชสิ่งที่จะ
สามารถทำใหเกิดขึ้นไดโดยงาย เพราะการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาสำหรับ
การปรับเปลี่ยน โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในดานใด
ก็ตามจะสงผลกระทบตอองคประกอบดานอืน่ ๆ ของสถานศึกษาดวยเสมอ ดังนัน้ ในการเปลีย่ นแปลง
องคกรไมวาจะเปนจุดใดจุดหนึ่งก็ตามจะตองคำนึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ซึ่งสงผลกระทบถึงสวนอื่น ๆ ดวย
ปจจุบันองคกรของรัฐและเอกชนไดใหการยอมรับและนำแนวทางการทำงานเปนทีม
มาใช โดยเนนใหมีการสรางทีมงานใหแข็งแกรง ใหบุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของกระบวนการ
ทำงานรวมกันเปนทีม สถานศึกษาจึงควรสงเสริมการทำงานเปนทีมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ การรวมมือและการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเปนเทคนิคการบริหารงานอันสำคัญ
และจำเป น อย า งยิ่ ง ที่ ทั้ ง ผู บ ริ ห ารและผู ร ว มงานต อ งมี ค วามเข า ใจให ลึ ก ซึ้ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
การทำงานเป น ที ม จากเหตุ ผ ลดั ง กล า ว ผู บ ริ ห ารและครู ค วรให ค วามสนใจและให ค วามสำคั ญ
ตอการศึกษาการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ อันเปนแนวทางหลักที่จะสงเสริมการทำงานรวมกัน
ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของการทำงานสู ง สุ ด ดั ง ที่ สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
(2550: 8-10) กลาวถึง การบริหารเปลี่ยนแปลงในองคกรวาเปนการดำเนินการขององคกรไปใน
ทิศทางวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน เพื่อมุงสรางเอกภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตอองคกร ขั้นตอนนี้ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 1) การจัดตั้งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
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ควรเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศนไดรับการยอมรับและความไววางใจจากบุคลากรสวนใหญภายในองคกร
เห็นความสำคัญและความจำเปนของการเปลี่ยนแปลงมีความรูความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
เปนอยางดี 2) กำหนดบทบาทหนาที่ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการทำงานรวมกัน เพื่อใหคณะทำงาน
มีแนวทางมาตรฐานในการประสานงานและบรรลุผลรวมกัน ลดการสูญเสียประสิทธิภาพอันเนื่องมา
จากขอขัดแยงความเขาใจผิด 3) กำหนดแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงพรอมระยะเวลา
ดำเนินรายการกิจกรรมตามความคืบหนาของกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกร 4) สำรวจความพรอม
ของคนในองคกรตอการปรับเปลี่ยนองคกรในเรื่องนั้น 5) กำหนดกลุมเปาหมายที่ประสงคจะใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคกรและกลุมบุคคลที่ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงจำเปนตองไดรับ
การสนับสนุน 6) ประเมินกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเปนรายกลุม และ 7) กำหนดแผนการสรางความเขาใจที่ครอบคลุมกลุมผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม ผลที่ไดในขั้นตอนนี้ ไดแก แผนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองคกรและแผนกิจกรรม
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นวา ขั้นตอนการเตรียมการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ จะทำใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการทำงานและมีเปาหมายเดียวกัน
เพื่อใหเกิดการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากสภาพความจำเป น และป ญ หาดั ง ที่ ก ล า วมา ผู วิ จั ย ได เ ล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ของ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการทำงานเปนทีมของบุคลากรวามีความสำคัญในการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง จึงมุงประเด็นที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผล
ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
3. เพื่อศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
4. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการทำงาน
เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

สมมติฐานของการวิจัย
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในการจัดการบริหารการวางแผน
การดำเนินการตาง ๆ ที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีระบบตามแผนที่กำหนดไว เพื่อสนับสนุน
ใหสถานศึกษาและบุคลากรสามารถปรับตัวพรอมทัง้ สรางศักยภาพใหม ๆ และตอบรับการเปลีย่ นแปลง
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ในที่นี้ประเมินจาก 1) การเตรียมการใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 2) การดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ 3) การสนับสนุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
2. การทำงานเปนทีม หมายถึง การที่บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รวมกันทำงาน มีวตั ถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน โดยบุคลากร
ในทีมมีความผูกพันกัน ใหความรวมมือรวมใจอยางมีประสิทธิภาพที่ดี ประสานงาน มีการติดตอ
สือ่ สารคอยชวยเหลือซึง่ กันและกัน เพือ่ ใหงานทีต่ นรับผิดชอบนัน้ บรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในที่นี้ประเมินจาก 1) ความไวเนื้อเชื่อใจ 2) การมี
สวนรวมในการทำงาน 3) การมีเปาหมายเดียวกัน 4) การมีมนุษยสัมพันธ 5) การยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน และ 6) การติดตอสื่อสาร

วิธีดำเนินการ
การวิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวิธีการดำเนินการตามลำดับหัวขอดังตอไปนี้
ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 ประกอบดวย ครู จำนวน 1,568 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบานแพว อำเภอ
กระทุมแบน ไดมาโดยวิธีดังนี้
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2.1 กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากจำนวนประชากรทั้งหมด โดยเทียบกับตาราง
กำหนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า งสำเร็ จ รู ป ของเครจซี่ แ ละมอร แ กน (Krejcie and Morgan, 1970
อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 310 คน
2.2 ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน คือ ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบานแพว
อำเภอกระทุมแบน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random
sampling) กระจายตามอำเภอ รวมทั้งสิ้น 310 ดังแสดงในตารางที่ 1
2.3 ผู ต อบแบบสั ม ภาษณ คื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 จำนวน 9 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling)
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
ตั ว แปรต น ได แ ก การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง ประกอบด ว ย 1) การเตรี ย มการใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 2) การดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ 3) การสนับสนุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
ตัวแปรตาม ไดแก การทำงานเปนทีมประกอบดวย 1) ความไวเนื้อเชื่อใจ 2) การมี
สวนรวม ในการทำงาน 3) การมีเปาหมายเดียวกัน 4) การมีมนุษยสัมพันธ 5) การยอมรับนับถือ
ซึ่งกันและกัน และ 6) การติดตอสื่อสาร
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตอนที่ 4 สอบถามเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
การเปลี่ ย นแปลงและการทำงานเป น ที ม ของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนแบบสอบถามปลายเปด
2. แบบสัมภาษณผูบริหารเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนแบบสัมภาษณปลายเปด
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูว จิ ยั ไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อนำมากำหนดนิยามตัวแปร
ขั้นที่ 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยาม ตัวแปร และนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา
ขั้ น ที่ 3 นำกระทงคำถามที่ ส ร า งขึ้ น ไปให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำนวน 3 ท า น ตรวจสอบ
ความตรงดานเนื้อหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มี
คาดัชนีตั้งแต 0.67-1.00 ขึ้นไปไดขอคำถามทั้งหมด 63 ขอ
ขั้นที่ 4 แกไขขอกระทงคำถาม แลวจัดแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
และอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน
ขั้นที่ 6 นำแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability)
โดยใชคา สัมประสิทธิแ์ อลฟา ( ɲ - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1978 อางถึงใน กาญจนา
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สิริวงศาวรรธน, 2550: 87) คำนวณหาคาความเที่ยงของแบบสอบถามการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ไดคาความเที่ยง เทากับ 0.98
ขั้นที่ 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง
โดยผานการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนำไปใชเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปที่สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัย
ไปรับคืนเองไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมา 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และแบบสัมภาษณ
ผูบริหาร จำนวน 9 คน ผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหระดับเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการทำงานเปนทีมของ
บุคลากร ในสถานศึกษา ใชการหาคาเฉลี่ย ( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การวิ เ คราะห ค า สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงและการทำงาน
เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ใช ก ารวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation
coefficient: rxy)
3. การวิ เ คราะห ก ารบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การทำงานเป น ที ม ของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)
4. ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการทำงาน
เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของ
บุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในสถานศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูใ นระดับมาก ( x̄ = 4.03, S.D. = 0.59) เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา
การบริหารการเปลีย่ นแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยอันดับแรก คือ ดานการสนับสนุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน ( x̄ = 4.05, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ ดานการดำเนินการ
บริหารการเปลีย่ นแปลง ( x̄ = 4.02, S.D. = 0.59) และดานการเตรียมการในการบริหารการเปลีย่ นแปลง
( x̄ = 4.01, S.D. = 0.61) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
(n = 310)
¦³´
o°
µ¦¦·®µ¦µ¦Á¨¸¥É Â¨
Xത S.D. ·´· ¨Îµ´
4.01 0.61
¤µ
3
1. oµµ¦Á¦¸¥¤µ¦Äµ¦¦·®µ¦µ¦Á¨¸¥É Â¨
4.02 0.59
¤µ
2
2. oµµ¦ÎµÁ·µ¦¦·®µ¦µ¦Á¨¸É¥Â¨
4.05 0.63
¤µ
1
3. oµµ¦´»Ä®oÁ·µ¦Á¨¸É¥Â¨°¥nµ¥´É¥º
¦ª¤
4.03 0.59
¤µ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.17, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย อันดับแรก
คือ ดานการมีมนุษยสัมพันธ ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ดานการยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ดานความไวเนื้อเชื่อใจ ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.62)
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รองลงมา คือ ดานการมีเปาหมายเดียวกัน (x̄ = 4.17, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ดานการมีสว นรวม
ในการทำงาน ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.63) และดานการติดตอสื่อสาร ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.65)
ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
(n = 310)
o°
µ¦ÎµµÁ}¸¤
S.D.
¦³´·´· ¨Îµ´
Xത
1.
2.
3.
4.
5.
6.

oµªµ¤ÅªoÁºÊ°Áº°É Ä
oµµ¦¤¸ªn ¦nª¤Äµ¦Îµµ
oµµ¦¤¸Ájµ®¤µ¥Á¸¥ª´
oµµ¦¤¸¤»¬¥´¤¡´r
oµµ¦¥°¤¦´´º°¹É ´Â¨³´
oµµ¦·n°ºÉ°µ¦
¦ª¤

4.18
4.15
4.17
4.24
4.23
4.08
4.17

0.62
0.63
0.59
0.65
0.59
0.65
0.58

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

3
5
4
1
2
6

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สง
ผลตอการทำงาน เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาคร
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษากับ
การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร อยูระหวาง 0.74-0.90 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังปรากฏในตารางที่ 4
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oµµ¦Á¦¸¥¤µ¦Äµ¦¦·®µ¦µ¦Á¨¸¥É Â¨ (X1)
oµµ¦ÎµÁ·µ¦¦·®µ¦µ¦Á¨¸É¥Â¨ (X2)
oµµ¦´»Ä®oÁ·µ¦Á¨¸É¥Â¨°¥nµ¥´É¥º (X3)
µ¦ÎµµÁ}¸¤ (Ytot)
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01

(Ytot)
µ¦ÎµµÁ}¸¤

oµµ¦´»Ä®oÁ·µ¦

Á¨¸É¥Â¨°¥nµ¥´É¥º (X3)

Á¨¸É¥Â¨ (X2)

oµµ¦ÎµÁ·µ¦¦·®µ¦µ¦

µ¦¦·®µ¦µ¦Á¨¸É¥Â¨

oµµ¦Á¦¸¥¤µ¦Äµ¦

ÎµµÁ}¸¤

¦·®µ¦µ¦Á¨¸É¥Â¨ (X1)

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการทำงานเปนทีม
ของบุคลากรในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

1.00
0.88** 1.00
0.86** 0.90** 1.00
0.74** 0.80** 0.84** 1.00

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
สถานศึกษา คือ ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน (X3) และดานการดำเนินการ
บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง (X 2) เป น ตั ว แปรที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเข า สมการและสามารถอธิ บ าย
ความผันแปรของการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย
(R2) มีคาเทากับ 0.72 ซึ่งแสดงวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาดานการสนับสนุน
ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย า งยั่ ง ยื น และด า นการดำเนิ น การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงส ง ผลต อ
การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษาและสามารถทำนายการทำงานเปนทีมของบุคลากร
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดรอยละ 72
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้
สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ คือ
Ŷ tot = 0.92 + 0.61 (X3) + 0.18 (X2)
สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
Ẑ tot = 0.67 (Z3) + 0.19 (Z2)
ดังปรากฏในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
Â®¨n °ªµ¤Â¦¦ª
Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á oµ¤µ¦µ¤¨Îµ´
nµ¸É
oµµ¦´»Ä®oÁ·µ¦Á¨¸É¥Â¨°¥nµ¥´É¥º (X1)
oµµ¦ÎµÁ·µ¦¦·®µ¦µ¦Á¨¸É¥Â¨ (X2)
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01
R2 = 0.72
SEE. = 0.30
R = 0.85

df
2
307
309
b
0.92
0.61
0.18

SS
75.49
28.96
104.45
SE.b
0.11
0.64
0.68

MS
37.74
0.09
Beta
0.67
0.19

(n = 310)
F
Sig
400.11** 0.00

t
7.77**
9.54**
2.78**

Sig
0.00
0.00
0.00

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผล
ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร พบวา ปญหาและอุปสรรคเกิดจากสถานศึกษาขาดการสำรวจเพื่อเตรียมพรอมใน
การเปลี่ยนแปลงอยางสม่ำเสมอ รองลงมา คือ 1) บุคลากรมีภาระงานมาก ทำใหการปฏิบัติงานได
ไมดี ไมตรงเปาหมายที่วางไว ตองเตรียมรับนโยบายตาง ๆ จากหลายหนวยงาน 2) ผูบริหารบางทาน
ยังไมเห็นถึงความสำคัญในเรือ่ ง การมอบหมายภาระงานใหบคุ ลากรรับผิดชอบตรงตามความเหมาะสม
และความสามารถ 3) สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะงาน เนื่องจาก
บุ ค ลากรบางท า นขอย า ยกลั บ ภู มิ ล ำเนา 4) ผู บ ริ ห ารและครู ยั ง ขาดการนำความรู ความเข า ใจ
ในการดำเนิ น การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงไปใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านให พั ฒ นาขึ้ น ได 5) บุ ค ลากร
มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเองคอนขางสูง ไมคอยยอมรับและมีปญหาในการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
ดานเทคโนโลยีใหม ๆ ยังขาดความชำนาญในการนำไปใชใหเกิดประโยชน 6) บุคลากรเนนการทำ
ผลงานของตนเองมากกวาเป า หมายของการเป น ครู ที่ ต อ งทำเพื่ อ นั ก เรี ย นและการทำงานเพื่ อ
สถานศึกษา 7) ผูบริหารบางทานขาดความยุติธรรมขาดการเสริมแรงดานขวัญและกำลังใจใน
การทำงาน ทำใหงานไมมปี ระสิทธิภาพ 8) สถานศึกษายังขาดการสรางความรวมมือจากครูผปู กครองและ
ชุมชน ทำใหการพัฒนางานในสถานศึกษาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และ 9) บุคลากรบางสวนมักมี
ความขัดแยง ไมคอ ยเปดใจรับฟงเหตุผลของผูอ น่ื สงผลใหการทำงานไมราบรืน่ งานไมมปี ระสิทธิภาพ
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ข อ เสนอแนะที่ ค วรนำมาดำเนิ น การมากที่ สุ ด คื อ ผู บ ริ ห ารควรให ค วามสำคั ญ แก
บุคลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมายภาระงานใหตรงตามความสามารถของบุคลากร เพื่อให
เกิดงานที่มีประสิทธิภาพรองลงมา คือ 1) ผูบริหารและครูควรรวมมือกัน เพื่อนำความรูในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลง มาพัฒนาและปรับใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 2) สถานศึกษาควรมี
การเตรียมการและการสำรวจความพรอมของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อจัดการพัฒนา อบรม
และทำความเข า ใจในเรื่ อ งของการเปลี่ ย นแปลงในสถานศึ ก ษาอยู เ สมอ 3) ผู บ ริ ห ารควรมี
การจัดกิจกรรมใหบุคลากรไดทำงานรวมกัน ละลายพฤติกรรม ประสานสัมพันธอันดีตอกัน หาวิธีลด
และจัดลำดับภาระงานตามความเหมาะสม 4) สถานศึกษาควรมีการประชุม สำรวจบุคลากรที่มี
ความชำนาญในดานเทคโนโลยีใหม ๆ คอยใหความชวยเหลือ การจัดอบรม สัมมนาใหความรู
แกบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยวิทยากรผูมีความสามารถ 5) ผูบริหารควรใหการสนับสนุนบุคลากร
ไดเรียนรูงานจากเพื่อนรวมงานตามความเหมาะสมและความสามารถ สวนบุคลากรก็ควรเปดใจ
ยอมรับการเรียนรูงานใหม ๆ เพื่อประโยชนของสวนรวม 6) สถานศึกษาควรเนนจรรยาบรรณวิชาชีพ
และความเปนครูใหเปนที่ประจักษเพื่อใหครูยุคใหมตระหนักในอาชีพของตน 7) สถานศึกษาควรมี
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางครู ผูป กครองและชุมชน ใหมากขึน้ เพือ่ ใหเขาใจในวัตถุประสงค
ของการสรางงานใหมีประสิทธิภาพ 8) บุคลากรในสถานศึกษา ควรมีการพบปะพูดคุย สังสรรคกันอยู
เสมอ ทำความเขาใจหากเกิดขอสงสัยในการทำงานรวมกันอยางเปดเผย เพื่อลดความขัดแยง
ในการทำงาน และ 9) ผู บ ริ ห ารควรมี ก ารสร า งขวั ญ และกำลั ง ใจ ปฏิ บั ติ ต อ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
ดวยความเสมอภาคกัน เพื่อใหปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีความสุข

อภิปรายผล
การอภิปรายผล ตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้
1. การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร โดยรวมมี ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ม าก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ ดานการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงและดานการเตรียม
การในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษามีบุคลากรที่ตระหนักใน
การปฏิบัติงานรวมกัน มีการกำหนดแนวทางสรางความเขาใจในการทำงานอยางชัดเจนและเปนไป
ในทางทีเ่ หมาะสมสนับสนุนใหปฏิบตั ริ ว มงานอยูเ สมอพรอมในการดำเนินการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ตามที่กำหนดอยางมีขั้นตอน วางแผนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อย า งรอบคอบ เพื่ อ สร า งงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตรงตามเป า หมายที่ ร ว มกั น กำหนดขึ้ น ให เ กิ ด ใน
สถานศึกษา ดังที่ สุพานี สฤษฎวานิช (2549: 553) ไดกลาววา ผูบริหารจะตองเขาใจในธรรมชาติ
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ดังกลาวและพยายามสรางความเขาใจและยอมรับ ตลอดจนสรางความรวมมือใหเกิดขึ้น ใหบุคลากร
ไดมีสวนรวมใหมากที่สุด ไดรับรูขาวสารขอมูล ชวยสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกใหแกคนที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการจูงใจใหเกิดความเขาใจยอมรับและรวมมือ รวมทั้งผูบริหารจะตองใชความเปน
ผูนำแบบเชิงการเปลี่ยนแปลง เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นดวยและสอดคลองกับรัศมี
เจริญรัตน (2551: 304-308) ที่พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลง 5 ดาน คือ ดานภาวะผูนำ
การเปลี่ยนแปลง ดานคุณธรรมนำความรูสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานกลยุทธการเปลี่ยนแปลง
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การบริการการเปลีย่ นแปลง และดานทักษะการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียนไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ
ในการทำงานที่เปนกระบวนการ เปนที่ยอมรับและไววางใจในความสามารถของผูนำ มีวิสัยทัศน
มีการกระจายอำนาจไปยังผูร ว มงาน กระตุน ผูร ว มงานใหเห็นแนวทางใหมในการแกปญ
 หา สรางแรงจูงใจ
สร า งเจตคติ ที่ ดี แ ละความคิ ด สร า งสรรค ทำงานโดยคำนึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล
มีการติดตอสื่อสารแบบสองทาง และรายบุคคล สามารถสื่อสารใหบุคลากรไดรับรูถึงความจำเปน
ในการเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมโรงเรี ย นมี ก ารกำหนดเป า หมายอย า งชั ด เจนใช แ ผนกลยุ ท ธ
ในการปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมายที่วางไว
2. การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาครโดยรวมมี ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ม าก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า
การทำงานเป น ที ม ของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา มี ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ม ากทุ ก ด า น โดยเรี ย งลำดั บ จาก
คาเฉลี่ยมากไปนอย อันดับแรก คือ ดานการมีมนุษยสัมพันธ ดานการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
ด า นความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจ ด า นการมี เ ป า หมายเดี ย วกั น ด า นการมี ส ว นร ว มในการทำงาน และ
ดานการติดตอสื่อสาร ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากในการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อใหเกิดปฏิบัติงานและไดงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกฝายควรมีการปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
มีสว นรวมและยอมรับในการทำงานรวมกัน แสดงถึงความไววางใจตอกัน รวมทัง้ มีการติดตอประสานงาน
ที่ ดี สามารถปฏิ บั ติ ง านได ต รงตามเป า หมายที่ ก ำหนดไว แ ละบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาให ทั น
ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันและเปนรูปแบบการทำงานที่ไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ใหกาวสูความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงคสอดคลองกับธีระ ไชยสิทธิ์
(2555: 62) ไดศึกษาสภาพการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จังหวัดระยอง ผลการวิจยั พบวา สภาพการทำงานเปนทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระยอง โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมากและสอดคลองกับจินดาพร นพนิยม (2555: 62-68) ไดศึกษา การทำงานเปนทีมของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอตาพระยา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจยั พบวา 1) การทำงานเปนทีมของขาราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก การยอมรับ
นับถือ การมีเปาหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ การมีสวนรวม ความไววางใจซึ่งกันและกัน และ
การสื่อสารอยางเปดเผย ตามลำดับ
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรียงตามอิทธิพล
จากมากไปนอย คือ ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน และดานการดำเนินการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง เปนปจจัยที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สามารถทำนายการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดรอยละ 72 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน ไดดังนี้
3.1 ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน มีอิทธิพลตอการทำงาน
เปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาโดยผูบริหารใหความสำคัญกับการบริหารงานและการทำงาน
ของบุคลากรอยูเ สมอปฏิบตั ติ อ บุคลากรอยางเทาเทียมกัน ใหการสนับสนุนในเปาหมายการเปลีย่ นแปลง
ที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากรอยางเหมาะสม บุคลากรสามารถดำเนินการบริหารและ
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายอยางชัดเจน มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการทำงานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สอดคลองกับกัญญา โพธิวัฒน (2548: 149) ไดศึกษา ทีมผูนำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถม
ศึกษา: การศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก พบวา ทีมผูนำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนมีลักษณะ
สำคัญ คือ เปนการรวมกันทำงานที่ไดรับมอบหมาย เปนงานบุกเบิกที่พยายามใหไดผลงานที่ดีที่สุด
เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูแกบุคคลอื่น การกอตัวขึ้นของทีมมีพื้นฐานมาจากการรักษาเกียรติประวัติของ
โรงเรียน และการตอบสนองตามสายการบังคับบัญชา ทีมในโรงเรียนแบงออกเปน 3 สวน คือ สวน
โรงเรียน สวนหัวหนางาน และสวนปฏิบัติการ ทั้งนี้สมาชิกคนหนึ่งอาจเขาไปเปนสมาชิกของทีมได
หลายทีม เปาหมายของทีมคือ การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และเปนแหลงเรียนรูของบุคคลอื่น
สำหรับพฤติกรรมของทีมที่สำคัญ คือ การสรางวิสัยทัศนรวม การรวมคิดรวมทำ การพึ่งพาและ
ชวยเหลือกัน การแกปญหาและขจัดความขัดแยง การตัดสินใจรวม และความไวตอการเปลี่ยนแปลง
3.2 ดานการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานศึกษาโดยผูบ ริหารและบุคลากรรวมกันสรางและกำหนดแนวทางในการดำเนินการเปลีย่ นแปลง
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค บุคลากรพรอมดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกัน
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เกิดประสิทธิภาพ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและนำมาพัฒนาปรับปรุงแกไข
หรือเพิ่มเติมแผนการเปลี่ยนแปลงและแผนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคลองกับ
เสริม กัลยารัตน (2550: 89) ไดศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรณีศึกษาการเตรียมออกนอก
ระบบราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความเปนไปได
ตอการเปลีย่ นแปลงองคการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตองมีการวางแผนและดำเนินการตอการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบขั้นตอน เพื่อเพิ่ม
แรงผลั ก และลดแรงต า นต า ง ๆ ที่ มี อ ยู ได แ ก 1) กำหนดทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงที่ ชั ด เจน
2) หาแนวรวมการเปลี่ยนแปลง 3) เตรียมการดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับ
การออกนอกระบบราชการ 4) กำหนดระบบการตรวจสอบติดตามผลกิจกรรม ทุกครั้งเพื่อเปน
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ วาจะประสบความสำเร็จหรือไม
มีอปุ สรรคอยางไรและมีการนำขอมูลตอบกลับ จากการประเมินไปปรับปรุงแกไขหรือเพิม่ เติมแผนการ
เปลี่ยนแปลงตอไป และ 5) ปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง
ทั้งนี้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ดานการเตรียมการในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ไมมีอิทธิพลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการเตรียมการในการบริหารการเปลีย่ นแปลงนัน้
บุคลากรในสถานศึกษามีการวางแผนกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน มีการสรางและกำหนดทางเลือก
ในการทำงานรวมกัน และดำเนินการอยางรอบคอบ เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงนั้นดำเนินไปในทิศทาง
วัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน ซึ่งบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานที่ไดรบั ผิดชอบเปน
อยางดี มีการศึกษาคนหาขอมูลในการทำงานอยูเสมอ รวมทั้งการเขารวมพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ตามหนวยงานทีจ่ ดั ขึน้ เปนประจำ เพือ่ ใหเปนผูท ม่ี คี วามพรอมในการปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
และงานเกิดประสิทธิผล ดังนั้น ในการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร จึ ง ไม มี ค วามจำเป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารเตรี ย มการใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงรวมกัน ดังที่ วิรัตน มาตันบุญ (2552: 49-51) ไดศึกษา การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางองคการของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา
ในการเตรียมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไดใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวดังนี้ ไดแตงตั้งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
ดานโครงสรางของโรงเรียน จัดประชุมเกีย่ วกับบทบาทหนาทีข่ องคณะทำงาน และกำหนดวัตถุประสงค
ของการเปลีย่ นแปลงโครงสรางของโรงเรียน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเปลีย่ นแปลง
โครงสรางของโรงเรียน
4. ป ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารเปลี่ ย นแปลงและการทำงานเป น ที ม
ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา
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สถานศึกษาขาดการสำรวจเพื่อเตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ำเสมอ บุคลากรมีภาระ
งานมาก ทำให ก ารปฏิ บั ติ ง านได ไ ม ดี ไม ต รงตามเป า หมายที่ ว างไว ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถ มี ค วามมั่ น ใจในตนเองสู ง ไม ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลง ผู บ ริ ห ารบางท า นขาด
ความยุ ติ ธ รรมขาดการเสริ ม แรงด า นขวั ญ กำลั ง ใจ บุ ค ลากรมี ค วามขั ด แย ง กั น ไม เ ป ด ใจ ส ง ผล
ใหการทำงานไมราบรื่น ทำใหงานไมมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2550: 24-25) กลาววา การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืนเปนขั้นตอน
ทีม่ งุ ดำเนินการในวิถที างเหมาะสมทีเ่ ปนไปได เพือ่ เชือ่ มโยงผลงานอันเปนผลมาจากการเปลีย่ นแปลง
เขาสูกระบวนการใหความดีความชอบทั้งในระดับหนวยงานและบุคคล และบูรณาการเขาเปน
สวนหนึ่งของระบบบริหารจัดการทั่วไปขององคกร อีกทั้งเปนสวนหนึ่งของเนื้องานอันเปนกิจวัตรของ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงดำเนินไปอยางตอเนื่องและเกิดประโยชนแกองคกรอยางยั่งยืน
ถาวร เปนการปองกันมิใหบุคลากรในองคกรยอนกลับไปดำเนินวิถีการทำงานแบบเดิม
ข อ เสนอแนะที่ ค วรนำมาดำเนิ น การมากที่ สุ ด คื อ ผู บ ริ ห ารควรให ค วามสำคั ญ แก
บุคลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมายภาระงานใหตรงตามความสามารถ ผูบริหารและครู
รวมมือกันเพื่อนำความรู ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาและปรับใชใหเกิดประโยชน มีการเตรียม
การสำรวจความพรอม จัดอบรมทำความเขาใจเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงใหเกิดการยอมรับกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในสถานศึกษาเสมอ สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูง าน เพิม่ ศักยภาพในการทำงานใหมากขึน้ เพือ่ ใหงาน
เกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับวิรตั น มาตันบุญ (2552: 49-51) ไดศกึ ษาการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ดานโครงสรางองคการของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ในการเตรียม
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดแตงตั้งคณะทำงานบริหาร
การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางของโรงเรียน จัดประชุมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะทำงานและ
กำหนดวัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณใน
การดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโรงเรียน สวนการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง ไดจัด
ทำแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางของโรงเรียนจัดวาระแนะนำภารกิจ
การเปลีย่ นแปลงโครงสรางของโรงเรียนใหบคุ ลากรในโรงเรียนไดทราบ กำกับการดำเนินการเปลีย่ นแปลง
โครงสรางของโรงเรียนใหเปนไปตามแผนที่กำหนดไว ชี้แจงใหบุคลากรในโรงเรียนเห็นถึงประโยชน
ที่ แ ต ล ะบุ ค คลจะได รั บ จากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งของโรงเรี ย น และจั ด เตรี ย มช อ งทาง
การให ค วามช ว ยเหลื อ /คำปรึ ก ษาแก บุ ค ลากรในช ว งเริ่ ม ใช โ ครงสร า งใหม ข องโรงเรี ย นสำหรั บ
การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน ไดปรับปรุงระบบการดำเนินงานในโครงสรางใหม
ของโรงเรียนใหสามารถอำนวยความสะดวกแกผปู ฏิบตั งิ านไดดยี งิ่ ขึน้ ดำเนินการเชือ่ มโยงการปฏิบตั งิ าน
ในโครงสรางใหมของโรงเรียนไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาผลงานของบุคลากร จัดกิจกรรมเสริม
ความรูใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงสรางใหมของโรงเรียน
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จากการสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว า การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงใน
สถานศึกษาและการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร เปนการประมวลผลจากปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
ในการบริหารงานดานการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาแตละแหง พบวา สถานศึกษาจะมีแนวทาง
การดำเนินงานที่สอดคลองกับความสำเร็จจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหาร
จึงจำเปนตองแสวงหากลยุทธ วิธีการที่หลากหลาย เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร
ตามป จ จั ย แวดล อ มได อ ย า งเหมาะสม ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ กิ ด การยอมรั บ และการเตรี ย มพร อ มที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ดังนั้น การสรางทีมงานที่เขมแข็ง มีบุคลากร
ที่แสดงบทบาทไดทั้งผูนำและผูตามที่ดีในการสรางสรรคผลงานรวมกัน ก็ยอมทำใหผลการปฏิบัติงาน
นั้ น บรรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ไ ด เ ป น อย า งดี บุ ค ลากรเกิ ด ความเข า ใจและตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญในเปาหมายของการทำงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานรวมกันได
อย า งลงตั ว มี แ รงบั น ดาลใจในการสร า งงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป น ผลทำให เ กิ ด การพั ฒ นางาน
ในสถานศึกษาตอไป

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการบริหารการเปลี่ยนแปลงในดานการเตรียม
การในการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใหบุคลากรในสถานศึกษาสรางทางเลือกไวหลาย ๆ ทางใน
การปฏิบัติงานรวมกัน และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการทำงานเปนทีมในดานการติดตอสื่อสาร โดย
สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรับขอมูลขาวสารในการทำงานอยางถูกตองและสามารถแจง
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใหเพื่อนรวมงานทราบอยางชัดเจน
1.3 สถานศึกษาควรตระหนักถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงในดานการสนับสนุนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน เพื่อใหเกิดการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ สามารถรวมกัน
บริหารและพัฒนางานใหประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผล
ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.3 ควรศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ เกี่ ย วกั บ การทำงานเป น ที ม ของบุ ค ลากร
ในสถานศึกษา
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สรุป
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในสถานศึ ก ษา อยู ใ นระดั บ มากทั้ ง ในภาพรวมและรายด า น การทำงานเป น ที ม ของบุ ค ลากร
ในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน การบริหารการเปลี่ยนแปลงสงผล
ตอการทำงานเปนทีมของบุคลากร ในสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน
2 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน และดานการดำเนินการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 72 ปญหาอุปสรรคการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
การทำงานเปนทีมของบุคลากรในสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาขาดการสำรวจการเตรียมพรอม
ในการเปลี่ยนแปลง บุคลากรมีภาระงานมากทำใหการปฏิบัติงานไมตรงเปาหมายที่วางไว ดังนั้น
ผูบริหารควรใหความสำคัญแกบุคลากรอยางเทาเทียมกันในการมอบหมาย ภาระงานใหตรงตาม
ความสามารถของบุคลากร
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การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บ การมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริ ห ารงานวิ ช าการ จำแนกตามสถานภาพส ว นบุ ค คลและขนาดของสถานศึ ก ษา และ
3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 430 คน ไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้นตามสัดสวน และผูใหสัมภาษณ 10 คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณสรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก
2) คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีเพศ อายุตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ
ไมแตกตางกัน สวนคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน และสังกัด
ขนาดสถานศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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3) คณะกรรมการสถานศึกษาควรไดรับการอบรมดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานวิ ช าการ ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม อย า งสม่ ำ เสมอ และสถานศึ ก ษาควรเป ด โอกาส
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
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกำหนดหลักการที่สำคัญ และมีแนวคิดใหมหลายประการ เชน การสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นและภูมิปญญาไทย กำหนดใหสังคม มีสวนรวมในการจัดการศึกษา และใหมีการกระจาย
อำนาจการจัดการศึกษาไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น การระดม
ทรัพยากรตาง ๆ การมีสวนรวมทั้งมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดรับสิทธิประโยชนจาก
รัฐและการสนับสนุนจากรัฐ บุคคล และองคกรตาง ๆ และมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพทองถิ่น และผูเรียนอยูหลายหมวดหลายมาตรา เชน หมวด 1 มาตรา 8 (2) การจัดการศึกษา
ใหยึดหลักวา สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา หมวด 2 มาตรา 12 ใหบุคคล สถาบันสังคม
สถาบันศาสนา องคกรเอกชน และสถานประกอบการมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวด 4
มาตรา 27 และมาตรา 28 การพัฒนาหลักสูตรในแตละระดับใหมคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กำหนดหลักสูตรแกนกลาง และใหสถานศึกษาจัดทำสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงคของครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ หมวด 5 มาตรา 39 และ 40 การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษากำหนดให มี
การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล
และดานการบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละแหง
ดั ง นั้ น คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก็ คื อ ตั ว แทนของประชาชน ผู มี ส ว น
เกี่ยวของในเขตชุมชน ที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู
ในชุ ม ชน บทบาทและหน า ที่ ข องคณะกรรมการสถานศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสำคั ญ เป น อย า งยิ่ ง ใน
การกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
รวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอยางแทจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ
ณัฐพงษ กิติทรัพยกาญจนา (2551: 61) ไดทำการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
พบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า การมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมากทุกดาน
เรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล
ดานงบประมาณ และดานวิชาการ การจัดการศึกษาจึงมีความสำคัญ และจำเปนอยางยิ่งที่จะตองให
คณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวม เพราะการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเปน
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ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพย อ มจำเป น ต อ งให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของรั ฐ และสภาพป ญ หา และ
ความตองการของแตละทองถิ่นดวย
ปจจุบนั สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรสาคร ไดมคี ณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อเขามามีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตบทบาทในการมี
ส ว นร ว มค อ นข า งที่ จ ะมี น อ ยหรื อ แทบจะไม มี ส ว นร ว มกั บ ทางโรงเรี ย นเลย โดยส ว นใหญ ผู ที่ ม า
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาจะเปนคนในชุมชนที่ไดรับการรองขอจากสถานศึกษามากกวาไดรับ
การคัดสรรจากกลุมผูมีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง หรือเปนผูที่มีฐานะทางการเงินดี และโรงเรียน
มักจะขอความอนุเคราะหสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการสถานศึกษาอยูประจำ สอดคลอง
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2547: 14) กลาววา สภาพการเปนองคคณะบุคคล
ที่เขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปจจุบันที่เปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการ
แบบองค ค ณะบุ ค คลในระดั บ สถานศึ ก ษา ต อ มาเมื่ อ มี ก ารออกระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 กฎหมายฉบับนี้ มีการระบุบทบาทของ
คณะกรรมการและประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวอยางชัดเจน จึงนับเปนเรื่องที่
นาสนใจวาในระยะเวลาที่ผานมาคณะกรรมการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร ไดเขามามีบทบาทในการบริหารงานรวมกับทางโรงเรียนมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะ
ในดานการบริหารงานวิชาการ
จากความจำเปนและสภาพปญหาที่กลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยผูวิจัยศึกษาตามขอบขายและภารกิจการบริหารงาน
วิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาและสงเสริม
ใหมีแหลงการเรียนรู การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ และการพัฒนาและใชสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา
2. เพือ่ เปรียบเทียบระดับการมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล และขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
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สมมติฐานการวิจัย
คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีสถานภาพสวนบุคคลและขนาดของสถานศึกษาตางกัน
มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาคร แตกตางกัน

วิธีดำเนินการ
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงพรรณนา โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนินการวิจัยไดเสนอตามลำดับหัวขอ
ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก
จำนวน 25 โรง ขนาดกลาง จำนวน 60 โรง และขนาดใหญ จำนวน 19 โรง รวมทั้งสิ้น จำนวน
104 โรง โรงเรียนละ 9 คน รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 936 คน
1.2 กลุ ม ตั ว อย า ง กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น คณะกรรมการ
สถานศึกษา
1.2.1 โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางกำหนดขนาดกลุม
ตัวอยางสำเร็จรูปของเครซซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวมิ ล ติรกานันท,
2551: 179) โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางไดจำนวนทั้งสิ้น 430 คน จาก 86 โรงเรียน สุมมาโรงเรียนละ
5 คน จากตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.2.2 ผู ใ ห ข อ มู ล ที่ ต อบแบบสั ม ภาษณ คื อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
โรงเรียนละ 1 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น 10 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคำถาม
เกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล และขนาดของโรงเรียน จำนวน 5 ขอ โดยมีลักษณะคำถามเปนแบบ
สำรวจรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
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) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา จำนวน 38 ขอ โดยกำหนดคาคะแนนของชวงน้ำหนักของการมีสวนรวมเปน 5 ระดับ
ซึ่งตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( ɲ – coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89
ตอนที่ 3 สอบถามปลายเปด (open form) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดให
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 5 ขอ
2.2 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สรุปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
1. ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดาน
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลง
การเรี ย นรู มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นลำดั บ สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด า นการพั ฒ นาสื่ อ และใช สื่ อ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และ
ดานการพัฒนาสงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการ ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ของการมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาในการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน
(n = 430)

X

S.D.

¦³´

¨Îµ´

oµµ¦¡´µ®¨´¼¦ °µ«¹¬µ

3.80

0.70

¤µ

4

oµµ¦¡´µ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o

3.82

0.78

¤µ

3

oµµ¦¡´µÂ¨³nÁ¦·¤Ä®o¤¸Â®¨nµ¦Á¦¸¥¦¼o

3.92

0.62

¤µ

1

µª·µµ¦

3.74

0.68

¤µ

5

oµµ¦¡´µÂ¨³ÄoºÉ°ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ

3.84

0.68

¤µ

2

¦ª¤

3.82

0.60

¤µ

µ¦¤¸nª¦nª¤µ¦¦·®µ¦µª·µµ¦

oµµ¦¡´µnÁ¦·¤»¤Ä®o¤¸ªµ¤Á È¤Â È

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนก
ตามเพศ อายุ วุฒิ การศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึก ษา และขนาดของ
สถานศึกษา พบวา
2.1 คณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ มี เ พศ มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามเพศ
(n = 430)
µ¥ (n = 295) ®· (n = 135)
µ¦¤¸nª¦nª¤µ¦¦·®µ¦µ
t
Sig.
ª·µµ¦
S.D.
S.D.
X
X
oµµ¦¡´µ®¨´¼¦ °µ«¹¬µ 3.78 0.69 3.84 0.71 0.87 .38
oµµ¦¡´µ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o
3.81 0.78 3.85 0.77 0.41 .67
oµµ¦¡´µÂ¨³nÁ¦·¤Ä®o¤¸
Â®¨nµ¦Á¦¸¥¦¼o
3.91 0.61 3.94 0.63 0.52 .60
oµµ¦¡´µnÁ¦·¤»¤Ä®o¤¸
3.73 0.66 3.76 0.72 0.49 .62
ªµ¤Á o¤Â Èµª·µµ¦
oµµ¦¡´µÂ¨³ÄoºÉ°ÁÃÃ¨¥¸
Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
3.88 0.68 3.75 0.69 1.78 .07
¦ª¤
3.82 0.59 3.83 0.63 0.12 .90
2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาทีม่ เี พศ มีความคิดเห็นตอการมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ดังปรากฏในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามอายุ
(n = 430)

µ¦¤¸nª¦nª¤µ¦¦·®µ¦µ
ª·µµ¦
oµµ¦¡´µ®¨´¼¦
°µ«¹¬µ
oµµ¦¡´µ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o
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ªµ¤Á È¤Â Èµª·µµ¦
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Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
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¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤

df

SS

4
1.66
425 210.84
429 212.51
4
1.45
425 259.57
429 261.03
4
0.79
425 164.13
429 164.92
4
0.84
425 198.13
429 198.97
4
2.95
425 200.25
429 203.20
4
1.13
425 156.23
429 157.36

Ms

F

Sig

0.41
0.49

0.84

.50

0.36
0.61

0.59

66

0.19
0.38

0.51

.72

0.21
0.46

0.45

.77

0.73
0.47

1.56

.18

0.18
0.36

0.77

.54

2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาตางกัน มีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สองดาน คือ ดานการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สวนอีกสามดาน
คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู และดาน
การพัฒนาสงเสริมชุมชนใหมคี วามเข็มแข็งทางวิชาการ พบวาไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
(n = 430)
µ¦¤¸nª¦nª¤µ¦¦·®µ¦µ Â®¨nªµ¤
df
SS
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F
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ª·µµ¦
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oµµ¦¡´µ®¨´¼¦
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4
5.40 1.35 2.24 .06
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1.66 0.41 1.08 .36
Ä®o¤¸Â®¨nµ¦Á¦¸¥¦¼o
£µ¥Ä¨»¤n
425 163.25 0.38
¦ª¤
429 164.92
oµµ¦¡´µnÁ¦·¤»¤
¦³®ªnµ¨»n¤
4
3.00 0.75 1.63 .16
Ä®o¤¸ªµ¤Á È¤Â Èµª·µµ¦
£µ¥Ä¨»¤n
425 195.96 0.46
¦ª¤
429 198.97
oµµ¦¡´µÂ¨³ÄoºÉ°
¦³®ªnµ¨»n¤
4
6.02 1.50 3.24* .01
ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
£µ¥Ä¨»¤n
425 197.18 0.46
¦ª¤
429 203.20
¦³®ªnµ¨»n¤
4
3.49 0.87 2.41* .04
£µ¥Ä¨»n¤
425 153.87 0.36
¦ª¤
¦ª¤
429 157.36

*¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05
2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาตางกัน มีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกัน
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อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สามดาน คือ ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู
ดานการพัฒนาสงเสริมชุมชนใหมคี วามเข็มแข็งทางวิชาการ และดานการพัฒนาและใชสอ่ื เทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา สวนอีกสองดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู พบวา ไมแตกตางกัน ดังปรากฏในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา
(n = 430)
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Â®¨nµ¦Á¦¸¥¦¼o
£µ¥Ä¨»n¤
¦ª¤
oµµ¦¡´µnÁ¦·¤»¤
¦³®ªnµ¨»n¤
Ä®o¤¸ªµ¤Á È¤Â Èµª·µµ¦ £µ¥Ä¨»n¤
¦ª¤
oµµ¦¡´µÂ¨³ÄoºÉ°
¦³®ªnµ¨»n¤
ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
£µ¥Ä¨»n¤
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
¦ª¤
£µ¥Ä¨»n¤
¦ª¤
*¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05

df

SS

2
1.65
427 210.86
429 212.51
2
0.88
427 260.15
429 261.03
2
2.77
427 162.15
429 164.92
2
3.98
427 194.99
429 198.97
2
2.87
427 200.33
429 203.20
2
2.05
427 155.31
429 157.36

Ms

F

Sig

0.82
0.49

1.67

.18

0.44
0.60

0.72

.48

1.38
0.38

3.65*

.02

1.99
0.45

4.36*

.01

1.43
0.46

3.06*

.04

1.02
0.36

2.82

.06
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2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทุกดาน ดังปรากฏในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
(n = 430)
Â®¨nªµ¤
Â¦¦ª
oµµ¦¡´µ®¨´¼¦ °
¦³®ªnµ¨»n¤
µ«¹¬µ
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
oµµ¦¡´µ¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o ¦³®ªnµ¨»n¤
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
oµµ¦¡´µÂ¨³nÁ¦·¤
¦³®ªnµ¨»n¤
Ä®o¤¸Â®¨nµ¦Á¦¸¥¦¼o
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
oµµ¦¡´µnÁ¦·¤»¤
¦³®ªnµ¨»n¤
Ä®o¤¸ªµ¤Á È¤Â Èµª·µµ¦
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
oµµ¦¡´µÂ¨³ÄoºÉ°
¦³®ªnµ¨»n¤
ÁÃÃ¨¥¸Á¡ºÉ°µ¦«¹¬µ
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
¦³®ªnµ¨»n¤
¦ª¤
£µ¥Ä¨»¤n
¦ª¤
*¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05
° µn ¥ °µª·µµ¦

df

SS

2
427
429
2
427
429
2
427
429
2
427
429
2
427
429
2
427
429

20.88
191.63
212.51
24.84
236.19
261.03
10.07
154.85
164.92
7.67
191.30
198.97
10.92
192.27
203.20
14.05
143.31
157.36

Ms

F

Sig

10.44 23.26*
0.44

.00

12.42 22.45*
0.55

.00

5.03
0.36

13.89*

.00

3.83
0.44

8.56*

.00

5.46
0.45

12.13*

.00

7.02
0.33

20.94*

.00
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3. ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
สรุปไดดังนี้
3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาควรเขาไป
รวมในการวางแผนและเตรียมการในการนำหลักสูตรไปใช ควรมีการอบรมใหความรูแ กคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมกับคณะครู ซึ่งจะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญ ที่จะชวยใหการนำหลักสูตรไปใช
ประสบความสำเร็จ ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เอกสารหลักสูตร ตลอดจนสถานที่ตาง ๆ
ที่จะเปนแหลงใหความรูประสบการณตาง ๆ สิ่งเหลานี้จะตองไดรับการจัดเตรียมไวเปนอยางดี
3.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ควรมีการจัดประชุมสัมมนา หรืออบรมใหความรูใ นเรือ่ งของการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ใหกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการจัดระบบการบริหารงานวิชาการ
มีการจัดกลุมผูเรียน มีโครงการสงเสริมการเรียนรู และคุณธรรม และสนับสนุนใหมีระบบขอมูล
พื้นฐานที่จำเปน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู
และบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณะครู
3.3 ด า นการพั ฒ นาและส ง เสริ ม ให มี แ หล ง การเรี ย นรู สถานศึ ก ษาควรจั ด ให มี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รวมกับบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันวางแผน จัดทำแผน
โครงการตาง ๆ เพื่อตัดสินใจสำรวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้ ง ในสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น ตลอดจนดำเนิ น งานการจั ด หาแหล ง การเรี ย นรู หรื อ สร า ง
แหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญเปนคน
ในท อ งถิ่ น จะมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ แหล ง เรี ย นรู ต า ง ๆ ในท อ งถิ่ น ดี อ ยู แ ล ว ตลอดจนมี ค วามพร อ ม
ที่จะใหการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ เพื่อนักเรียนในทองถิ่นของตนเอง สงเสริมสนับสนุน
ใหสถานศึกษาจัดทำคลังความรูของแหลงการเรียนรูทั้งในสถานศึกษา ชุมชนทองถิ่นในเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา
3.4 ดานการพัฒนาสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ คณะกรรมการ
สถานศึกษา เปนตัวแทนของสถานศึกษาประสานความสัมพันธกบั ชุมชน และองคกรตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ใหเห็นความสำคัญของสถานศึกษา และใชสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน
เปนแหลงบริการชุมชน มีการบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนอนุญาตใหประชาชน
ในชุมชนไดเขามาใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียน สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน และทองถิ่น เพื่อพัฒนาความเปนอยูของประชาชน สถานศึกษา
เองควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับประชาชน เพื่อสรางความตระหนักใหเห็น
ความสำคัญ ใหการสนับสนุนคำแนะนำกับชุมชน ใหโรงเรียนจัดทำแผนและใหหนวยงานตนสังกัด
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กำกั บ นิ เ ทศ ติ ด ตามและมี ก ารรายงานผลอย า งเป น รู ป ธรรม เผยแพร โ ดยการจั ด นิ ท รรศการ
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแกชุมชน
3.5 ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ต อ งการเข า ไปมี ส ว นร ว มในการกำหนดความต อ งการในการประเมิ น ผลและติ ด ตามผลการใช
และพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอยางเปนระบบ ในการใชและพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แตสถานศึกษาสวนใหญไมมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
อยางชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมไดแคใหการสนับสนุนในเรื่องของการระดมทุน
และทรัพยากร เพื่อจัดหาหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยากใหสถานศึกษา
เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ
อยางชัดเจน และมีการประชุมปรึกษาหารือกัน

อภิปรายผล
1. จากผลการวิ จั ย พบว า ระดั บ การมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ตามความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาในภาพรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก
แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการสถานศึกษา ใหความสำคัญตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ที่เปนเชนนี้เพราะ ปจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษาใชวิธีการสมัครหรือคัดเลือก จึงไดบุคคล
ที่ มี ค วามรู แ ละความเข า ใจ ให ค วามสนใจในสถานศึ ก ษามากขึ้ น ผู ที่ เ ข า มาเป น คณะกรรมการ
สถานศึกษา จะเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เลิศศักดิ์ นาวารัตน (2552: 67) ไดทำการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช พบว า การมี ส ว นร ว ม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริหารงานวิชาการ ดานงบประมาณ
ดานบริหารบุคคล ดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับมากตามลำดับ สอดคลองกับของมยุเรศ ชัยชนะ
(2553: 76) ไดทำการวิจยั เรือ่ ง การมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการดำเนินงาน
ของโรงเรี ย นบ า นแม ส าว สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3 พบว า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก
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2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตาม
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีเพศและอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน ซึง่ ไมเปนไปตามสมมุตฐิ านทีต่ ง้ั ไว ผลการวิจยั ดังกลาวแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาทั้ ง เพศชาย เพศหญิ ง ที่ มี อ ายุ ต า งกั น มี ค วามสามารถเท า เที ย มกั น ในเรื่ อ งของ
การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของราตรี พูลพัฒน
(2553: 121) ได ท ำการวิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานใน
การบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวา การมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานของโรงเรียน ที่มีเพศ และอายุ ตางกันนั้น
การมีสวนรวมของคณะกรรมการไมแตกตางกัน
สวนคณะกรรมการสถานศึกษาทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการ
และขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา ในภาพรวมแตกต า งกั น ซึ่ ง เป น ไปตามสมมุ ติ ฐ าน
ที่ตั้งไววา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แตกตางกันตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ
การเปนคณะกรรมการ และขนาดของสถานศึกษา
3. ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา จะเห็นไดวา คณะกรรมการสถานศึกษา ควรไดรับ
การอบรมให ค วามรู ความเข า ใจในเรื่ อ งของการบริ ห ารงานวิ ช าการสถานศึ ก ษา มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เพื่อเปนการระดมความคิด เปนการปรึกษา
หารือ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และปลูกฝงใหเห็นความสำคัญของงานวิชาการ และควรมี
การประสานความรวมมือทั้งภาครัฐ ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานศึกษาควรมี
การคัดเลือกคณะกรรมการที่มีความรูความเขาใจในการบริหาร งานวิชาการสถานศึกษาอยางแทจริง
สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนดำเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางชัดเจน
และไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณ บัวคำปน (2548: 45) ไดทำการวิจัยเรื่อง
การจัดปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตอำเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการใหมีผูประสานงาน

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

169

ระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถานศึกษา เพื่อความเขาใจ ความคลองตัวใน
การทำงาน ตองการเงินงบประมาณจากทางราชการ เพื่อนำมาใชสนับสนุนดานการปฏิบัติงาน
อาคาร สถานที่ หองสำนักงาน เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องอำนวยความสะดวก เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ตามบทบาทและหน า ที่ ที่ ก ำหนดไว โดยเฉพาะการควบคุ ม และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามาทำงานดวยความสนใจตองการชวยเหลือบุตรหลาน
รวมพัฒนาโรงเรียน มีสวนรวมในการบริหารการเงิน งบประมาณ การแสวงหาใหการสนับสนุน
ดานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑอุปกรณตาง ๆ วิทยากรทองถิ่น การจัดกิจกรรมเสริมสรางการพัฒนา
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนกับองคกร ในทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน เสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร
สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษาความตองการของสังคม
ชุมชน ทองถิ่น เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา เปนไปตามความเหมาะสมของชุมชน
ตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง
1.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร
สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม
การพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และสงเสริมความเขมแข็งในดานการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาไดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร
สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจสำรวจแหลงการเรียน
รูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
1.4 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร
สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดอบรม พัฒนาความรูใหกับ
ชุมชนและผูเกี่ยวของตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชน เพื่อสงผลดานการสงเสริมให
ชุมชนมีความเขมแข็งทางวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.5 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควร
สงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน ใหครูได
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เผยแพร สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ค รู มี ก ารพั ฒ นาและใช สื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเหมาะสมตอไป
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2.2 ควรมีการศึกษาความตองการในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2.3 ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรค ในการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาคร

สรุป
จากการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา การมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร โดยภาพรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ และอายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
สวนคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานวุฒิการศึกษา ประสบการณการเปน
คณะกรรมการและดานขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน สวนแนวทาง
ในการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ไดขอคนพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา ควรไดรับการอบรมใหความรู ความเขาใจในเรื่องของ
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ
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ราชภัฏเชียงใหม.
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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 พิมพครัง้ ที่ 12 พ.ศ. 2550 จัดพิมพโดย สำนักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย
จำนวน 297 หน า มี เ นื้ อ หาสำคั ญ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ สั ง คม โดยการทำ
ความเขาใจถึงรายละเอียดของมนุษยในฐานะเปนสมาชิกของสังคม และสาระของทฤษฎีหลัก
5 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม ทฤษฎีการขัดแยง ทฤษฎีปริวรรตนิยม ทฤษฎีการกระทำ
ระหวางกันดวยสัญลักษณ และทฤษฎีปรากฏการณนยิ ม ทีม่ อี ทิ ธิพลตอมุมมองเกีย่ วกับปรากฏการณ
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
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บทสังเขปเนื้อหา
หนังสือเลมนี้จะทำใหผูอานทุกทานมีพื้นฐานในการเขาใจสังคมวิทยาและเลือกใชแนวคิด
ทางสังคมวิทยาไปใชใหเหมาะสม และเปนประโยชนทั้งในเชิงวิชาการดานการสรางพื้นฐานความรู
เกี่ยวกับสังคมวิทยาและในเชิงการนำไปปฏิบัติสำหรับการวิจัยและการทำงาน ซึ่งมีสาระสำคัญ
14 บท ดังนี้
บทที่ 1 ความคิดทางสังคมและทฤษฎีสังคม ในบทนี้อธิบายถึงความหมายของความคิด
ทางสังคม ประเภทของความคิดทางสังคมซึ่งในที่นี้ผูเขียนไดสรุปไววา หมายถึง เรื่องราว ขอมูล
ความรูของมนุษย โดยมนุษยและเพื่อมนุษยโดยมีลักษณะเปนการบอกเลา ทฤษฎีสังคม และทฤษฎี
ทางสังคมกับความคิดทางสังคม แสดงซึ่งความสัมพันธระหวางคน รวมทั้งความสัมพันธของคน
กับสิ่งแวดลอม
บทที่ 2 ทฤษฎีสังคมวิทยา: ขอความเบื้องตน เปนเนื้อหาที่ตอเนื่องมาจากบทที่ 1 และ
ชี้ใหเห็นถึงทฤษฎีที่มีการยอมรับในหมูนักสังคมวิทยา ไดแก ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม ทฤษฎี
ขัดแยง ทฤษฎีปริวรรต ทฤษฎีการกระทำระหวางกันโดยใชสัญลักษณ และทฤษฎีปรากฏการณนิยม
บทที่ 3 ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม ในบทนี้ชี้ใหเห็นถึงผูนำทางความคิดของทฤษฎีนี้คือ
August Comte และ Herbert Spencer ซึ่งกอนทำความเขาใจในทฤษฎีนี้จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ทำความเขาใจสังคมในฐานะที่เปนระบบ มีสวนประกอบตางๆ สัมพันธกันและระบบมีขอบเขต
แนนอน
บทที่ 4 ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม (สอง) เปนสวนที่สองตอจากบทที่ 3 และเนนไปที่
คำสำคัญ คือ “หนาที่” เมื่อมีองคการทางสังคมเกิดขึ้น กลุมสังคม ครอบครัว ชุมชน ชนชั้น สหจร
เกิดขึ้น แตละกลุมจะมีกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมและกำหนดบทบาทสถานภาพของแตละ
บุคคลตามตำแหนง
บทที่ 5 ทฤษฎีระบบ เปนทฤษฎีในเครือขายของทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม ที่ชวยใหผูอาน
ทุกทานเขาถึงทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยมไดดีขึ้น ในลักษณะของการอธิบายการทำงานของระบบ
แบบระบบเปดและมีการติดตอกับสภาพแวดลอม มีการสื่อสาร การปรับตัว มีความเคลื่อนไหว
ไมหยุดนิ่ง
บทที่ 6 ทฤษฎีการขัดแยง ในบทนี้แสดงใหเห็นถึงสังคมที่มีความขัดแยง ขัดแยงเชิงอำนาจ
ขัดแยงเชิงผลประโยชน ขัดแยงทางความคิด และระดับของความขัดแยง ซึ่งในที่นี้ผูเขียนไดนำเสนอ
แนวคิดของ Lockwood มาอธิบายวา ความขัดแยงเปนผลมาจากกลไกบางอยางที่ทำใหสังคม
ขัดแยง ไดแก การที่บุคคลมีอำนาจไมเทากัน สังคมมักมีของที่หายากอยูอยางจำกัด และในสังคม
มักมีกลุมตาง ๆ ที่มีเปาหมายไมเหมือนกัน
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บทที่ 7 ทฤษฎีการขัดแยง (สอง) ซึ่งเปนการอธิบายเพิ่มเติมถึงความขัดแยงในสังคมเกิดขึ้น
จากสังคมมีการรวมกลุมและแตละกลุมตองปฏิบัติหนาที่ ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นจากทางกาย
ทางวาจา ทางใจ การขัดแยงในลักษณะตรงขามกับทฤษฎีโครงสรางหนาที่ โดยผูเขียนไดจำแนก
ลักษณะของการขัดแยงไว 3 ประการ ไดแก การเกิดขึ้นของสังคม สภาพสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
บทที่ 8 ทฤษฎีปริวรรตนิยม แสดงถึงความสัมพันธของสังคมในขนาดเล็ก โดยมองวามนุษย
เปนผูมีเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนระหวางกัน โดยพิจารณาถึงตนทุนผลประโยชนและทำใหเขาใจ
ถึงอำนาจของแตละคน การแลกเปลี่ยนนั้นอาจเปนผลมาจากลำดับชั้นของการควบคุมขาวสาร
ทำใหเกิดวิวัฒนาการของการจำแนกความแตกตาง การบูรณาการและการดำรงอยูของแตละระบบ
และการตอรองโดยการใชขาวสารเปนตัวแทนสัญลักษณ
บทที่ 9 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (สอง) การแลกเปลี่ยนมีทั้งในรูปแลกสิ่งของ การเอาแรง
การแลกเปลี่ยนเงิน ฯลฯ องคประกอบของการแลกเปลี่ยน ประกอบดวย การกระทำระหวางกัน
ของสังคมและการแลกเปลี่ยนแปลงผลลัพธ
บทที่ 10 ทฤษฎี ก ารกระทำระหว า งกั น ด ว ยสั ญ ลั ก ษณ ทฤษฎี นี้ เ ริ่ ม ด ว ยความคิ ด เรื่ อ ง
การกระทำระหวางกันและสัญลักษณ ซึ่งมีองคประกอบ คือ จิต อัตตา และสังคม การทำความเขาใจ
ถึงบทบาทและสถานภาพ สังคมและปจเจกชน ทฤษฎีบทบาทและความคาดหวัง
บทที่ 11 ทฤษฎีการกระทำระหวางกันดวยสัญลักษณ (สอง) สัญลักษณ คือ สิ่งใดๆ ที่ใช
แทนสิ่งอื่นไดหลายอยาง เชน ภาษา ทาทาง วัตถุ สัตว พืช ดวยการใหความหมาย การทำใหผูอื่น
เขาใจ และการใชกระบวนการหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคม
บทที่ 12 ทฤษฎีปรากฏการณนยิ ม บทนีเ้ ปนเนือ้ หาทีอ่ ธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย ธรรมชาติ
ของสั ง คมมนุ ษ ย แ ละหน า ที่ ข องสั ง คมวิ ท ยา โดยผู เ ขี ย นได อ ธิ บ ายว า มนุ ษ ย เป น ผู ส ร า งสั ง คม
และระเบียบสังคมซึ่งกอนที่จะทำความเขาใจถึงวิธีการสรางสังคมและระเบียบสังคมไดนั้น จะตอง
ศึกษาถึงธรรมชาติของสังคมมนุษย วามนุษยนั้นมีการกระทำระหวางกันในชีวิตประจำวัน สังคม
มีการตีความ ใหความหมาย และยอมรับและเขาใจความหมายเหลานี้รวมกันอยางไร
บทที่ 13 Symbolic Interactionism Phenomenology ethnomethodology ในบทนี้อธิบาย
ถึงสาระสำคัญขององคความรูหัวใจอยูที่การเปนสัญลักษณและการทำความเขาใจปรากฏการณ
ทางสังคมและการเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเพื่อทำความเขาใจทางสังคม
บทที่ 14 ทฤษฎี สั ง คมวิ ท ยา: สั ง เขปเนื้ อ หาและแนวทางเบื้ อ งต น ในการใช ป ระโยชน
ในบททายนี้ชี้ใหเห็นถึงสาระสำคัญของทฤษฎีทางสังคมวิทยาและการเลือกใชทฤษฎีใหเหมาะสม
ตอการอธิบายบริบททางสังคม ซึ่งในแตละทฤษฎีมีเกณฑและสาระในการพิจารณาแตกตางกัน
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บทวิจารณ
เมื่อผูอาน อานครบ 14 บท จะพบวา หนังสือเลมนี้มีจุดเดน 3 ประการ ดังนี้ 1) โครงสราง
การเขี ย นและการนำเสนอ มี ก ารเรี ย บเรี ย งเป น ขั้ น ตอน และอธิ บ ายสาระสำคั ญ ของความคิ ด
ทางสังคมและทฤษฎีที่ใชในสังคมวิทยาอยางชัดเจน รอยเรียงเรื่องราวเปนอันเดียวกัน เนนหนัก
การพรรณนาความในประโยชน ข องการนำทฤษฎี ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ ห ส อดคล อ งกั บ ปรากฏการณ
ทางสังคม เพื่อทำความเขาใจปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นวา มีสาเหตุ สภาพการเปลี่ยนแปลง
และผลที่เกิดขึ้นอยางไร และสามารถเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยใหเหมาะสม ซึ่งกอนนำไปใชจะตอง
เขาใจทัง้ ในเชิงสัญลักษณ ธรรมชาติของสังคม และการกระทำทางสังคม 2) ภาษาทีใ่ ช ความนาเชือ่ ถือ
และความเป น เหตุ เ ป น ผล ผู เ ขี ย นได พ ยายามอธิ บ ายถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี แ ต ล ะทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ ง
อยางเปนเหตุเปนผลพรอมกับการแสดงความเชือ่ มโยงของทฤษฎีแตละทฤษฎี อาทิ ทฤษฎีการกระทำ
ระหวางกันดวยสัญลักษณและการกระทำระหวางกันทางสังคม ที่อธิบายใหเห็นวาเปนการกระทำ
ของบุคคลที่มีผลอยางใดอยางหนึ่งตอความคิดหรือการกระทำของบุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งตองเปน
การกระทำระหวางสัญลักษณดวย ซึ่งสัญลักษณในที่นี้คือการสื่อสารใชภาษา รูปภาพ การโฆษณา
เปนตน 3) ประโยชนและการนำไปใช มีการนำเสนอทฤษฎีควบคูไปกับการใชประโยชนจากทฤษฎีใน
การอธิ บ ายและทำความเข า ใจปรากฏการณ ห รื อ สิ่ ง ที่ อ ยู เ บื้ อ งหลั ง ทฤษฎี จึ ง เป น ประโยชน
อยางมากตอนักวิชาการดานสังคมวิทยา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
ที่สนใจและศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสังคมวิทยาในการวิเคราะห วิจารณเรื่องที่ศึกษาแบบวิทยาศาสตร
อาศัยหลักเหตุผลและหลักฐานทางวัตถุยืนยัน อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้มีจุดออนในเรื่องของ
ลักษณะการใชภาษาที่เขาใจยาก และมีนักวิชาการที่เกี่ยวของในแตละทฤษฎีคอนขางมากซึ่งไมไดมี
การจำแนกกลุม ไวอยางชัดเจน ซึง่ อาจทำใหผอู า นสับสนได ดังนัน้ ผูอ า นควรมีพน้ื ฐานดานสังคมวิทยา
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรพอสมควร
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(พิมพครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน
วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Science Research) เปนวารสารบัณฑิต
ศึ ก ษา ด า นสั ง คมศาสตร เ กิ ด จากความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู มิ ภ าคตะวั น ตก
4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูรับ
ผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) วารสารสังคมศาสตร
วิจัยเนนการนำเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณหนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน
(review article) ตี พิ ม พ ร ว มด ว ย บทความที่ จ ะตี พิ ม พ ใ นวารสารต อ งผ า นการกลั่ น กรองจาก
ผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 คน ชื่อผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิถือเปนความลับ และการประสานงาน
ระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิตองผานกองบรรณาธิการเทานั้น
ผูประสงคจะสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความเพื่อรับรองวาผลงาน
ดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในที่ใด ไมอยูในระหวาง
การพิจารณาเพื่อเผยแพรในที่ใด และจะไมสงเพื่อพิจารณาเผยแพรในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่
รับบทความ กรณีที่บทความเปนสวนหนึ่งของการศึกษาควรใสชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูเขียน
รวมดวย
การเรียงลำดับเนื้อหา จัดรูปแบบ และการพิมพขนาดอักษร สำหรับบทความวิจัยมีเกณฑ
ดังตอไปนี้
การเรียงลำดับเนื้อหา
1. ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 คำ) โดยใหสรุปเนื้อหาของ
บทความทั้งหมดใหเขาใจที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และนำไปใช
ประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร
4. คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค)
5. บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเนื้อหาเหมือนกับ
บทคัดยอภาษาไทย
6. คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย
7. บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ และขอบขอบเขตของปญหา
วิจัย
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8. วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะที่นำเสนอ
ในบทความวิจัยนี้
9. วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ
ที่จำเปน โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง แหลงที่มาของขอมูล การเก็บ
และรวบรวมขอมูล การใชเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
10. ผลการวิ จั ย (Result/Finding) แสดงผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการวิ จั ย โดยตรง ซึ่ ง อาจ
มีภาพประกอบ แผนภูมิ ตารางหรือการสื่อในลักษณะอื่น ๆ ที่เขาใจไดงาย
11. อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวนั้น ไดสราง
องคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปนรูปธรรม
ไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอื่น ๆ
12. ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพื่อนำไปตอยอดการวิจัย
13. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกะทัดรัด ประมาณ 1 ยอหนา
14. เอกสารอางอิง (Reference) ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ
ขางตน
การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทัด
ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่องเอกสารอางอิง 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 เนื้อหา
ของคำสำคัญขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานขวา
4. ชื่อขอหัวขอรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ขอความในตาราง
ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดไวกลางหนากระดาษ
5. ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแลวขึ้นหัวขอหลักเคาะ 2 ครั้ง เนื้อหา
บรรทัดใหมถัดจากหัวขอใหเคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ
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การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation)
การอางอิงในเนื้อหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน
เนื้อหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบที่ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และที่ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ
แบบที่ 1 ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ขอความที่อางถึง...(ชื่อ//นามสกุล
ผูแตง,/ปที่พิมพ:/หมายเลขหนาที่อาง)/ ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ ใชเฉพาะนามสกุล เชน
...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น (ประไพ อุดมทัศนีย, 2530: 20)
...จึงคนหาขอมูลโดยการใชหองสมุดอื่น ๆ (Taylor, 1968: 181-182)
แบบที่ 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลข
หน า ที่ อ า ง)/ข อ ความที่ อ า ง... ถ า ผู แ ต ง เป น ชาวต า งชาติ เมื่ อ นามสกุ ล ของผู แ ต ง อยู น อกวงเล็ บ
ตองเขียนนามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน
ประไพ อุดมทัศนีย (2530: 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดำเนินงาน...
เทเลอร (Taylor, 1968: 181-182) ไดแสดงความเห็นไววา เมื่อบุคคลตองการขอสนเทศ...
2. การอางอิงที่ไมระบุหมายเลขหนา ใหเรียงเลียนตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนา
ออกเทานั้น
3. การลงรายการอางอิง
3.1 ใหตัดยศ ตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เชน ศาสตราจารย
ดร.เปลื้อง ณ นคร ใหเขียนวา (เปลื้อง ณ นคร, 2536: 42)
3.2 กรณีผแู ตงใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามทีป่ รากฏจริง เชน (หยก บูรพา, 2525: 41-45)
3.3 กรณี ผู แ ต ง เป น ชาวต า งประเทศ ให ใ ช เ ฉพาะนามสกุ ล เท า นั้ น เช น 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 กรณีผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ หรือเปนองคกร หนวยงาน ใหคง
ไวตามเดิม เชน (กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
[จวน อุฏฐายี], 2512: 95), (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2540: 27)
3.6 กรณีผูแตงหลายคน
ผูแตง 2 คน ใหระบุผูแตงทั้ง 2 คน โดยมีคำวาและคั่นระหวางกลาง เชน (ชุติมา
สัจจานันท และนันทิพา มีแตม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29)
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ผูแตง 3-6 คน ใหระบุผูแตงทุกคน โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตงทุกคน
ยกเวนคนสุดทายใหคันดวยคำวา “และ” เชน (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย นาครทรรพ และประภาศรี
สีหอำไพ, 2519: 98-100)
ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะชื่อ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ”
ถาเปนภาษาตางประเทศใหตามดวยคำวา “and other” หรือ “et al” (กอบแกว โชติกุญชร, สุกานดา
ดีโพธิ์กลาง, กาญจนา ใจกวาง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67)
3.7 อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเรื่อง 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 กรณีอางอิงเนื้อหาที่เหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง
หลายคน ให ร ะบุ ผู แ ต ง และรายละเอี ย ดทุ ก คนโดยใช เ ครื่ อ งหมายอั ฒ ภาค (;) คั่ น เช น (ธงชั ย
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 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอื่น
1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร
ตนฉบับ ตามดวยคำวา “อางถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ
แล ว จึ ง อ า งรายการเอกสารรอง เช น (ม.ล.จ อ ย นั น ทิ วั ช ริ น ทร , 2514: 110 อ า งถึ ง ใน วั ล ลภ
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 กรณีเอกสารอางอิงไมปรากฏชื่อผูแตง แตปรากฏชื่อบรรณาธิการ (ed.) ผูรวบรวม
(comp.) หรื อ ผู แ ปล (trans.) ให ล งชื่ อ บรรณาธิ ก าร ผู ร วบรวม หรื อ ผู แ ปล เช น (สั ม พั ฒ น
มนัสไพบูลย, บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72)
การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference)
ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association,
APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทานั้น โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทย
ไวกอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพื่อเปน
ตัวอยาง ดังนี้
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1. หนังสือทั่วไป ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุด
หนังสือและลำดับที่ (ถามี).//เลมที่ใชอาง (ถามี).//(ครั้งที่พิมพ).//สถานที่พิมพ:/สำนักพิมพ. เชน
เทพนารินทร ประพันธพฒ
ั น. (2548). วิศวกรรมเครือ่ งมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
Longman, S. V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA:
Pearson.
2. หนั งสือรวมเรื่ อง ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อ
บทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตำแหนง (ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเรื่อง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อ
จังหวัดทีพ่ มิ พ:/ชือ่ สำนักพิมพ. เชน
สุปราณี แจงบำรุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอางอิงทีค่ วรไดรบั ประจำวัน. ใน สุปราณี แจงบำรุง
และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอางอิงทีค่ วรไดรบั ประจำสำหรับคนไทย
พ.ศ. 2546 (พิมพครั้งที่ 3 หนา 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ (รสพ).
3. หนังสือแปล ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือแปล.//
แปลจาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งที่).//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานที่พิมพ:/สำนักพิมพ. เชน
พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค. (2536). การบริหารยุคใหม. แปลจาก Rarlities in
management. โดย เริงศักดิ์ 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
เรื่อง/...//สถานที่พิมพ:/ผูจัดพิมพ. เชน
ชวนพิศ สุทัศนเสนีย. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใชและไมใชบริการกฤตภาคของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
6. วารสาร ให ล งรายการเรี ย งตามลำดั บ ชื่ อ ผู เ ขี ย นบทความ.//(ป ที่ พิ ม พ , /เดื อ น).//
ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,//ปที่/(ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน
ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16.
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7. หนั ง สื อ พิ ม พ แ ละกฤตภาค ให ล งรายการเรี ย งตามลำดั บ ชื่ อ ผู เ ขี ย นบทความ.//
(ปที่พิมพ,/เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน
ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแหงการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 –
กาวอยางยั่งยืน. มติชน, 7.
8. อินเทอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.//
(ปที่เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงที่อยูที่เขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักหอสมุด. (2548). ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด. <http://library.nu.ac.th/>
(1 ตุลาคม)
การเขียนบทวิจารณหนังสือ ใหประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ บทวิจารณ บทสรุป
และเอกสารอางอิง โดยเรียงลำดับ ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายไดชัดเจน โดยอาจตั้ง
ตามชื่อหนังสือที่วิจารณ ตั้งชื่อตามตามจุดมุงหมายของเรื่อง หรือตั้งชื่อดวยการใหประเด็นชวนคิด
2. ชื่อผูเขียน ตองมีท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทนำ เปนการเขียนนำเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจารณ เชน ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง ความเปนมา
ของหนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ทำใหวิจารณหนังสือนั้น
4. บทวิจารณ เปนสวนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ โดยเสนอแนะ
จุดเดนและจุดบกพรองของเรื่องอยางมีหลักเกณฑและเหตุผล หากตองการเลาเรื่องยอ ควรเขียน
เลาอยางสั้น ๆ เพราะการวิจารณไมใชการสรุปเรื่อง แตเปนการแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณ
ตอหนังสือเรื่องนั้น ผูเขียนตองการสื่อความหมายอะไรมายังผูอานหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม
อยางไร ถาประเด็นในการวิจารณมีหลายประเด็นควรนำเสนอตามลำดับ เพื่อใหผูอานบทวิจารณ
เขาใจงายไมสับสน ในกรณีที่มีจุดเดนและจุดดอยควรเขียนถึงจุดเดนกอนแลวจึงกลาวถึงจุดดอย
เพื่อใหเกียรติและแสดงใหเห็นวาการวิจารณ คือการสรางสรรคไมใชการทำลาย
5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดที่วิจารณและใหแงคิด หรือขอสังเกตที่เปน
ประโยชนตอผูอาน นอกจากนี้ยังชวยใหผูอานไดทบทวนประเด็นสำคัญของเรื่องและความคิดสำคัญ
ของผูวิจารณ
6. เอกสารอ า งอิ ง ใช ก ารลงรายการอ า งอิ ง แบบสมาคมจิ ต วิ ท ยาอเมริ ก า (American
Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทานั้น
โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ
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องคประกอบและรูปแบบการพิมพบทความปริทัศน ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ
บทปริทัศน บทสรุป และเอกสารอางอิง
1. ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายไดชัดเจน
2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทนำ กลาวถึงความนาสนใจของเรื่องที่นำเสนอ และเปนการเขียนนำไปสูเนื้อหาแตละ
ประเด็น
4. บทปริ ทั ศ น เป น การเขี ย นวิ พ ากษ ง านวิ ช าการ ที่ มี ก ารศึ ก ษาค น คว า อย า งละเอี ย ด
วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยชี้ใหเห็นแนวโนมที่ควร
ศึกษาและพัฒนาตอไป
5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปเรื่องที่นำเสนอ พรอมขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
6. เอกสารอ า งอิ ง ใช ก ารลงรายการอ า งอิ ง แบบสมาคมจิ ต วิ ท ยาอเมริ ก า (American
Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทานั้น
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 เนื้อหาใชขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดขอความกระจายแบบไทย
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ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย
ผูเขียนแกแลวสงคืน

รับบทความ

ไมผานสงกลับ

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบื้องตน
บรรณาธิการ
ผูกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ

ตีพิมพโดยไมตองแกไข

ตีพิมพโดยมีการแกไข

ไมรับตีพิมพ

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก

แจงใหผูเขียนทราบ

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ
ผูก ลัน่ กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการตรวจสอบและสงโรงพิมพ
โรงพิมพจดั ทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการสงตีพมิ พเผยแพร
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หนังสือนำสงบทความวิจัย
วันที่ ....... เดือน .......... พ.ศ. ..........
เรียน บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรวิจัย
เรื่อง นำสงบทความวิจัย
สิ่งที่สงมาดวย 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 ชาวตางชาติระบุเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่อยูเพื่อการติดตอโดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ตำบล.............................................
เขต/อำเภอ ............................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท.................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………...........................................
ขอสงบทความวิจัย F ไมเปน หรือ F เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร..........................................................
สาขา......................................... มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา .............................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ชื่อบทความภาษาไทย .............................................................................................................................................................
2. ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................
3. เจาของผลงาน (ระบุคำนำหนาชื่อ นาย นาง นางสาว พระมหา เปนตน ซึ่งไมใชตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ)
คนที่ 1 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................
ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ..............................................................................................................................
สถานที่ทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................
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