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ถอยคำแสดงความยินดี 

ถอยคำแสดงความยินดี 

และขอคิดแกดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

และขอคิดแกดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมทุกทาน  ภาพสะทอนผลงานแหงความพากเพียรและวิริยะของทานคือวิทยานิพนธที่ผานกระบวนการคิด 

และการคนควาอยางเปนระบบ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นถือวาเปนการศึกษาตามครรลองไทยที่มุงให 

ผูเรียนมีกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองควบคูกับคุณธรรม  ดังน้ัน ทุกทานจึงเปนผลผลิตท่ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมภูมิใจยิ่ง ขออำนาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในสากลโลกโปรดดลบันดาลใหมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของรั้ว

ชมพูแดงทุกทานประสบแตสิ่งที่ดีงาม และเจริญงอกงามทางปญญาและอารมณเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติ

สืบไปสมดั่งเจตนารมณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน  ศรีโสภา 

คณบดีคณะครุศาสตร 

ในนามของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
ทุกทานที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในป 2558 นี้ ขอใหมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

นำความรูและประสบการณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยไปบูรณาการกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต 

ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และหวังวาทานจะนำศักยภาพของทานไปชวยพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง

ตอไป 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระรวงโรจนฤทธิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานนับถือ จงคุมครองใหทาน 
และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไป 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ถอยคำแสดงความยินดี 

ถอยคำแสดงความยินดี 

และขอคิดแกดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

และขอคิดแกดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

ขาพเจาในนามของผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทุกทาน ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 นี้ การสำเร็จ

การศึกษาในวันน้ีถือเปนกาวแรกของการเริ่มตนใหมของชีวิตการทำงาน เพ่ือกาวเดินไปสูความสำเร็จในชีวิต 

ตามปรารถนา ขาพเจารูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งที่ทำใหทุกทานประสบความสำเร็จ ทั้งนี้จะไมสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคไดหากไมไดรับความรวมมือจากนักศึกษาทุกทานท่ีมีความต้ังใจ อดทน ขยัน หมั่นเพียร ปฏิบัติ

ตนอยางมีระเบียบวินัย และมีความพยายามในการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถและคุณลักษณะ 

ที่สังคมตองการ ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสูตัวทานเองและผูปกครอง ขอใหทานนำวิชาความรูที่ไดรับมาใชประโยชน

เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 

ขอใหทุกทานมีความสุข สมหวัง และประสบความสำเร็จในอาชีพการงานตามที่ทานปรารถนา 

รองศาสตราจารย ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ความสำเร็จของมหาบัณฑิตทุกทาน เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคณาจารยและมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐมแหงน้ี ทั้งน้ีเพราะการศึกษาในระดับบัณฑิตน้ัน จะตองทุมเทท้ังแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนา

ตนเองอยางจริงจัง ในเชิงประสบการณและวิชาการ 

 ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกทาน และจงนำความรูคูคุณธรรมที่มีอยูในตน 

พัฒนาสังคมทุกระดับสูความกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  พงศสิทธิกาญจนา 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
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ถอยคำแสดงความยินดี 

ถอยคำแสดงความยินดี 

และขอคิดแกดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

และขอคิดแกดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

เปนทีย่อมรับกนัวาการพฒันาทรพัยากรมนุษยเปนสิง่สำคัญแตทีส่ำคัญมากกวาทำอยางไรใหบณัฑติมคีณุภาพ
ทัง้วชิาการและคณุธรรม จรยิธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมโดยคณาจารยตัง้ใจจดัการศกึษาใหมหาบณัฑติและ
ดษุฎบีณัฑติเปนผูมคีวามรูทรงคณุธรรม ณ เวลานีใ้นปการศกึษา 2557 ไดมบีณัฑติสำเรจ็การศึกษาทัง้ระดบัปริญญาโท
และปริญญาเอก 48 คน ขาพเจาขอช่ืนชมบัณฑิตทุกคนท่ีไดพากเพียรจนสำเร็จการศึกษา ขอใหทานนำความรู 
ไปพฒันาตนเอง ครอบครัว องคกร สงัคม ประเทศชาตใิหเจรญิกาวหนา และขอใหทานจงเปนน้ำท่ีไมลนแกวพรอม 
ทีจ่ะเพิม่พนูความรูอยูตลอดเวลา ขออำนาจคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีท่านเคารพนับถอืดลบนัดาลใหทาน
มคีวามสขุความเจรญิ ปราศจากโรคภัยไขเจบ็ คดิส่ิงใดสมความปรารถนาทกุประการ 

 

อาจารย ดร.สมชาย  ลักขณานุรักษ 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 

ขอแสดงความยินดีแกมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 ทุกทาน  
การสำเร็จการศกึษาในระดบับัณฑิตศึกษาน้ัน มเิพียงแตทำใหทานไดรบัโอกาสท่ีสงูข้ึนในการแขงขันในตลาดแรงงาน 
แตยังเปนสิ่งแสดงใหเห็นวาทานไดผานการฝกฝนการใชเครื่องมือทางปญญาที่ทำใหทานสามารถศึกษาคนควาอยาง
เปนระบบโดยผานกระบวนการวิจยั เพือ่แสวงหาคำตอบสำหรบัปญหาตางๆ ในศาสตรแขนงทีท่านเชีย่วชาญ  

นอกจากนี้การที่ทานไดรับการขนานนามวามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตนั้น มิเพียงแตแสดงถึงความ 
นาภาคภูมิใจในความสำเร็จของทาน แตยังแสดงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบที่ทานควรตระหนัก ขอใหทานใช 
ความรูความสามารถของทานสรางสรรคผลงานเพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการในศาสตรแขนงของตน 
หรือเพื่อเกิดประโยชนในทางปฏิบัติตอสังคมในอนาคต  

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งและขอใหทุกทานโชคดี 
 

อาจารย ดร.กันตดนัย  วรจิตติพล 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ถอยคำแสดงความยินดี 

ถอยคำแสดงความยินดี 

และขอคิดแกดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

และขอคิดแกดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทานที่ไดเพียรศึกษาจนครบหลักสูตรและ 

จบการศึกษาตามที่มุงหวังไว ซึ่งบงบอกถึงศักยภาพภายในและภายนอกของตัวดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเอง  

ขอใหทานภาคภูมิใจในองคความรูตางๆ ที่ไดศึกษามาเปนอยางดี และนำประสบการณที่ไดจากการศึกษา

ระดับสูงนี้ไปใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครวั อาชีพ และสังคมตอไป 

 

อาจารย ดร.บุญธง  วสุริย 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิทยานิพนธคือผลลัพธการเรียนรูเชิงประจักษของการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  วิทยานิพนธ

จึงเปนส่ิงสะทอนสรรพลักษณของผูวิจัยท้ังดานความเขมแข็งขององคความรู ผลึกของกระบวนการคิดวิเคราะห   

วินัยของการควบคุมตนเอง และการแกไขปญหาตางๆ  
นอกจากนี้ วิทยานิพนธยังเปนความรักความผูกพันและความปรารถนาดีตอกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา

กับผูวิจัย  ผูวิจัยกับเพื่อนรวมรุน ตลอดจนบุคคลท่ีมีสวนชวยใหการวิจัยสำเร็จลงได วิทยานิพนธของทุกทานจึงมี

คุณคายิ่งทั้งดานวิชาการและจิตใจ  ในนามของคณาจารยสาขาหลักสูตรและการสอนจึงขอชื่นชมและยินดีกับความ
สำเร็จในครั้งนี้  

ทายท่ีสุดน้ีขอฝากปจฉิมวาจาเปนขอคิดแดมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกทานวา การเรียนรูเปนส่ิงสำคัญ

ตอการดำเนินชีวิต ดังนั้น ทุกทานไมควรหยุดที่จะเรียนรูและการเรียนรูที่ดีที่สุดคือการเรียนรูเพื่อชวยเหลือ 

เพื่อนมนุษย ขอใหทุกทานตระหนักถึงประเด็นนี้เปนอยางยิ่ง  เพื่อใหสมกับเปนชาวราชภัฏ “คนของพระราชา  

ขาของแผนดิน”  

ดวยความปรารถนาดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย 
ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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ถอยคำแสดงความยินดี 

และขอคิดแกดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรทุกคน ที่มีความมุมานะพยายามจนสามารถ 

กาวขามอุปสรรคนานัปการ ทั้งในเร่ืองการเรียนและการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจนนำมาสู 

ความสำเร็จในวันนี้ 

รางวัลแหงความสำเร็จในร้ัวมหาวิทยาลัยน้ัน นอกจากความเปนมหาบัณฑิตและปริญญาบัตรที่ไดรับแลว 

สิ่งหน่ึงที่อยากใหมหาบัณฑิตรำลึกถึงและเก็บความภูมิใจไวตลอดไปคือ การไดมาเรียนในมหาวิทยาลัยที่ 

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานนามราชภัฏและพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำ

พระองคไวเปนตราประจำมหาวิทยาลัยนับเปนพระมหากรุณาธิคุณแกชาวราชภัฏทุกคนอันหาที่สุดมิได 

อาจารยอยากฝากขอคิดสำหรับมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรทุกคนวา ทุกวันน้ีสังคมไทยเราฝากความหวังไว

สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตรทั้งที่อยูในภาครัฐและเอกชน ซึ่งปรัชญาอยางหนึ่งที่นักรัฐประศาสนศาสตรจะตอง

คำนึงอยูเสมอคือการเปนเสาหลักใหแกสังคมที่จะตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต จรรโลงปกปองรักษาไว

ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขและรักษาไวซึ่งผลประโยชน 

ของประเทศชาติเปนสำคัญ ดังนั้น อาจารยหวังเปนอยางยิ่งวามหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรซึ่งจบการศึกษาน้ี  

จะดำรงรักษาไวซึ่งปรัชญาทางรัฐประศาสนศาสตรสำหรับการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต 

ในโอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลใหลูกศิษย 

ทุกคนประสบแตความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจและสติปญญาท่ีเขมแข็ง ในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน 

ตางๆ และชวยกันพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาสืบไป 
 

อาจารย ดร.มนูญ   จันทรสมบูรณ 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
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รางวัลวิทยานิพนธ ดีเดน 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 

นับวาการทำวิจัยเปนงานที่คอนขางยาก เปนวิธีการที่จะไดมาซ่ึงขอมูลที่นาเชื่อถือและสามารถนำผล 

การวิจัยไปใชในการแกไขปญหาได  ซึ่งในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลตองอาศัยท้ังทฤษฎีและเอกสารขอมูล 

ตลอดจนกระบวนการท่ีไดมาของขอมูลอีกหลายขั้นตอน และใชระยะเวลานานพอสมควรจนกระท่ังงานวิจัย 

เสร็จสมบูรณได เพราะไดรับความเอ้ือเฟอ เอาใจใส ของคณะอาจารยที่ปรึกษา ที่คอยใหคำแนะนำปรึกษา 

เปนอยางดียิ่ง  

 

2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

รูสึกเปนเกียรติและภาคภูมิใจ  และขอขอบพระคุณคณะอาจารยทุกทานเปนอยางสูง 
  

3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
รูสึกอบอุนและสบายใจในการไดเขามาศึกษาและเปนลูกศิษยของคณะอาจารยที่ใหการอบรมสั่งสอน  

ใหวิชาความรู และภาคภูมิใจในการเปนศิษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 

4. ความคิดเห็นตอความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการเปดการเรียนการสอนในระดับ 

    บัณฑิตศึกษา 

เปนมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมในหลายๆ ดาน เชน ความพรอมดานวิชาการของคณะอาจารยที่มี 

ความรูความสามารถอยางสูงในการสอน  ความพรอมดานเทคโนโลยี ดานอาคารสถานที่ และที่ตั้ง 
 

นางศิรินารถ  ศิริบรรจง   

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
 เรื่อง ผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของตำบลคลองเขิน 

 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม    
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รางวัลวิทยานิพนธ ดีเดน 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.อุษา นอยทิม และ อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน อาจารยที่ปรึกษา  

ที่ใหคำแนะนำ ชวยเหลือ และเอาใจใสอยางดี จนการทำวิจัยของขาพเจาในครั้งนี้ สำเร็จลุลวงเปนอยางดี 

  

2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

ขาพเจารูสึกยินดีเปนอยางย่ิงท่ีไดรับรางวัลงานวิจัยดีเดนในครั้งน้ี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและ 

ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานคะ 

  

3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีสวนในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู  

ความสามารถและทักษะตางๆ ใหกับนักศึกษา เพ่ือจะสามารถนำความรูและทักษะดังกลาวไปใชในการประกอบ
อาชีพตอไป 

  

4. ความคิดเห็นตอความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการเปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต 

    ศึกษา 

 ในความคิดเห็นของขาพเจา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพรอมในระดับดีสำหรับการเปด 
การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และคิดวาคณะอาจารยและบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถพัฒนาศักยภาพ

และความพรอมไดมากขึ้นอีก เพื่อรองรับและตอบสนองความตองการของนักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ 

นางสุลีพร ศุภสิริวิทยา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 เรื่อง การพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับเจาบาน 

 ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม    
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 

ตอนแรกคดิวาการทำวจิยัเปนอะไรท่ียากมากแลวเราจะทำเสร็จเรยีนจบภายใน 2 ปครึง่ไหม เพราะตัง้เปาไว

แบบน้ันตัง้แตแรกตอนทีส่อบสมัภาษณเขาเรยีน ทานอาจารยถามวาคณุคดิวาคณุจะเรียนจบภายในกีป่ เราตอบเลยวา 

2 ปคะ อาจารยอมยิม้แลวบอกวายงัไมเคยมใีครจบภายใน 2 ปนะ ทีน่ีใ่หเวลาเรียน 5 ป จบเร็วสุด 2 ปครึง่ ฟงแลวทอ

เราจะจบไหมเน่ียะ แตพอถงึเวลาทำวจิยัแลวจรงิๆ มนัก็ไมไดยากอยางทีค่ดิแตกไ็มงายเลยนะ ขอเพียงเราต้ังใจและ

มุงมัน่ทีจ่ะทำใหสำเรจ็ภายในระยะเวลาท่ีเราต้ังเปาไว สิง่ท่ีสำคญัคอืเราตองเขาใจในเร่ืองทีเ่ราจะทำวิจยัดวย ใหเวลา

กับงานวิจัยใหมากในการคนหาขอมูลตางๆ  และก็หมั่นมาพบที่ปรึกษาบอยๆ ความเอาใจใสของอาจารยที่ปรึกษา 

ดมีากๆ เปรียบเหมอืนแมทีค่อยดูแลลกู กระตุนเตอืน สอนและอธบิายในสิง่ทีเ่ราไมเขาใจพรอมท้ังเสนอแนะแนวทาง

ในการแกไขปญหาตางๆ จนประสบความสำเร็จ ถาอาจารยทีป่รึกษาขาดความเอาใจใสศษิยคงไปไมถงึฝง หรืออาจจะ

ถงึชากวาน้ี ตองขอขอบพระคณุทานอาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธ ทีค่อยเอาใจใสดแูลศษิยเปนอยางด ี

  

2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

ดีใจมากคะและก็ไมเคยรูมากอนวามีรางวัลแบบนี้ดวย เห็นเมลที่สำนักงานบัณฑิตสงมาคิดวาเปนขาว

ประชาสัมพันธ แตเมื่อเปดอานดูแลวเห็นชื่อตัวเองรูสึกตื่นเตนดีใจมากคะถึงขนาดปดกล้ันอาการไมไหวตองอวด

เพื่อนในเฟสเลย ตองขอขอบคุณทานคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธคะ 

  

3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนสถาบันที่ใหความรูและประสบการณหลายๆ ดาน อีกทั้งมีอาจารยและ

บุคลากรที่ใหความรักและความอบอุนเปรียบเสมือนบานหลังท่ี 2 ของนักศึกษาอีกดวย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันก็

ยังไมเปลี่ยนแปลงและยังคงพัฒนาทางดานการศึกษาใหเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆ ทัดเทียมกับสถาบันตางๆ  

 

4. ความคดิเหน็ตอความพรอมของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมในการเปดการเรียนการสอนในระดับบณัฑติศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนสถาบันที่มีความพรอมทุกๆ ดาน ทั้งทางดานสถานท่ี บุคลากรและวัสดุ
อุปกรณตางๆ เหมาะสมกับการจดัการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางยิ่ง  

นางณัฏฐนันท  พิทยะภัทร 

เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงาน 

       ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2 

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 
อาจารยดูแลเอาใจใสตลอดชวงการวิจัย อาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหกับงานวิจัยของผมอยางเต็มที่อาจารย

จะดูหัวของานวิจัยวานาศึกษา มีประโยชนตอการศึกษาในอนาคตอีกหรือไม โดยใหคำแนะนำอธิบายวิธีการทำวิจัย 
จนถึงการทำวิจัยฉบับสมบูรณ รวมท้ังคอยชวยเหลือในการนำเสนอวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบและบทความ 
เพื่อเผยแพร ขอขอบพระคุณครับ 

2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 
รูสึกเปนเกียรติและภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดรับรางวัลวิทยานิพนธประจำป พ.ศ. 2557 จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมในครั้งน้ี ซึ่งรางวัลนี้จะทำใหผมไดตระหนักอยูเสมอวา การท่ีไดทำงานวิจัยอยางเขมขน เอาใจใส  
มีการใชความคิดวิเคราะหที่สรางสรรค และมีการเผยแพรองคความรูสูเปาหมาย ปจจัยเหลานี้จะเปนแนวทาง 
และเปาหมายนำเราไปสูความสำเร็จไดในวันขางหนา ประกอบกับมีคณาจารยและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธที่คอย
ชวยเหลืออยูเสมอนั้น  ทำใหผมไดรับรางวัลวิทยานิพนธประจำป พ.ศ. 2557 ครับ 

3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผมมีความรูสึกภาคภูมิใจมาก เพราะที่นี่ทำใหผมไดประสบการณตางๆ มากมาย ไดรูจักพี่ๆ และเพื่อนๆ ได

รับความรูจากอาจารยผูสอน ไดรวมทำกิจกรรมตางๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมเหลานี้
สามารถฝกใหผมและเพื่อนๆ ไดรูจักกันและไดรูถึงประโยชนของความสามัคคี ไดรูจักกับเพื่อนที่ชวยเหลือ 
ผมทุกอยางใหคำปรึกษา คอยแนะนำส่ิงตางๆ ผมจึงคิดวามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแหงน้ีเปนท่ีมอบประสบการณ
และมิตรภาพที่มีความอบอุน ผมอยากบอกวาผมรักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ขอบคุณครับ 

4. ความคดิเห็นตอความพรอมของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมในการเปดการเรยีนการสอนในระดับบณัฑติศกึษา 
ผมมีความเช่ือมั่นเปนอยางยิ่ง วามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต

ศึกษา จะสามารถพัฒนานักศึกษา เพิ่มเติมองคความรู ทักษะ แนวความคิด โดยผานกระบวนการเรียนการสอนที่
ทำใหปรับตัวทันตอโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สรางบัณฑิตที่เปนมืออาชีพอยางแทจริงเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ที่ยืนในแถวหนาของสังคมไดอยางภาคภูมิ 

นายณัฐพงศ  ชนะสุข 

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

เรื่อง วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงผลตอการเปนองคกรแหง 

       การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 
การทำวิจัยเปนเร่ืองท่ีทำไมยาก หากผูทำมีความเขาใจและมีความรูในเรื่องท่ีจะทำเปนอยางดี การทำวิจัย

ทำใหสามารถทำงานท่ีเปนระบบ เปนข้ันตอน เพราะทุกข้ันตอนในการทำวิจัยตองทำดวยความเขาใจ และตอง 
มีขอมูลที่เปนจริงจึงจะทำใหงานวิจัยที่ดีมปีระโยชนสามารถนำไปเปนฐานขอมูลใหผูอื่นใชอางอิงได 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธก็มีความสำคัญกับการทำวิจัย เราตองปรึกษาทานอยางตอเน่ืองถึงปญหา 
ตางๆ ที่พบเพื่อหาแนวทางหรือแกไขเพื่อใหงานวิจัยสำเร็จผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว ทาน ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา  
เปนอาจารยที่ปรึกษาที่ดีมาก ทานพรอมใหความรู แนวคิด คำแนะนำ แกไข ตรวจสอบสิ่งบกพรองตางๆ ตลอดจน
ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการทำวิจัยดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง 

 
2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

รูสึกภาคภูมิใจ ดีใจท่ีไดรับรางวัลนี้ ซึ่งเปนรางวัลที่บงบอกถึงความมุงมั่น ตั้งใจในการทำวิจัย และผลงาน
วิจัยสามารถเปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูลวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงงานใหดีขึ้นได 

 
3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนมหาวิทยาที่ดีมีคุณภาพในการจัดการศึกษา พรอมทั้งมีสื่อ เทคโนโลยี 
ที่อำนวยความสะดวกใหบริการแกนักศึกษาในการศึกษาคนควาในการทำวิจัยอยางพอพียง และอาจารยให 
ความดแูลเอาใจใสนกัศกึษาเปนอยางด ีดแูลเสมอืนพอแมดแูลลูก พรอมใหคำแนะนำ คำปรกึษาแกนกัศกึษาทกุเม่ือ 

 
4. ความคดิเหน็ตอความพรอมของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมในการเปดการเรียนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามาก  
เพราะมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ไดการยอมรับจากสังคมและมหาวิทยาลัย 
มีอาคารเรียนท่ีทนัสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน มีบรรยากาศรมรื่นสวยงาม อีกทั้งคณาจารย
ยังเปยมไปดวยประสบการณและความเชี่ยวชาญในศาสตรตางๆ อยางแทจริง รวมท้ังการดูแลเอาใจใสนักศึกษา
เปรียบดั่งลูกหลาน 

นางสาววัลลี  จันทรแจง 

เรื่อง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน 

        เฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุมสถานศึกษากลุม 1  

        สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 

ในการทำวิทยานิพนธในครั้งนี้ เปนประสบการณใหมที่ไดรับ เกิดการเรียนรูในขั้นตอนในการทำงาน  

มีทั้งความงายและความยากรวมกันอยูในการทำงานในครั้งนี้  ความยากคือขั้นตอนการทำเครื่องมือ การเก็บขอมูล 

ที่ตองใชเวลาและความใสใจเปนพิเศษ แตในคร้ังนี้ก็ไดรับคำแนะนำ กวดขัน ติดตามทุกกระบวนการขั้นตอนใน 

การทำงานทุกข้ันตอน อาจารยใหคำแนะนำ หาทางในการแกปญหาและอุปสรรคที่เจอในการทำงานในครั้งน้ี 

เปนอยางดียิ่ง ผูทำวิทยานิพนธสามารถนำเกร็ดเล็กๆ นอยๆ จากอาจารยที่ปรึกษามาปรับใชในชีวิตการทำงานได 

 

2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

มีความภูมิใจเปนอยางมาก ที่งานมีคุณภาพในระดับหน่ึง ในความคิดเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งเปน
กำลังใจในการทำงาน และเปนแรงบันดาลใจใหเกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแบบอื่นๆ ตอไป 

 

3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คร้ังแรกเมื่อเดินเขามามหาวิทยาลัย มีบรรยากาศที่นาเขามาเรียน เม่ือเขามาสัมผัสกับอาจารยผูสอน 

ทุกทาน ครั้งแรกรูสึกไมกลา แตพอเขามาเรียนไมวาจะอาจารยทานใดก็เปนผูที่เปนกันเองกับลูกศิษย ใหคำแนะนำ

ในทุกๆ เร่ือง สิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนครั้งน้ีสำนักบัณฑิตไดอำนวยความสะดวกใหทุกเรื่อง ทุกข้ันตอน 

ทำใหมีความรูสึกท่ีดีตอการเขามาเรียน เพราะมหาวิทยาลัยมีบรรยากาศดี อาจารยเปนกัลยาณมิตร สำนักบัณฑิต

เอื้ออำนวยความสะดวก 

 
4. ความคดิเห็นตอความพรอมของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมในการเปดการเรยีนการสอนในระดับบณัฑติศกึษา 

ความพรอมในการเปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในวิชาหลักสูตรและการสอน 

ทางมหาวิทยาลัยมีความพรอมดี  

 

นางสาวนงนุช  ยืดเนื้อ 

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ 

        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 

การทำวิจัยมีกระบวนการและข้ันตอนตองอาศัยความอดทนและพยายามกาวผานไปใหไดในแตละข้ันตอน

และคุณจะเปนคนเกงที่กลาทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

ภาคภูมิใจในผลงานชิ้นนี้ที่ไดรับรางวัลคะ 

 

3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแหงนี้เปนสถาบันที่ขาพเจาเชื่อถือและวางใจมาโดยตลอดเพราะใหความรัก

และความอบอุนเหมือนบานหลังที่สองที่เขามาแลวมีแตความสุขกายและสุขใจ 
 

4. ความคดิเหน็ตอความพรอมของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมในการเปดการเรียนการสอนในระดับบณัฑติศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพรอมที่จะผลิตบัณฑิตสูสังคมโลกภายนอกเพราะจากการสัมผัส 

ที่เรียนดวยตนเองสามารถนำมาใชในการประกอบอาชีพไดโดยตรง มีการเรียนรูจากประสบการณจริง ดิฉันเชื่อมั่น

วาบัณฑิตที่กาวออกจากสถาบันนี้ไปมีคุณภาพแนนอนคะ 

 

นางสาวพฤกษา  ปญญาธงชยั 

เรื่อง  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานสำหรับ 

       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 
ความรูสึกตอการทำวิจัยในมุมมองของดิฉันนั้น การทำวิจัยไมใชเรื่องยาก เพราะการทำวิจัย คือ การศึกษา

คนควาในเรื่องที่เราสนใจ ในเรื่องที่เราใหความสำคัญ ดังนั้นเพียงแคเรามุงมั่นตั้งใจที่จะทำ การทำวิจัยก็จะสำเร็จได 
และในสวนสำคัญของการทำวิจัยก็คือ ความเอาใจใสจากอาจารยที่ปรึกษา ในบางเร่ืองบางขั้นตอนของการทำวิจัย 
เราก็ยังไมสามารถเขาใจอยางแนชัดได ดังนั้นการไดรับความเอาใจใสจากอาจารยที่ปรึกษาจึงเปนเรื่องสำคัญ  
ดิฉันโชคดีที่ไดรับการดูแลเอาใจใสจากอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางดีตลอดมาจึงทำใหงานวิจัยของดิฉันสำเร็จได 
ดวยดีคะ ทั้งนี้ตองขอขอบพระคุณทานอาจารย ผศ.ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย ไว ณ ที่นี้ดวยคะ 

  
2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

ความรูสึกตอรางวัลท่ีไดรับ ดิฉันรูสึกดีใจและภูมิใจกับรางวัลท่ีไดรับคะ เพราะดิฉันต้ังใจและพยายามกับ
งานวิจัยชิ้นนี้อยางเต็มความสามารถของดิฉันคะ 

 
3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนมหาวิทยาลัยที่ดิฉันเลือกมาต้ังแตตอนเรียนปริญญาตรี ดิฉันรูสึกวา 
เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอมในทุกๆ ดาน สามารถสรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถสูสังคมไดอยาง 
เต็มศักยภาพคะ 

 
4. ความคดิเห็นตอความพรอมของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมในการเปดการเรยีนการสอนในระดับบณัฑติศกึษา 

ดิฉันมีความคิดเห็นวาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมเต็ม 100% คะ  
ดวยคณาจารยที่มากดวยความรู มากดวยความสามารถ ประสบการณ มีความตั้งใจในการสรางมหาบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพอยางเต็มกำลัง มีความรักและความเอาใจใสใหกับนักศึกษาเปนอยางดี ดิฉันคิดวาทางมหาวิทยาลัย 
มีความพรอมเต็มที่คะ 

สุดทายนี้ ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ไดเปนบัณฑิตและมหาบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

นางสาวโสภินทร  อุมาบล 

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

       โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน  
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 

เปนการทำวิจัยท่ีดีมากเพราะไดประโยชน  ในการทำมีความยากเนื่องจากไมไดจบมาในสาขานี้ อาจารย

ชวยดูแลในการทำงานเปนอยางดี 

  

2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

รูสึกยินดีมากที่ไดรับรางวัลนี้ 

 

3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 รูสึกดีที่ไดศึกษาที่นี่ 

 

4. ความคดิเห็นตอความพรอมของมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐมในการเปดการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา 
 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพรอมทั้งสถานที่และบุคลากรทางการศึกษาดีเยี่ยมแลว 

 

นายชาติชาย  คันธิก 

เรื่อง  การพัฒนาตะเกียงเปาแลนกึ่งอัตโนมัติเพื่อการผลิตในงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ 

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 

การทำวจิยัมคีวามยากพอสมควรเนือ่งจากเปนระดบัปรญิญาโทซึง่ผูวจิยัเคยชนิกบัการเรยีนระดบัปรญิญาตร ี

จึงมีปญหาเรื่องการแบงเวลาบาง  แตดวยความเอาใจใสของอาจารยจึงทำใหประสบความสำเร็จในวันนี้ได  

 

2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

รูสึกเปนเกียรติและดีใจมาก ทำใหมีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยตอไปครับ 

 

3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เปนสถาบันการศึกษาท่ีใหโอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกประเภททุกระดับ ดีใจและภูมิใจที่ไดเรียน

และจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

4. ความคดิเห็นตอความพรอมของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมในการเปดการเรียนการสอนในระดับบณัฑติศกึษา 

มหาวิทยาลัยมีความพรอม สังเกตจากการที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน สงเสริม พัฒนาความรู  

ความสามารถของนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการเตรียมความพรอมเพ่ือใหคำแนะนำ 

และควบคุมการทำงานวิจัยใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตใหงานมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 

นายปติพงค  ยิ้มเจริญ 

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เรื่อง  การพัฒนาเครื่องอบและหลอเหวี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับขนาดเล็ก  
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 

ความรูสึกตอการทำวิจัย 

 การทำวิจัยเปนส่ิงท่ีดี เปนการศึกษาคนควาอยางหน่ึงท่ีทำใหเราไดรับความรูและนวัตกรรมใหมๆ  

และยังสามารถนำการวิจัยและนวัตกรรมที่เราไดสรางขึ้นนั้นไปปรับการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาให 

เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกับตัวนักเรยีน 

ความยากงาย 

 การทำวิจัยไมใชเร่ืองงายหรือยากจนเกินไป ถาเรามีความสนใจที่จะทำมันก็ไมใชเร่ืองยาก อยางตัว 

ของขาพเจาเองที่เลือกเรียนเอกการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ในครั้งแรกท่ีเรียนก็คิดวายาก 

เพราะเปนการทำวิจัยหลายๆ ครั้ง แตเมื่อเราไดเริ่มทำการวิจัยในคร้ังแรกผาน ในคร้ังตอไปการวิจัยมันก็ไมใชเรื่อง

ยากอีกตอไป และการเรียนแบบน้ีทำใหเรารูจักการศึกษาคนควาในเร่ืองที่เรียนทำใหเรารูสึกวาการทำวิจัยนั้น 

ไมใชเรื่องยากเลย 

ความเอาใจใสของอาจารย 
 ตองขอขอบพระคุณ อาจารยบรรดล สุขปติ และอาจารยสามารถ ทิมนาค ที่คอยเปนที่ปรึกษาใหความรู 

ความชวยเหลือในการทำวิทยานิพนธในคร้ังนี้ เพราะอาจารยทั้งสองทานมีความเอาใจใสกับนักศึกษาอยาง 

ไมขาดตกบกพรองใหความชวยเหลือในทุกๆ เรื่อง และใหความรูในทุกๆ ดาน และยังตองขอขอบพระคุณ 
อาจารยนิทัศ ฝกเจริญ อาจารยอัมรินทร อินทรอยู และอาจารยวิชัย ลำใย ที่คอยใหความรูเก่ียวกับการทำวิจัย 

และการทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

 
2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

ขาพเจามีความรูสึกปลาบปล้ืมยินดีและภูมิใจท่ีไดรับรางวัลวิทยานิพนธประจำป พ.ศ. 2557 ขาพเจา 

คิดวาการท่ีไดรับรางวัลในครั้งนี้จะทำใหขาพเจามีแรงผลักดันใหขาพเจามีการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรูที่ไดจากการเรียนและการทำวิทยานิพนธ 

ในครั้งนี้ไปเผยแพรใหแกสถานศึกษาที่ขาพเจาทำงานไดตอไป 

นางสาวกิตติยา  สิงหโต 

เรื่อง  การพัฒนาแบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคซีเอ (CA) โดยใชแบบฝกทักษะชุด 

       ชนิดของคำในภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
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3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนมหาวิทยาลัยหน่ึงที่มีคุณภาพสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู 

ความสามารถในดานตางๆ อยางมากมายสูสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาส 

ทางดานศึกษาอยางกวางขวาง มีการสนับสนุนในการทำวิจัยในดานตางๆ และมีการนำเสนอและเผยแพรผลงาน 

ที่หลากหลาย ทำใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตสามารถนำผลงานที่ตัวเองทำนำมาเผยแพรใหเปนท่ีรูจักแกบุคคลตางๆ 

ได ถือวาเปนการเปดโอกาสใหแกนักศึกษา 

 

4. ความคดิเห็นตอความพรอมของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมในการเปดการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพรอมในทุกๆ ดานเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

ไมวาจะเปนในดานอาคารสถานที่ที่พรอมรองรับนักศึกษา วิชาท่ีเปดสอน คณาจารยที่ใชสอนนักศึกษาก็เปน

คณาจารยที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงถือวาเปนมหาวิทยาลัย 

แหงหนึ่งที่มีความพรอมในทุกๆ ดานใน การเปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 

มีความภาคภูมิใจกับผลงานวิจัย ที่ไดศึกษาและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภและจากชุมชนทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือนำไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง  

แมจะพบเจออุปสรรคในการทำงานบางในบางครั้ง แตก็ไดรับความอนุเคราะหความเอาใจใสจากทานอาจารย 

เปนอยางดีจึงสงผลใหงานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 

2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

รูสึกภาคภูมิกับรางวัลท่ีไดรับและเหนือส่ิงใดภูมิใจที่ผลงานจะไดรับการเผยแพรซึ่งเปนประโยชนแกผูอาน

และนำไปใชสืบตอไป 

 

3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เปนมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีความโดดเดนทางดานการศึกษา ดานกิจกรรม 

รวมถึงบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยตอผูเรียน  
 

4. ความคดิเหน็ตอความพรอมของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมในการเปดการเรียนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการเตรียมความพรอมเปนอยางดีในการจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา เหมาะสมกับความตองการของผูเรียน และบริบทการเรียนการสอน มีการเตรียมพรอมในเรื่อง

บุคลากรการสอน ใหความสำคัญกับการเรียนของผูเรียน 

นางสาวณัฏฐธีตา มาลาพันธุ  

เรื่อง  การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอ พืชเศรษฐกิจอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

        สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 

การทำวิจัยในคร้ังน้ีทำใหขาพเจาไดรับความรูและประสบการณใหมๆ ในการลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน 

ไดรูจักการแกปญหาเม่ือพบอุปสรรคตางๆ ตั้งแตการสรางเคร่ืองมือ การเก็บขอมูล อีกท้ังการนำขอมูลมา 

วิเคราะห ซึ่งแตละขั้นตอนน้ีไดรับความอนุเคราะหใหคำปรึกษาอยางดียิ่งจากอาจารยที่ปรึกษาทั้งสองทาน คือ  

รศ.ดร.วิไลรัตน  คีรินทร และ ดร.ณัฐกาญจน อางทอง ทำใหงานวิจัยช้ินน้ีสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี อาจารย 

ทั้งสองคอยชี้แนะแนวทางในการทำงานวิจัยทุกข้ันตอนอยางใกลชิด ดวยความรักและความเมตตา ไมเคยท่ีจะ

ปฏิเสธแมบางคร้ังจะเปนเวลาพักผอนของอาจารยก็ตามที ขาพเจาขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน 

ทั้งสองเปนอยางสูง 

 

2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

ขาพเจามีความรูสึกดีใจและยินดีเปนอยางย่ิงท่ีงานวิจัยไดรับรางวัลในคร้ังน้ี  เพราะมันส่ือใหเห็นถึงคุณภาพ 

และความต้ังใจจริงในการทำงานทุกขั้นตอน อีกทั้งยังมีความยินดีเปนอยางย่ิงหากงานวิจัยในคร้ังนี้ของขาพเจา 

เปนประโยชนในการสืบคนขอมูลใหกับผูอื่นที่สนใจคนควางานวิจัยในแนวทางเดียวกัน 

 
3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ขาพเจามีความรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต้ังแตระดับปริญญาตรีและ 

ปริญญาโทเปนอยางมาก อีกทั้งยังรับรูไดถึงการดูแลเอาใจใสของอาจารยทุกทานที่คอยหวงใยถามไถถึง 
ความคืบหนาในการทำงานอยางสม่ำเสมอ ทำใหขาพเจาไมรูสกึโดดเดี่ยวเมื่อพบเจอกับอุปสรรคทั้งหลาย 

 
4. ความคดิเหน็ตอความพรอมของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมในการเปดการเรียนการสอนในระดับบณัฑติศกึษา 

ทางมหาวิทยาลัยมีความพรอมเปนอยางมากในการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา แตจะดีกวานี้มากหาก 

มีสาขาใหเลือกศึกษามากกวานี้  เพื่อใหตรงตามความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล 

นางสาวมลทิชา  เกตุมณี 

เรื่อง  การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากนิตยสารภาษาอังกฤษ  

       สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) จังหวัดราชบุรี  

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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รางวัลวิทยานิพนธ ดี 

1. ความรูสึกตอการทำวิจัย/ความยากงาย/ความเอาใจใสของอาจารย 

ความรูสึกตอการทำวิจัยในครั้งน้ี ขาพเจามีความรูสึกวาการทำวิจัยครั้งน้ีไดมอบประสบการณใหมๆ  

ใหกับตัวของขาพเจาเอง ไมวาจะเปนการศึกษาคนควาขอมูล  การเขียนงานวิจัยท่ีตองมีการใชภาษาใหเหมาะสม  

งานวิจัยของขาพเจาคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งจะใชการอภิปรายผลเปนขอความมากกวาเปนตาราง 

จึงมีความยากในการเขียนบรรยายเปนอยางมาก  แตดวยความอนุเคราะหและเอาใจใสเปนอยางดีของอาจารย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือทานอาจารย รศ.ดร.วิไลรัตน คีรินทร ทำใหขาพเจาสามารถทำงานวิจัยชิ้นนี้ไดสำเร็จลุลวง

ไปไดดวยดี อาจารยเอาใจใสตอตัวผูทำวิจัยและงานวิจัยเสมอมา คอยแนะนำแนวทางใหสืบคน และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการใชภาษาในการเขียน ขาพเจาขอขอบคุณอาจารยเปนอยางสูง 

  

2. ความรูสึกที่ไดรับรางวัล 

ขาพเจารูสึกดีใจที่ไดรับรางวัลในคร้ังน้ี เพราะขาพเจาคิดวางานวิจัยของขาพเจาในคร้ังน้ีคงเปนประโยชน

ในการทำวิจัยของผูที่สนใจในการวิจัยที่เปนแนวทางเดียวกัน 

  

3. ความรูสึกตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ขาพเจารูสึกภูมิใจที่ไดเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตั้งแตปริญญาตรี และปริญญาโท เพราะขาพเจา
เชื่อมั่นในความทุมเทของอาจารยทุกๆ ทาน ที่เต็มที่กับการสอนเสมอ 

  

4. ความคดิเห็นตอความพรอมของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมในการเปดการเรียนการสอนในระดับบณัฑติศกึษา 
มหาวิทยาลัยมีความพรอมในการใหการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

นางสาวอัมพันธ  ดอกเตย 

เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชหนังสือจัดระดับ 

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 



วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ ป พ.ศ. 255728

28



วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ ป พ.ศ. 2557 29

29



วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ ป พ.ศ. 255730

ยุพิน  ภารนันท.  (2557).  การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตร 

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา:  อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว 

คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ องคการแหงการเรียนรู สถานศึกษา ประถมศึกษา 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 2) ระดับการ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 3) การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสถานศึกษา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 276 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึน โดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

 2. การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

 3. การบริหารงานวิชาการสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 ดาน ไดแก 1) การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา 2) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหลงเรียนรู 3) การวางแผนงานวิชาการ 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การสงเสริม 

สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ และ 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศกึษา โดยรวมกนัทำนายไดรอยละ 85.60 

 4. ปญหาอปุสรรคและขอเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการและการเปนองคการแหงการเรยีนรู 
พบวา สถานศึกษาขาดแคลนครู งบประมาณ สื่อ และอุปกรณสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ครูมีภาระหนาท่ีนอกเหนืองานสอนมาก ดังน้ัน สถานศึกษาควรเพิ่มงบประมาณ สื่อ และเทคโนโลยีใหเพียงพอ 
สรางความรวมมือกันในการทำงานทั้งภายในและภายนอก  เพื่อปรับปรุงการทำงานใหดียิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study: 1) level of academic administration of educational institutions; 
2) level of learning organization of educational institutions; 3) academic administration affecting 
learning organization in educational institutions; and 4) problems and suggestions for academic 
administration and learning organization in educational institutions. The research samples were 
276 administrators and teachers in educational institutions under the Jurisdiction of Ratchaburi 
Primary Educational Service Area Office 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, stepwise multiple regression 
analysis and content analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. Academic administration of educational institutions was at a high level in both 
overall and individual aspects. 
 2. Learning organization of educational institutions was at a high level in both overall 
and individual aspects. 
 3. Academic administration affected learning organization in educational institutions 
with statistical significance at .05 level in 6 aspects: 1) supervision and guidance; 2) development of 
media, innovations and technologies for education and learning sources; 3) academic planning; 
4) curriculum development; 5) academic support and coordination; and 6) the development of 
an internal quality assurance system and educational standards, accounting for 85.60% of 
variance explained. 
 4. Regarding problems and suggestions for academic administration and learning 
organization of educational institutions, it was found that institutions lacked teachers, funding, 
media, and educational devices for learning and learning development. Teachers also had excessive 
workloads. Therefore, educational institutions should provide sufficient funding, media, and technology. 
Educational institutions should also encourage both internal and external collaborations in 

order to enhance their performance.   
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ราเชนทร  แกวพิทักษ.  (2557).  รูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8.  วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา:  อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว 

คำสำคัญ:  วัฒนธรรมองคกร  การจัดการความรู  สถานศึกษา  มัธยมศึกษา 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของ 

สถานศึกษา 2) ระดับการจัดการความรูของสถานศึกษา 3) รูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจดัการความรู

ของสถานศกึษา และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรู

ของสถานศึกษา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 จำนวน 335 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสดัสวน เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยั ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางขึน้

โดยผูวจิยั สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

 2. การจัดการความรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

 3. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานวัฒนธรรมแบบเนนการตลาด ดานวัฒนธรรมแบบเนนสายการบังคับบัญชา

และดานวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 74.80 

 4. ปญหาและอุปสรรคของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา ไดแก 

บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน ขาดสื่อและแหลงสืบคนความรูในการพัฒนา การจัดการความรู 

ดงันัน้ สถานศกึษาควรสงเสรมิใหบคุลากรทำหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ จดัทมีงานนิเทศ กำกับ ติดตาม และอบรม

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสื่อที่ทันสมัย 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study: 1) implementation level of organizational culture types 

of educational institutions; 2) level of knowledge management of educational institutions; 3) types 

of organizational culture affecting knowledge management in educational institutions; and 4) problems 

and suggestions for organizational culture and knowledge management in educational institutions. 

The research samples were 335 administrators and teachers from educational institutions under 

the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 8, 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, 

stepwise multiple regression analysis and content analysis. 

 The findings of this research were as follows: 

 1. The types of organizational culture implemented by educational institutions were 

at a high level in both overall and individual aspects. 

 2. The knowledge management of educational institutions was at a high level in both 

overall and individual aspects. 

 3. Three types of organizational culture that affected knowledge management in 

educational institutions with statistical significance at .01 level were market culture, hierarchy 

culture and adhocracy culture, accounting for 74.80% of variance explained. 

 4. Regarding problems on types of organizational culture and knowledge management 
in educational institutions, it was found that the staff did not view work collaboration as important. 

The findings also revealed that the educational institutions lacked media and educational sources 

for developing knowledge management. Therefore, the educational institutions should encourage 
their staff to perform their duties at full capacity and appoint team supervisors to monitor and 

train their staff in how to use information technologies and create modern media. 
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วัลลี  จันทรแจง.  (2557).  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการแนะแนวของ 

 โรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา กลุม 1 

 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  วิทยานิพนธหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา:  ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน  ศรีโสภา 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริหาร  การจัดบริการแนะแนว  โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภท ความบกพรอง 

             ทางการไดยิน 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 2) ระดับการจัด

บริการแนะแนว และ 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนว กลุมตวัอยางไดแก  

ผูบริหาร หัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นในโรงเรียนเฉพาะ ความพิการ ประเภทความบกพรอง

ทางการไดยนิ กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 145 คน ไดมา

โดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคณูแบบ

ขั้นตอน และการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน 

 2. การจัดบริการแนะแนว อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน 

 3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการจัดบริการแนะแนว อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 จำนวน 2 ดาน ไดแก 1) การติดตอสื่อสาร และ 2) การตัดสินใจ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 54 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study: 1) the level of administrative behaviors of administrators;  

2) the level of guidance services; and 3) the administrative behavior affecting guidance services. 

The research sample, derived by proportional stratified random sampling, consisted of administrators, 

heads of guidance sections, guidance teachers and classroom teachers of special education 

schools for hearing impairment in Educational Institution Group 1 under the jurisdiction of the 

Office of Basic Education Commission, totaling 145 respondents. The research instrument was a 

questionnaire 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, the administrative behavior of administrators was at 

the high level. 

 2.  Overall and in specific aspects, the guidance service was at the high level. 

 3.  The administrative behaviors of administrators affected the guidance services with the 

statistical significance at .05 level in 2 aspects, 1) communication and 2) decision making, accounting for 

54 % of variance explained. 
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กมลวรรณ  บุญมาก.  (2557).  การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ 

 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9.  

 วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา:  อาจารย ดร.พรรณี  สุวัตถี  

คำสำคัญ:  การปฏิบัติงานของครู มาตรฐานวิชาชีพ การบริหารงานวิชาการ  

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) ระดับ

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และ 3) การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่สงผลตอการบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 341 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี  

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนและการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 3. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพสงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จำนวน 11 ดาน ไดแก 1) การพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 2) การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  

3) การรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน  4) การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  

5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 6) การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ

พัฒนา 7) การมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 8) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยูเสมอ 9) การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 10) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก

ผูเรียน และ 11) การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน โดยสามารถรวมกันทำนาย 

ไดรอยละ 83.20 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study: 1) level of teachers’ performance according  

to professional standards; 2) level of academic administration in educational institutions; and   

3) teachers’ performance according to educational professional standards affecting academic 

administration. The samples were 341 administrators and teachers of educational institutions 

under the Jurisdiction the Office of Secondary Educational Service Area 9, derived by proportional 

stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by  

the researcher. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation,  

and stepwise multiple regression analysis.  

 The findings of this research were as follows: 

 1. The teachers’ performance according to professional standard, overall and in specific 

aspects, was at a high level.   

2. The academic administration of educational institutions, overall and specific aspects, 

was at a high level.  

3. The teachers’ performance according to professional standards affected the academic 

administration in 11 aspects out of 12. They were 1) regularly develop instructional media to be 

effective; 2) systematically report on results of learner’s quality development; 3) constructively 

cooperate with others in community; 4) develop teaching plans for effective implementation;  

5) organize instructional activities focusing on permanent results for learners; 6) seek and use 

information for development; 7) commit to developing learners to reach their full potentiality;  
8) regularly practice academic activities relating to development of the teaching profession;  

9) create opportunities for learners to learn under all circumstances; 10) conduct themselves as 

a good role model for learners; and 11) make decisions to the practice of various activities 
taking into account consequences on learners. The teachers’ performance according to professional 

standards predicted the academic administration at the percentage of 83.20 with statistical 

significance at .05. 

 



วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ ป พ.ศ. 255738

พิชญสินี  จิตตวองไว. (2557). การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1.  วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยทีป่รกึษา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.จติตริตัน  แสงเลศิอทุยั และอาจารย ดร.ธรีวธุ  ธาดาตันตโิชค 

คำสำคัญ: การบริหารจัดการ  สิ่งแวดลอม  การประถมศึกษา  

 

บทคัดยอ 
 

คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบ 

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด 

และทำเลที่ตั้ง และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

จำนวน 317 คน และผูตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 20 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชัน้ตามสดัสวนและการเลือก

แบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน 

ทางเดียว และการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวา 

1. การบรหิารจดัการสิง่แวดลอมในสถานศกึษา อยูในระดบัมากท่ีสดุทัง้ภาพรวมและรายดาน 

2.  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่มีเพศ อาย ุตำแหนงหนาท่ี และประสบการณในการทำงานตางกัน  

มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

ผูบริหารและครูในสถานศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษา ขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด และทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา 

ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตราย
ดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.  ผูบริหารและครูในสถานศึกษา ควรมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงปจจัยสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ที่ชวยสงเสริมใหสิ่งแวดลอม มีความเพียงพอ

และเหมาะสมกับสถานศึกษา สรางบรรยากาศทางการศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา  

ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to: 1) study implementation level of environmental management 

in educational institutions; 2) compare environmental management in educational institutions 

as classified by personal factors, school size, and location; and 3) study the development 

guidelines on environmental management in educational institutions. The research samples 

were school administers and teachers of educational institutions under the Jurisdiction  

of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, consisting of 317 respondents and 

20 interviewers, derived by proportional stratified random sampling and purposive sampling. 

The research instruments were a questionnaire and an interview form constructed 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 findings of this research were as follows: 

 1. Environmental management in educational institutions was at a highest level  

in both overall and specific aspects. 

 2.  There was no significant difference in opinion of environmental management 

among administrators and teachers with differences in sex, age, position and work experience, 

both overall and specifics aspects. Additionally, there was no significant difference in opinion of 

environmental management between those who differed in educational background, school 

size, and school location in overall aspect. When considering each aspect, there were significant 
differences at .05 level.  

 3. Administrators and teachers should participate in environmental management 

planning and concerned with important factors of environmental management that encouraged 

sufficiently and appropriately school environment. In addition, they should create a school 

climate for enhancing performance of administrators, teachers, student, parent and community. 
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ดุษฎี ศรีจำปา. (2557). พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ 

 นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1.  

 วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารยที่ปรึกษา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา  บัวเวช และอาจารย ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค 

คำสำคัญ: พฤติกรรมผูนำ ผูบริหารสถานศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การประถมศึกษา  

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) ระดับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา  

และ 3) พฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีเปนปจจัยซึ่งสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ในสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือ

หัวหนาฝายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น

ตามสัดสวน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจยัพบวา 

1.  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

2.  การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวม และรายดาน 

3.  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารดานการมีความคิดริเริ่ม และการประสานงานเปนปจจัยที่สงผลตอ

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 50 อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  
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ABSTRACT 

 

 This research aimed to study: 1) level of school administrators’ leadership behaviors; 

2) implementation level of student assisting system of in education institutions; and 3) school 

administrators’ leadership behaviors affecting student assisting system in educational institutions. 

The research samples were 317 respondents, consisted of school directors, deputy directors 

or administrators implementing student assisting system, guidance teachers, and classroom 

teachers in educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational 

Service Area Office 1, 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. Administrators’ leadership behaviors were at a high level in both overall and 

specific aspects. 

 2. Implementation of student assisting system in educational institutions was at a 

high level in both overall and specific aspects. 

 3. Initiative and coordination predicted the school administrators’ leadership 

behaviors in implementation of student assisting system at the percentage of 50 with statistical 

significance at .01. 
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ณัฐพงศ  ชนะสุข.  (2557).  วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร.  

วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสถานศึกษา  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา:  อาจารย ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค  และอาจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน 

คำสำคัญ:   วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องคกรแหงการเรียนรู การประถมศึกษา 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของสถานศึกษา 2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 3) วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

จำนวน 302 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  

ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมากทุกดาน   

 2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน   

 3.  วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานการปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวม

ทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดานความตระหนัก  

สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา โดยสามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 63.60 อยางมีนัย

สำคัญที่ระดับ .05 
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ABSTRACT  
 

 This research aimed to study: 1)level of information and communication technology 

culture (ICT) in basic educational institutions; 2) level of learning organization being in basic 

educational institutions; and 3) information and communication technology culture affecting 

learning organizations being. The research sample were 302 respondents, consisting of administrators 

and teachers working in educational institutions under the Jurisdiction of Samut Sakhon Primary 

Educational Service Area Office, 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, stepwise multiple regression 

analysis and content analysis. 

 The findings of this research were as follows:  

1. Overall and in specific aspects, the level of ICT culture of the basic educational 

institutions was at a high level.  

2. Overall and in specific aspects, the level of learning organization being of the basic 
educational institutions was at a high level.  

3. The ICT culture in the aspects of conscious cultivation, e-participation, ICT availability 
and awareness predicted the level of learning organization being of the basic educational 

institutions at the percentage of 63.60 with statistically significance at .05.  
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ณัฏฐนันท  พิทยะภัทร. (2557). การบริหารเชิงกลยุทธที่สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคกลางตอนลาง 2. วิทยานิพนธหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา: อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว และผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ 

คำสำคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารเชิงกลยุทธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ระดับ

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) การบริหารเชิงกลยุทธซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอ การดำเนินงานศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก กลุมตัวอยาง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคกลางตอนลาง 2 จำนวน  

136 แหง ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน ผูใหขอมูล ประกอบดวย 1) ผูบริหาร/ผูอำนวยการกอง 

การศึกษา/หัวหนาสวนการศึกษา/นักวิชาการศึกษา 2) ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และ 3) ผูปกครองเด็ก 

ที่เปนคณะกรรมการศูนย จำนวน 408 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสรางขึ้นโดยผูวิจัย  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การบริหารเชิงกลยุทธของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน ไดแก  

ดานการกำหนดทิศทางขององคกร ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม ดานการกำหนดกลยุทธ ดานการนำกลยุทธ 

ไปปฏิบัติ และดานการควบคุมและการประเมินผล  

 2. การดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยู

ในระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการบริหารจัดการ และดานบุคลากร 

และพบวาอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานการสงเสริม

เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

 3. การบริหารเชิงกลยุทธ ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม สงผลตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โดยสามารถทำนายไดรอยละ 39.70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 



วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ ป พ.ศ. 2557 45

Natthanan Pitthayapat. (2014). Strategic management affecting the operation of child development 

centers under the jurisdiction of local administrative organizations of lower central 

region 2. Master of Education Thesis in Educational Administration. Nakhon Pathom 

Rajabhat University. 

Advisors: Dr. Pitchayapa Yuenyaw and Assistant Professor Dr. Rathdow Phisalaphong 

Keywords: strategic management, child development center, local administrative organization 

 

ABSTRACT 
 

This research aimed to study: 1) level of strategic management of child development 

centers; 2) level of the operation of child development centers; and 3) strategic management 

affecting the operation of child development centers. The research sample, derived by proportional 

stratified random sampling, was 136 child development centers under the jurisdiction of local 

administrative organizations of lower center region 2. The 408 respondents consisted of  

1) administrators/directors/chiefs/ officers of education division, 2) teachers/teacher assistants, 

and 3) guardians who were school committee. 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. The strategic management was at a high level both overall and specific aspects: 

organizational direction setting, environmental analysis, strategy formulation, strategy 

implementation, and strategy evaluation and control. 

2. Overall the operation of child development centers was at a high level. When classifying 

each aspect, 3 aspects were at the highest level: academic and curricular activities, management and 

personnel. There were 3 aspects at the high level: buildings, environment and security, network 

promotion on early childhood development, and participation and contribution from all sectors. 

3. The environmental analysis was strategic management that predicted the operation of 
child development centers at the percentage of 39.70% with statistical significance at. 01.  
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คำสำคัญ:  สุขภาพองคการ คุณภาพชีวิตการทำงาน 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับสุขภาพองคการในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็ก 

ที่มีความบกพรองทางสติปญญา 2) ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการ

เรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา และ 3) สุขภาพองคการซ่ึงเปนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต 

การทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  

กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 254 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสมัพนัธ และการวเิคราะหการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. สุขภาพองคการในโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 3. สุขภาพองคการ ดานการวางแผน ดานขวัญในการปฏิบัติงาน ดานความสามารถในการแกปญหา 

ดานการสนับสนุนทรัพยากร สงผลตอคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการ

เรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โดยรวมกันทำนายได รอยละ 74.20 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to study: 1) organizational health level in schools 

for children with intellectual disabilities, 2) the working life quality level of the educational 

personnel in schools for children with intellectual disabilities, 3) organizational health level  

that affected the working life quality level in schools for children with intellectual disabilities. 

The sample, derived by proportional stratified random sampling, were 254 administrators and 

teachers in schools for children with intellectual disabilities under the Bureau of Special Education. 

The research instrument was a questionnaire developed by the researcher. The statistic used 

for data analysis were percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, and stepwise 

multiple regression analysis. 

 The findings of this research showed: 

 1. The organizational health was at a high level both in overall and specific aspects. 

 2. The working life quality of the educational personnel was at a high both overall  

and in specific aspects. 

 3. Planning, morale, problem-solving ability, and supporting resources were  

the organizational health together predicted the working life quality of the educational personnel in 

schools for children with intellectual disabilities at the percentage of 74.20 with statistical 

significance at .05. 
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  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
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คำสำคญั: พฤติกรรมการนิเทศ การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียนที่จัดการ

เรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 2) ระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา และ 3) พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร 

ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็ก 

ที่มีความบกพรองทางสติปญญา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร และครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 278 คน โดยใชการสุมตัวอยาง

แบบแบงช้ันตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

 2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

 3. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ดานการนิเทศแบบไมชี้นำ และดานการนิเทศแบบชี้นำโดยให

ขอมูลขาวสาร สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา โดยภาพรวม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 24 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study: 1) the level of administrators’ supervisory 

behavior in schools for children with intellectual disabilities; 2) the level of teachers’ performance 

according to teacher professional standards in schools for children with intellectual disabilities; 

and 3) the administrators’ supervisory behavior affecting teachers’ performance according to 

teacher professional standards in schools for children with intellectual disabilities. The sample 

selected by proportional stratified random sampling consisted of 278 administrators and teachers in 

schools for children with intellectual disabilities under the Bureau of Special Education 

Administration. 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.  The administrators’ supervisory behavior was at a high level both in overall and 

specific aspects. 

 2.  The teachers’ performance according to teacher professional standards in schools 

was at a high level both in overall and specific aspects. 

 3.  The administrators’ supervisory behavior in the aspects of nondirective behavior and 

directive information behavior together predicted the teachers’ performance according to 
teacher professional standards in schools for children with intellectual disabilities at the percentage 

of 24 with statistical significance at .05. 
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 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2. 
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คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ การประกันคุณภาพภายใน ประถมศึกษา 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 2) ระดับการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ 3) การบริหารงานวิชาการซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 306 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันตามสัดสวน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การบริหารงานวิชาการ อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน 

 2. การประกันคุณภาพภายใน อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน 

 3. การบริหารงานวิชาการดานรวมมือกับชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  

ดานการวัดผล ประเมินผล และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

และหลักสูตรทองถิ่น และดานการพัฒนาแหลงเรียนรู และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเปนปจจัยสงผลตอการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 63.10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ABSTRACT 

 

 This research aimed to study: 1) the level of academic management in educational 

institutions; 2) the level of internal quality assurance in educational institutions; and 3) academic 

management affecting internal quality assurance in educational institutions. The research 

sample, derived by proportional stratified random sampling, was 306 administrators and teachers of 

educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office 2. 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, the academic management was at a high level. 

 2.  Overall and in specific aspects, the internal quality assurance was at a high level. 

 3.  The academic management in the aspects of participation of communities and 

educational institutions to improve academic quality; measurement, evaluation and research to 

improve the education quality; development of the educational institution curriculum and local 

curriculum; and development of educational resources and technology together predicted the 

internal quality assurance at the percentage of 63.10 with statistical significance at .01. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน  2) ระดับความ

ผูกพันตอองคกรของบุคลากรในโรงเรียน และ 3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน

ตอองคกร กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู  ในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 335 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใช 

ในการวิจัยไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวา   

1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

2. ความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ ดานการสงไปศึกษาดูงาน และ 

ดานการฝกอบรม เปนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรในโรงเรียน โดยสามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 

98.70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study: 1) level of human resource development in secondary 

schools; 2) level of organizational commitment in schools; and 3) human resource development 

affecting the organizational commitment in schools. The research sample, derived by proportional 

stratified random sampling, was 335 administrators and teachers in schools under the Jurisdiction of 

Secondary Educational Service Area Office 8. 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, the human resource development in schools was 

at a high level. 

 2. Overall and in specific aspects, the organizational commitment in schools was at a 

high level. 

 3. The human resource development in the aspects of promotion of advanced study, 

field trip study and personnel training together predicted the organizational commitment in 

schools at the percentage of 98.70 with statistical significance at .05. 
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ปารุดา สระทองจันทร. (2557). สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1.  

 วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยทีป่รกึษา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา  บวัเวช และผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธนิ  ศรีโสภา 

คำสำคัญ: สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา องคกรแหงการเรียนรู ประถมศึกษา 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษา 1) ระดับสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร 

สถานศึกษา 2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน และ 3) สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนกลุมตัวอยางไดแก ผูบริหาร และครู

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการ

สุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห และการถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน 

 2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน 

   3.  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

ดานการพัฒนาวิชาชีพ และดานหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนปจจัยที่สงผลตอ

การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนโดยรวมกันทำนายไดรอยละ 63.40 อยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study: 1) the level of competency of professional school 

administrators; 2) the level of learning organization of schools; and 3) competency of professional 

school administrators affecting learning organization     in schools. The research sample, derived 

by proportional stratified random sampling, was 317 administrators and teachers of schools 

under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office1. 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, the competency of professional school administrators 

was at a high level. 

 2. Overall and in specific aspects, the learning organization was at a high level. 

 3. Competency of professional school administrators in the aspects of educational 

quality assurance; professional development; and curriculum, instruction, measurement and 

evaluation of learning achievement together predicted the learning organization in schools at 

the percentage of 63.40 with statistical significance at .05. 
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รื่นรมย  ทิพยวิมล.  (2557).  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1. 

วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย  และอาจารย ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 

คำสำคัญ:  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 

บทคัดยอ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดบัการปฏิบตัติามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน 2) ระดบัการดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา และ 3) การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร

และครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดย

การสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ ใชใน 

การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน  

 2. การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน  

 3. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา และการพิทักษสิทธิเด็ก และดานการกำกับ และติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

เปนปจจัยท่ีสงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 25 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study: 1) the role level of basic educational institution 

committee; 2) the level of student assistance system in educational institution; and 3) roles of 

basic educational institution committee affecting student assistance system. The sample, 

derived by proportional stratified random sampling, was 317 administrators and teachers of 

educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office 1. 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, the roles of basic educational institution committee 

was at a high level.  

 2. Overall and in specific aspects, the student assistance system in educational 

institution was at a high level.  

 3. The roles of basic educational institution committee in the aspects of supporting 

the mobilization of educational resources and promoting children’s rights protection, and 

supervising and monitoring the implementation of the plan together predicted the student 

assistance system at the percentage of 25 with statistical significant level at .01. 
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 เทียนแฟนซีสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5. วิทยานิพนธหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต   

 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา: อาจารย ดร.สุวิมล  มรรควิบูลยชัย และอาจารย ดร.จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย 

คำสำคัญ:  ความคิดสรางสรรค  การเรียนดวยสื่อประสม นักเรียนมัธยมศึกษา 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางส่ือประสมในรายวิชาเทียนแฟนซี สำหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 2) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย สื่อประสม  

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอส่ือประสม กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 

ราชโบริกานุเคราะห ปการศึกษา 2555 ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 50 คน เครื่องมือการวิจัย 

ซึ่งสรางโดยผูวิจัยประกอบดวย 1) สื่อประสม 2) แบบวัดความคิดสรางสรรค และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ที่มีตอส่ือประสม ที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา   

         1.  สื่อประสม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 83.44/81.96   

         2.  ความคิดสรางสรรคของนักเรียนรายวิชาเทียนแฟนซี ที่เรียนโดยใช สื่อประสมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

         3.  ความพึงพอใจนักเรียนที่มีตอสื่อประสม อยูในระดับมากที่สุด  
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ABSTRACT 
 

         The purposes of this research were to: 1) develop the multimedia in fancy candle 

course for grade 10 students; 2) compare creative thinking  of grade 10 students before and 

after learning with the developed multimedia; and 3) study student’s satisfaction toward 

developed multimedia. The sample derived by purposive sampling was 50 grade 10 students at 

Rachaborikanukhrok School in the academic year 2012. The research instruments constructed 

by the researcher were 1) multimedia, 2) creative thinking test, and 3) satisfaction questionnaire. 

The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

 The findings of this research showed that: 

         1.  The efficiency of the developed multimedia met the criterion at   83.44/81.96.  

         2.  The student’s creative thinking after learning with the developed multimedia was 

higher than before. 

3.  The student’s satisfaction towards developed multimedia was at the  highest level. 
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 การวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบโครงงานระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด และ2) ศึกษาความ 

พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาคณิตศาสตร ประชากรที่ใชในการวิจัย 

คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย  

และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาคณิตศาสตร โดยรวม

อยูในระดับมาก 
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Sirirat  Paengthian. (2014).  Development of grade 2 student’s mathematics achievement  

 using project based learning activities.  Master of Education Thesis in Curriculum  

 and Instruction. Nakhon Pathom Rajabhat University. 

Advisor:  Dr. Jittirat  Saengloetuthai 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to: 1) compare student’s mathematics achievement 

before and after learning by using project based learning activities, as well as to compare 

student’s mathematics achievement after learning by using project based learning activities with 

the set criterion and 2) study student’s satisfaction towards the project based learning activities 

in mathematics. The sample was 20 grade 2 student of Ban Nongpaklong School in the second 

semester of the academic year 2013. The data collection instruments constructed by the 

researcher consisted of 1) a learning achievement test and 2) a student’s satisfaction questionnaire. 

The statistics used for data analysis were mean and standard deviation.  

 The findings of this research showed that: 

1. The student’s mathematics achievement after learning with the project based 

learning activities was higher than that of before. Moreover the student’s mathematics achievement 

after learning was 70% higher than the set criterion. 

2. The student’s satisfaction towards the project based learning activities in 

mathematics was at a high level. 
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นิชฌาน  โพธิ์วัฒนะชัย. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเว็บตามแนวทฤษฎีการสราง

ความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงานเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค สำหรับนักเรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6. วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา:  อาจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน 

คำสำคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเว็บ การสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน  

              ความคิดสรางสรรค 

 
บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเว็บตามแนวทฤษฎีการสราง 

ความรูโดยการสรางสรรคชิ้นงานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 2) ศึกษาความคิดสรางสรรคของนักเรียน 

ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเว็บตามแนวทฤษฎีสรางความรูโดยการสรางสรรคชิ้นงาน  

กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนเทศบาลวัดโชค  

(ธรรมเสนานีวรคุณ) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่กำลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง จำนวน 22 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ บทเรียนมัลติมีเดียบนเว็บ 

ตามแนวทฤษฎีการสรางความรูโดยการสรางสรรคชิ้นงาน และแบบวัดความคิดสรางสรรคที่สรางโดยผูวิจัย   

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 

1.  บทเรียนมัลติมีเดียบนเว็บที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับดีทั้งดานการสรางความรูโดย 

การสรางสรรคชิ้นงาน ดานความคิดสรางสรรค และดานการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย       

2.  ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียบนเว็บตามแนวทฤษฎี

การสรางความรูโดยการสรางสรรคชิ้นงาน อยูในระดับดี 
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accordance with constructionism to enchance creative thinking for prathomsueksa 

6 students.  Master of Education Thesis in Curriculum and Instruction. Nakhon Pathom 

Rajabhat University. 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to: 1) develop a web – based computer 

multimedia lesson in accordance with constructionism to enhance creative thinking for 

prathomsueksa 6 students; and 2) study the student’s creative thinking who learn with the web 

– based computer multimedia lesson. The samples were 22 of prathomsueksa 6 students  

in Tessaban Wat Chok (Thamma Senani Worakhun) school in the second semester of Academic 

Year 2013, derived by purposive sampling method. The research instruments constructed by  

the researcher were a web – based computer multimedia lesson and a creative thinking test. 

The statistics used for data analysis were mean and standard deviation. 

 Results of the research revealed as follows: 

 1.  the web – based computer multimedia lesson developed by the research’s quality 

were at a high level in term of instructional design based on constructionism, creative thinking 

and multimedia lesson design. 

 2.  the students’ creative thinking of who learnt with the web-based computer 

multimedia lesson was at a high level. 
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นิต สุวรรณเนตร.  (2557). ทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

 ตอนปลายที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น. 

 วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารยที่ปรึกษา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิต  จันทรฉาย  

คำสำคัญ: ทักษะการแกปญหา  ทักษะกระบวนการกลุม  กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน   

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 2) ศึกษาทักษะกระบวนการกลุม 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน และ  

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหลมบัววิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคเรียน 

ที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ไดแก 1) แบบวัดทักษะการแกปญหา 2) แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม และ 3) แบบสอบถามความ 

พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ทักษะการแกปญหาของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยูในระดับดี 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนอยูในระดับมาก 
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Advisor: Assistant Professor Dr. Somchit Janjai. 
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ABSTRACT 
 

             The purposes of this research were to 1) compare the problem solving skills of high 

school students before and after learning with project-based learning activities 2) study the 

group process skills after learning with project-based learning activities and 3) study students’ 

satisfaction with project-based learning activities. The sample, derived by cluster random 

sampling, were 40 high school students studying in the second semester of the academic year 

2013 in Laembuawittaya School, Nakhon Chai Si District Nakhon Pathom Province. The research 

instruments constructed by the researcher were 1) a problem solving skill test, 2) a group 

process skill test, and 3) a satisfaction questionnaire about project-based learning activities.  

The obtained data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent. 

The findings of this research were: 

1.  The students’ problem solving skills after taught by project-based learning 

activities was higher than that of before with statistical significance at .01. 

2.  The students’ group process skills after learning with project-based learning 

activities was at a high level. 

3.  The students’ satisfaction with project-based learning activities was at a high level. 
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โสภินทร  อุมาบล.  (2557).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน.  วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา:  อาจารย ดร.จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย   

คำสำคัญ:  กิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คณิตศาสตร 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ 

2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ที่ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  

1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

3) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสรางโดยผูวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน  

โดยรวมอยูในระดับมาก  
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to: 1) compare grade 2 students’ mathematics 

achievement before and after learning through brain-based learning activities and with the set 

criterion; and 2) study students’ satisfaction with mathematics learning through brain-based 

learning activities. The research sample were 43 of grade 2 students at Wat Suantaeng School, 

Muang District, Suphan Buri Province in the second semester of the academic year 2013, derived 

by cluster random sampling. The research instruments were 1) lesson plans of brain-based 

learning activities, 2) an achievement test and 3) the satisfaction questionnaire constructed by 

the researcher. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test 

dependent. 

  The results of this research were as follows: 

1. The students’ mathematic achievement after learning through brain-based learning 

activities was significantly higher than that of before. Moreover, the students’ mathematics 

achievement after learning was higher than the set criterion with statistical significance  at .01. 

2. The overall satisfaction of students with mathematics learning through brain-based 

learning was at a high level. 
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พฤกษา  ปญญาธงชัย.  (2557).  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน          

 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน. 

          วทิยานพินธหลกัสตูรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา: อาจารย ดร.อัมรินทร  อินทรอยู 

คำสำคัญ:  กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

             ขั้นพื้นฐาน  ประถมศึกษา  

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดิน และทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบโครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกด ีอำเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 31 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา  

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเร่ือง ดิน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 

ของนักเรียนหลังสูงกวากอนการไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Pruksa  Panyathongchai.  (2014).  Development of basic science process skills for grade 2 students 

using project based learning activities.  Master of Education Thesis in Curriculum and 

Instruction. Nakhon Pathom Rajabhat University. 

Advisor: Dr. Ammarin  Inyoo 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to compare students’ learning achievement and basic 

science process skills before and after learning with project-based learning activities on the topic 

“soil”. The sample, derived by cluster random sampling, was 31 grade 2 students studying in 

the second semester of the academic year 2013 at Tesaban Wat Donkaidee School, Krathum 

Baen District, Samut Sakhon Province. The data collection instruments consisted of 1) project based 

learning lesson plans, 2) a learning achievement test, and 3) a basic science process skills test. 

The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and dependent t-test.  

The findings of this research showed that: 

The students’ learning achievement on the topic “soil” and basic science process skills 

after learning with the project-based learning activities were higher than that of before with 

a statistical significance level at .05. 
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จีรณัฐ ทางมีศรี.  (2557).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู. 

 วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารยที่ปรึกษา: อาจารย ดร.อัมรินทร อินทรอยู 

คำสำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

            ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องเสียงและการไดยิน โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ระหวาง

กอนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ และ 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน

เทศบาลวัดโชค ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 43 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใช 

ในการวิจัย ท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 3) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเสียงและการไดยินของนักเรียนที่ไดเรียนโดยใชรูปแบบแบบสืบเสาะหา 

ความรู  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดเรียนโดยใชรูปแบบแบบสืบเสาะหาความรู 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to: 1) compare grade 5 students’ science learning 

achievement on the topic of sound and hearing before and after learning by using inquiry 

instructional model and after learning achievement with the set criterion; and 2) compare the 

students’ science process skills before and after learning by using inquiry instructional model. 

The samples selected by cluster random sampling were 43 grade 5 students from Tesaban Wat 

Choke School studying in the second semester of the academic year 2013. The research instruments 

constructed by the researcher consisted of: 1) lesson plans based on inquiry instructional 

model, 2) a science achievement test and 3) a science process skill test. The statistics used for 

data analysis were mean, standard deviation and dependent t-test.  

The results of this research showed that: 

1. Students’ learning achievement on the topic of sound and hearing after being taught 

by the inquiry instructional model was higher than that of before, and higher than the set 

criterion with a statistical significance level of .05. 

2. Students’ science process skills being taught by the inquiry instructional model were 

higher than those of before with a statistical significance level of .05. 
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ธิดารัตน  เงินวิลัย.  (2557).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา. วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตร 

 มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารยที่ปรึกษา:  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิต จันทรฉาย และอาจารย ดร.บุญสม ทับสาย 

คำสำคัญ:  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงาน รปูแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับ

หลังเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียน

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียน 

การสอนโมเดลซิปปา กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานแพววิทยา (ตี่ตง) ที่เรียนอยูใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 37 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่สรางโดย

ผูวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองอาหารประเภทสำรับ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทำงาน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน 

โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปาหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปาหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปาอยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to: 1) compare students’ learning achievement 

before and after being taught by CIPPA instruction model; 2) compare students’ work process 

skills before and after being taught by CIPPA instruction model; and 3) study students’ satisfaction 

with teaching by using CIPPA instruction model. The sample, selected by cluster random sampling, 

was 37 grade 9 students studying in the second semester of the academic year 2013 in Ban 

Phaeo Wittaya School (Tee Tong). The research instruments constructed by the reaseacher 

consisted of: 1) lesson plans on food sets, 2) a learning achievement test, 3) an assessment 

form of work process skills, and 4) a questionnaire of students’ learning satisfaction with CIPPA 

instruction model. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test. 

 The findings of this research were as follows: 

 1. The students’ learning achievement after being taught by CIPPA instruction model was 

significantly higher than that of before at the level of .01.  

 2. The students’ work process skills after being taught by CIPPA instruction model were 

significantly higher than that of before at the level of .01. 

 3. The students’ satisfaction with CIPPA instruction model was at a high level.  
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นงนุช  ยืดเนื้อ. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน.  

 วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารยที่ปรึกษา:  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิต  จันทรฉาย และอาจารย ดร.บุญสม  ทับสาย 

คำสำคัญ:  การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

    ทักษะการแกปญหา คณิตศาสตร 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ได

รับการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 2) เปรียบเทียบทักษะ 

การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และ  3) ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรยีน

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน 

บานแพววิทยา (ตี่ตง) อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 

50 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่สรางโดยผูวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน  2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร 3) แบบวดัทกัษะการแก

ปญหาทางคณิตศาสตรและ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช

ปญหาเปนฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรที่ ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน

ฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานในภาพรวมอยู

ในระดับมาก 
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Nongnooch  Yuednua. (2014). Improvement  of  learning achievement and problem solving 

skills in mathematics of grade 3 students by using problem-based learning. Master 

of Education Thesis  in Curriculum and Instruction. Nakhon Pathom Rajabhat University. 

Advisors:  Assistant Professor Dr. Somchit  Janjai and Dr. Boonsom  Tubsai 

Keywords:  problem-based learning, learning achievement, problem solving skills, mathematics 

  

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to: 1) compare students’ learning achievement in 

mathematics before and after being taught by problem-based learning; 2) compare students’ 

problem solving skills before and after being taught by problem-based learning; and 3) study 

students’ satisfaction with the problem-based learning. The sample, selected by cluster random 

sampling, was 50 grade 3 students studying in the second semester of the academic year 2013 

in Ban Phaeo wittaya School (Tee Tong), Ban Phaeo District,  Samut Sakhon Province. The research

instruments constructed by the researcher consisted of: 1) mathematics lesson plans according 

to problem-based learning, 2) a learning achievement test, 3) an assessment form of problem 

solving skills and 4) a questionnaire of students’ learning satisfaction with problem-based 

learning. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test.  

The results of this research were as follows: 

1. The students’ learning achievement after being taught by problem-based learning was 

significantly higher than that of before at .01 level. 

2. The students’ problem solving skills after being taught by problem-based learning was 

significantly higher than that of before at .01 level. 

3. The students’ satisfaction with the problem-based learning was at a high level.  
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ชาติชาย  คันธิก.  (2557). การพัฒนาตะเกียงเปาแลนก่ึงอัตโนมัติเพ่ือการผลิตในงานอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ.
 วทิยานพินธหลกัสตูรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม. 
อาจารยที่ปรึกษา: อาจารย ดร.บุญธง  วสุริย และผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย  ลำใย 
คำสำคัญ: ตะเกียงเปาแลนกึ่งอัตโนมัติ อุตสาหกรรมเครื่องประดับ 
 

บทคัดยอ 
 
การวิจัยเร่ืองน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสรางตะเกียงเปาแลนกึ่งอัตโนมัติ และทดสอบประสิทธิภาพ และ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดตะเกียงเปาแลนกึ่งอัตโนมัติโดยมีขั้นตอนการวิจัยคือ 1) สรางตะเกียงเปาแลน
กึ่งอัตโนมัติเพ่ือนำมาประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ 2) หาประสิทธิภาพของตะเกียงเปาแลน 
กึ่งอัตโนมัติ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชตะเกียงเปาแลนกึ่งอัตโนมัติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ชุดตะเกียง
เปาแลนกึ่งอัตโนมัติและแบบวัดความพึงพอใจของผูใชชุดตะเกียงเปาแลนกึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา  
1. ตะเกียงเปาแลนก่ึงอัตโนมัติที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยปมลม ถังพักลม วาลวปรับลม ขวดใส 

น้ำเชื้อเพลิง ทอยาง และหัวไฟตะเกียงเปาแลนท่ีพัฒนาข้ึน มีความสมบูรณทั้งในดานรอยเชื่อม และรูปทรงของ 
ชิ้นงาน 

2. ประสิทธิภาพของตะเกียงเปาแลนกึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาข้ึนในการผลิตเคร่ืองประดับทางดานรอยเชื่อม
ความสมบูรณ และรูปทรงของชิ้นงาน โดยรวมเทากับรอยละ 96.95 อยูในเกณฑดี 

3. ความพึงพอใจของผูใชตะเกียงเปาแลนกึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยูในระดับมาก 
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Chatchai Kantik.  (2014).  Development of semi-automatic Chinese torch for jewelry industrial 
 production.  Master of Education Thesis in Industrial Technology. 
 Nakhon Pathom Rajabhat University. 
Advisors:  Dr. Boontong Wasuri and Assistant Professor Dr. Wichai Lamyai 
Keywords:  semi-automatic Chinese torch, jewelry industry 
 

ABSTRACT 
 
The research aimed to develop and examine the efficiency of the semi-automatic 

Chinese torch and to study the users’ satisfaction towards the blow lamp. The research was 
done in the following processes: 1) developing a semi-automatic Chinese torch for jewelry 
industry; 2) testing efficiency of the Chinese torch; and 3) studying users’ satisfaction towards 
the developed semi-automatic Chinese torch. The research instruments were a semi-automatic 
Chinese torch and a satisfaction questionnaire constructed by the researcher.  

The research found that: 
1. The developed semi-automatic Chinese torch consisted of air pump, air tank, air 

control valve, fuel bottle, rubber hose and tip of the Chinese torch. The developed Chinese 
torch was complete both in terms of welding and the finished product. 

2. The overall efficiency of the developed Chinese torch in the aspect of welding 
ability and the finished product was 96.95%, which was at a good level. 

3. The users’ satisfaction towards the efficiency of the Chinese torch was at a high 
level.  
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ปติพงค  ยิ้มเจริญ. (2557). การพัฒนาเคร่ืองอบและหลอเหวี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับขนาดเล็ก.  
 วทิยานพินธหลกัสตูรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม. 
อาจารยที่ปรึกษา: อาจารย ดร.บุญธง  วสุริย และผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย  ลำใย 
คำสำคัญ: เครื่องอบและหลอเหวี่ยง  อุตสาหกรรมเครื่องประดับขนาดเล็ก 
 

บทคัดยอ 
 
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาเครื่องอบและหลอเหวี่ยงสำหรับใชในการทำตนแบบสำหรับ

นักออกแบบเครื่องประดับอิสระและนักออกแบบสมัครเลน 2) ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอบ 
และหลอเหว่ียง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชเครื่องอบและหลอเหว่ียง โดยมีขั้นตอนการวิจัย คือ  
1) พัฒนาเคร่ืองอบและหลอเหว่ียงเพ่ือนำมาประยุกตใชงานจริง 2) หาประสิทธิภาพของเคร่ืองอบและหลอเหว่ียง 
3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชเครื่องอบและหลอเหว่ียง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนประกอบดวย 
เครื่องอบและหลอเหวี่ยง ระบบควบคุมอัตโนมัติแหลงจายพลังงานไฟฟา และแบบวัดความพึงพอใจของผูใช 

ผลการวิจัยพบวา  
1. เครื่องอบและหลอเหว่ียงที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย ตัวถวงน้ำหนัก มอเตอรตูควบคุมอัตโนมัติ  

แกนเหวี่ยง เบาหลอมโลหะ แบบหลอปูน ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ และแหลงจายพลังงานไฟฟา  
2. ประสิทธิภาพของระบบการอบและหลอเหว่ียงในการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับดานพื้นผิว สี  

และความสมบูรณของชิ้นงาน โดยรวมเทากับรอยละ 98.42 ซึ่งอยูในเกณฑดี 
3. ความพึงพอใจของผูใชเครื่องอบและหลอเหวี่ยง โดยรวมอยูในระดับมาก  
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Pitipong Yimcharoen.  (2014).  Development of a kiln and centrifugal casting machine for 
 small–scale jewelry industry.  Master of Education Thesis in Industrial Technology.   
 Nakhon Pathom Rajabhat University. 
Advisors:  Dr. Boontong Wasuri and Assistant Professor Dr. Wichai Lamyai 
Keywords: kiln and centrifugal casting machine, small-scale jewelry industry 

 
ABSTRACT 

 
The research aimed to: 1) develop a kiln and centrifugal casting machine 2) test the 

efficiency of the kiln and centrifugal casting machine by freelance and amateur jewelry designers; 
and 3) to study the users’ satisfaction towards the developed machine. The research was done 
in the following processes: 1) developing the practical kiln and centrifugal casting machine;  
2) testing the machine’s efficiency; and 3) study users’ satisfaction towards the developed 
machine. The research instruments developed by the researcher were a kiln and centrifuge 
casting machine with automatic electricity control system and a satisfaction questionnaire.  

The study found that: 
1. The kiln and centrifuge casting machine consisted of balancing weight, motor, automatic 

control tower, centrifugal core, metal mould, plaster casting mould, thermometer and electricity 
dispenser.  

2. The efficiency of the developed kiln and centrifuge casting machine in the aspect of 
texture, color and the finished product was 98.42%, which was at a good level. 

3. The users’ satisfaction towards the developed machine was at a high level. 
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กิตติยา  สิงหโต.  (2557).  การพัฒนาแบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคซีเอ (CA) โดยใชแบบฝกทักษะ 
 ชุดชนิดของคำในภาษาไทย  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปที่ 6.  วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 
 เรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
อาจารยที่ปรึกษา:  รองศาสตราจารยบรรดล สุขปติ  และอาจารย ดร.สามารถ  ทิมนาค  
คำสำคัญ:  แบบจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ เทคนิคซีเอ  การคิดวิเคราะห  การสอนภาษาไทย 
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
ซีเอ 2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษของแบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคซีเอ 2.1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ดานการคิดวิเคราะห จากการเรียนรูระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด 
2.2) ศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุมจากการเรียนรู 2.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิคซีเอ กลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดคูบัว ที่เรียนใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน 1 หองเรียน จำนวนนักเรียน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก   
1) แบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคซีเอ 2) แบบฝกทักษะ ชุดชนิดของคำในภาษาไทย 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ดานการคิดวิเคราะห 4) แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคซีเอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาดัชนีความสอดคลอง คาดัชนีประสิทธิผล 
การประเมินแบบทวิเกณฑ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. แบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคซีเอมีประสิทธิภาพโดยมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 และ 
มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .72 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด 
 2. ประสิทธิภาพเชิงประจักษของแบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคซีเอ มีดังนี้ 
    2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดานการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคาดัชนีประสิทธิผล
เทากับ .70 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด และหลังเรียนมีจำนวนนักเรียนที่ผานเกณฑที่กำหนด คิดเปนรอยละ 83.33 
  2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุม อยูในระดับดี  
  2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคซีเอ อยูในระดับมากที่สุด 
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Kittiya Singto. (2014). Development of Cooperative Learning with CA Technique  using 
 Thai Parts-of-Speech Workbook to improve analytical thinking achievement  
 among Grade 6 Students.  Master of Education Thesis in Research and Development  
 for Learning Management Innovation. Nakorn Pathom Rajabhat University 
Advisors:  Associate Professor Bandon Sukpiti and Dr. Samart Thimnark  
Keywords   Cooperative Learning, CA Technique, analytical thinking, Thai  teaching 
 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to 1) develop and test the effectiveness of Cooperative Learning 
with the CA Technique, 2) test the empirical efficiency of Cooperative Learning with the CA 
Technique, by 2.1) comparing the students’ analytical thinking achievement in pre- and post-learning, 
and comparing their achievement in post-learning with the set criterion,  2.2)  studying the 
students’ group participation behavior while learning, and  2.3) studying the students’ satisfaction 
towards Cooperative Learning with the CA Technique.  The target group was a class of 12 Grade 
6 students at Watkhoobua School in the second semester of the academic year 2012. Research 
tools included 1) Cooperative Learning Management with the CA Technique, 2) Thai Parts-of-Speech 
Workbook, 3) an analytical thinking achievement assessment, 4) a group participation assessment, 
and 5) a questionnaire that examined the students’ satisfaction towards the Cooperative 
Learning Management with the CA Technique. The statistics used for data analysis were an 
index of congruence, an effectiveness index, double percentage efficiency (75/80), mean and 
standard deviation. 
 The results were as follows: 
 1.  The developed Cooperative Learning Management with the CA Technique was 
efficient with a congruence index of 1.00 and an effectiveness index of .72, which was higher 
than the set criterion. 
 2.  With respect to the empirical efficiency of the developed Cooperative Learning with 
the CA Technique, it was found that: 
  2.1  The students’ analytical thinking achievement in post-learning was higher that  
of pre-learning with an effectiveness index of .70, which was higher than the set criterion.  
In addition, after learning with Cooperative Learning with the CA Technique, 83.33 percent of 
the students met the set criterion. 
  2.2  The students’ group participation behavior was at a high level. 
  2.3  The students’ satisfaction towards Cooperative Learning with the CA Technique 
was at the highest level. 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยทีป่รกึษา:  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ  นาถวรานนัต และอาจารย ดร.จติติรตัน  แสงเลิศอทุยั 

คำสำคัญ:  บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น จิตวิทยาศาสตร สมโอ 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรเรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ

ชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาผลการใชบทเรียนวิทยาศาสตรดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร และความพึงพอใจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

จำนวน 37 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบ แบบวัดจิต 

วิทยาศาสตร และ แบบสอบถามความพึงพอใจ สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ  

คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลพัฒนาบทเรียนและประเมินบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ พบวา มีคาดัชนี

ความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 แสดงวา บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่นท่ีสรางขึ้นมีความสอดคลองกัน 

ทุกองคประกอบ 

2. ผลการใชบทเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรหลงัสงูกวากอนการเรยีนโดยใชบทเรยีนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนวิทยาศาสตร  

พบวา นกัเรยีนมจีติวทิยาศาสตรในระดบัมาก และมคีวามพึงพอใจอยูในระดบัมาก 
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of Joseph Upatham School, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province.  
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Keywords:  local science lessons, scientific mind, pomelo 

 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to: 1) develop and evaluate a local science lesson on “Pomelo, the 

Economic Plant of Sam Phran District, Nakhon Pathom Province”; and 2) study implementing 

results of the developed local science lesson in the aspects of learning achievement, scientific 

mind and satisfaction. The research sample was 37 students of grade 5, derived by cluster 

random sampling. The research instruments were an achievement test, a scientific mind test 

and a satisfaction questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.  

The research findings revealed that:  

1. The results of the development and evaluation of the local science lesson on  

“Pomelo, the Economic Plant of Sam Phran District, Nakhon Pathom Province” showed the IOC 

between 0.67 – 1.00, which indicated that all elements of the developed local science lesson 

were congruent; 

2. According to the implementing results of the lesson, the students’ learning achievement 

after learning with the local science lesson was higher than that of before with the statistical 

significance of .01 level. Moreover, the students’ scientific mind after implementing the local 

science lesson was at a high level as well as the student’s satisfaction was at a high level. 
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คำสำคัญ: กองทุนสวัสดิการชุมชน หลักธรรมาภิบาล 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ตามหลักธรรมาภิบาลของตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นตอผล

การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการรับรูเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และภาวะผูนำของประธานกองทุนฯ กับผลการดำเนินงานกองทุน

สวัสดิการชุมชน และ 4) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 

กลุมตัวอยาง ไดแก สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 317 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย และประธาน

กองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ สมาชิกกองทุนฯ นักวิชาการ และผูนำชุมชน รวม 14 คน ซึ่งไดมาโดย 

การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นโดยผูวิจัยและประเด็นสนทนา 

กลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระดับมาก 

 2. สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน และมีระยะเวลาการเปนสมาชิกกองทุน

สวัสดิการชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นตอผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลใน 

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีมีเพศ อายุ  

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพที่ตางกันมีความคิดเห็นตอผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมไมแตกตางกัน  

 3. การรับรู เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและภาวะผูนำของประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนมี 

ความสัมพันธทางบวกในระดับมากกับผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 4. แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลคือ ควรมี 
การระดมทุนในลักษณะตาง ๆ หรือเชื่อมโยงทรัพยากรจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของเพื่อเพิ่มเงินกองทุน พัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯโดยการเขารวมประชุมกับหนวยงานอ่ืน จัดอบรม และศึกษาดูงาน มีการพัฒนา

คนรุนใหมเพ่ือรองรับการดำเนินงานตอไป ควรปลูกฝงบุคคลในครอบครัวสมาชิกใหมีความรูเก่ียวกับกองทุน และ

พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนใหเขาเปนเครือขายในหนวยงานตาง ๆ 
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ABSTRACT 

 

 This research aimed to: 1) study implementation result of the community welfare fund 

according to the good governance principles of Klongkhern Subdistrict, Mueang District, Samut 

Songkhram Province; 2) compare opinion in implementation result of the welfare fund as 

classified by personal factors; 3) study correlation between the perception of good governance 

and the leadership of the fund chairpersons with implementation result; and 4) study guidelines 

to develop implementation of the welfare fund. The sample was 317 members of the welfare 

fund, derived by simple random sampling, as well as 14 people who were the chairpersons, 

committees, members of the welfare fund, academic staff, and community leaders, derived by 

purposive sampling. The research instruments were a questionnaire and a focus group discussion. 

The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way 

analysis of variance, Pearson’s correlation, and content analysis. 

 The research findings showed that: 

 1. The implementation result of the community welfare fund was at a high level. 

 2. Overall, members of the community welfare fund who differed in monthly income 

and membership duration had different opinion in the implementation result with a statistical 

significant level of .05. However, there was no difference in opinion among members who 

differed in age, sex, education, marital status and occupation. 

 3. The perception of good governance together with the leadership of the fund 

chairpersons showed highly positive correlation with the implementation result of the community 
welfare fund. 

 4. There should organize fund raising plan as well as sharing resources with the 

relevant community sectors in order to increase funding capital. There should organize plan to 
develop funding committee’s working potential by meeting with the community organizations, 

personnel trainings, as well as field trip studies. There should plan for new staff training, welfare 

fund knowledge for family member and creation of community welfare fund networks 
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มลทิชา  เกตุมณี. (2557). การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจจากนิตยสารภาษาอังกฤษ 

 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ)  จังหวัดราชบุรี.  

 วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารยที่ปรึกษา:  รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน  คีรินทร  และอาจารย ดร.ณัฐกาญจน  อางทอง 

คำสำคัญ:  แบบฝกเสริมทักษะการอาน การอานเพื่อความเขาใจ นิตยสารภาษาอังกฤษ   

 
บทคัดยอ 

 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อ 

ความเขาใจจากนิตยสารภาษาอังกฤษ 2) เปรียบเทียบความสามารถทางการอานกอนและหลังเรียน  โดยใชแบบฝก

เสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจจากนิตยสารภาษาอังกฤษ 3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริม

ทักษะการอาน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2555 ที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง จำนวน 30 คน ใชเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห ๆ ละ  

3 คาบ รวม 36 คาบ ๆ ละ 30 นาที  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อ 

ความเขาใจจากนิตยสารภาษาอังกฤษ จำนวน 10 บทเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน สถิติที่ใชใน          

การวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบวา 

        1. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจจากนิตยสารภาษาอังกฤษมีคาเทากับ 

80.60/82.42 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ  

 2. ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ การอานสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนมีเจตคติตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากนิตยสารภาษาอังกฤษในระดับมาก   
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ABSTRACT 

 

        The purposes of this research were to: 1) develop and test the efficiency of supplementary 

reading comprehension exercises from English magazines; 2) compare the students’ English 

reading comprehension before and after being taught by the reading exercises and 3) survey the 

students’ attitude towards the reading exercises. The sample consisted of 30 grade 9 students 

of Watnongsuea (Prachautid) School derived by purposive sampling during the second semester 

of the academic year 2012. The duration of the experiment covered 36 class sessions, each for 

30 minutes, over a twelve–week period. The research instruments were ten units of reading 

exercises, an English reading comprehension test and an attitude questionnaire towards the 

reading exercises constructed by the researcher. The statistic used for data analysis were mean, 

standard deviation and t-test. 

        The results of the study were as follows: 

        1. The efficiency value of the supplementary reading exercises was 80.60/82.42 which was 

in accordance with the criteria. 

        2. The students’ post-learning reading comprehension was significantly higher than that of 

pre-learning at the .05 level. 

        3. The students’ attitude towards the English supplementary reading exercises was highly 

positive. 
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อาจารยที่ปรึกษา:  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  นอยทิม และอาจารย ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน 

คำสำคัญ: การทองเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เจาบาน คูมือภาษาอังกฤษ 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชนดานการทองเท่ียว 

เชิงเกษตร ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาความตองการในการใชภาษา

อังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 3) สรางคูมือภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวเชิง

เกษตรสำหรับเจาบาน ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ กลุมตัวอยางจำนวน 40 คน ไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางสรางขึ้น

โดยผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1) ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนที่มีเอกลักษณโดดเดน  

มีความนาสนใจทั้งในแงประวัติศาสตรของชุมชนและทรัพยากรทองถิ่น รวมท้ังมีความพรอมดานทรัพยากรทาง 

การเกษตรและทรัพยากรบุคคลซึ่งเหมาะสมและเอื้ออำนวยในการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 2) ความตองการในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความหลากหลาย

แตกตางกันตามลักษณะของกิจกรรมท่ีนำเสนอ เปนภาษาท่ีไมเปนทางการ มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบาย บรรยาย 

แนะนำและใหความรูโดยเนนการสื่อความหมาย 

 3) คูมือภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับเจาบาน ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์  

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่สรางขึ้นประกอบดวยเน้ือหา 8 บท แตละบทเสนอตัวอยางประโยค 

ภาษาไทย ประโยคภาษาอังกฤษ คำอานภาษาไทย คำศัพทและรูปภาพประกอบ พรอมซีดีบันทึกเสียงโดยเจาของ

ภาษา สำหรับเปนแนวทางในการฝกออกเสียง 
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 Nakhon Pathom. Master of Arts in English. Nakhon Pathom Rajabhat University. 

Advisors: Assistant Professor Dr. Usa Noytim and Dr. Nipon Chuamuangphan 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this qualitative research were to: 1) study the agrotourism context  

of Klong Mahasawat Community, Puttamonthon District, Nakhon Pathom; 2) study the needs  

of English use of those who were involved in agrotourism at Klong Mahasawat Community; and 

3) construct an English agrotourism handbook for hosts at Klong Mahasawat Community.  

The samples of the study selected by purposive sampling were 40 people. Research instruments 

were a questionnaire, a behavior observation form, and a semi-structured interview constructed 

by the researcher. The data were analyzed by using content analysis. 

 The results of this research indicated that: 

 1) Klong Mahasawat Community, Puttamonthon District, Nakhon Pathom was revealed  

a unique community, and interesting in terms of its history and local resources as well as 

readiness in both agriculture and human resources that were appropriate for agrotourism 

management. 

 2) Needs of English use of the sample group in communicating with foreign tourists were 

diverse according to characteristics of activities that were offered. The English use was informal 

that aimed at explaining, describing, giving recommendation and providing knowledge with the 

focus on meaning. 

 3) The constructed English agrotourism handbook for hosts at Klong Mahasawat 

Community, Puttamonthon District, Nakhon Pathom consisted of eight chapters. Each chapter 

included examples of sentences in Thai, sentences in English with Thai orthography, terminology, 
and pictures. The handbook was also accompanied by a CD recorded by a native English 

speaker which could be used as a guideline for English pronunciation practice. 
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 โดยใชหนังสือจัดระดับ.  วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา:  รองศาสตราจารย  ดร.วิไลรัตน  คีรินทร 

คำสำคัญ:  ทักษะการอาน  เจตคติตอการอาน  การอานแบบกวางขวาง  หนังสือจัดระดับ 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน

กอนและหลังการอานหนังสือจัดระดับ 2) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการอาน โดยใชหนังสือจัดระดับ และ  

3) ศึกษาพัฒนาการดานทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร จำนวน 30 คน ที่กำลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2555 ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ หนังสือจัดระดับ แบบทดสอบวัด

ความเขาใจ ในการอาน แบบสอบถามเจตคติในการอาน แบบบันทึกการอาน แบบบันทึกพฤติกรรมการอาน  

และแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ผูวิจัยจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในและนอกหองเรียน ใหนักเรียนเปน

เวลา 12 สัปดาห สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและการวเิคราะห

เนือ้หา 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ความสามารถในการอานของนักเรยีนหลงัใชหนงัสอืจัดระดบัสูงกวากอนใช อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 2. นักเรียนมีเจตคติตอการอานอยูในระดับดี   

 3. นักเรียนมีพัฒนาการดานการอาน ในดานการอานเร็ว ความเขาใจในการอานและการเลือกหนังสือ 

ใหเหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของตนเอง 
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Advisor:  Associate Professor Dr. Wilairat  Kirin 
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ABSTRACT 

 

  The purposes of this research were to: 1) compare grade 9 students’ reading ability 

before and after reading graded readers; 2) study students’ attitude towards reading graded 

readers and 3) study students’ reading development after using graded readers. The samples 

were 30 of grade 9 students from Srinagarindra the Princess Mother School Samutsakorn studying  

in the second semester of the academic year 2012 derived by purposive sampling technique. 

The research instruments consisted of graded readers, an English reading ability test, an attitude 

questionnaire, reading records, reading behavior records, and reading promotion activity plans. 

The students were supported to read graded readers in and out of class through reading promotion 

activities for 12 weeks. The statistic used for data analysis were mean, standard deviation, t-test 

and content analysis.   

 The results of the study showed:  

 1. The students’ English reading ability was significantly higher after engaging in graded 

readers at the .05 level.  

 2. The students’ attitude towards reading graded readers was highly positive.  

 3. The students’ reading development after engaging in graded readers includes: reading 

speed, reading comprehension and selecting books that are appropriate to their English level. 
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 องคการของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครปฐม.  ภาคนิพนธหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
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คำสำคัญ: การบริหารองคการ  หลักธรรมาภิบาล  ความผูกพันตอองคการ  พนักงานธนาคาร 

 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและระดับ 

ความผูกพันตอองคการของพนักงานออมสิน 2) เปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของพนกังานธนาคาร

ออมสนิ จำแนกตามปจจัยสวนบคุคล และ 3) ศกึษาความสมัพนัธระหวางการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับ 

ความผูกพันตอองคการของพนักงานออมสิน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสินในจังหวัดนครปฐม จำนวน 127 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม

สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน 

แตละดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลำดบัคอื ดานหลกันติธิรรม ดานหลกัความโปรงใส ดานหลัก 

ความรับผิดชอบ ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักการบริหารจัดการ ดานหลักความคุมคา และดานหลักคณุธรรม 

สวนระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลำดับคือ ดานการเปนสมาชิกขององคการ

ของตน ดานการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ และดานการปฏิบัติงานเพื่อองคการ 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครปฐม พบ

วา พนักงานธนาคารออมสินที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนตางกัน มีระดับความผูกพันตอ

องคการไมแตกตางกัน สวนสถานภาพ อายุงาน และตำแหนงหนาท่ีตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคการ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารออมสินใน 

จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to: 1) study levels of administration according to good governance 

and organizational commitment of officers at Government Saving Banks in Nakhon Pathom 

Province; 2) compare the levels of organizational commitment as classified by the personal 

factors; and 3) study correlation between administration according to good governance and 

organizational commitment. The samples were 127 officers and employees of Government 

Saving Bank in Nakhon Pathom Province. Data were collected by a questionnaire constructed by 

the researcher. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test, one way 

analysis of variance and Person’s Product-Moment Correlation. 

 The research results were as follows: 

 1. Overall, the level of administration according to good governance was at a high level 

in all aspects. They were, in descending order, rule of law, transparency, responsibility, participation, 

administration, cost-effectiveness and morality. The level of organizational commitment overall 

was also at a high level in all aspects. They were, in descending order, organizational membership, 

acceptability of organizational goals and values and work operation for organization. 

 2. There was no difference in the organizational commitment level of officers who were 

different in sex, age, educational level and salary. However, those who were different in status, 

work tenure and work position differentiated in the level of organizational commitment with 
statistical significance at .05 level. 

 3. The administration according to good governance correlated with organizational 

commitment with statistical significance at .05 level. 
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 ของบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข. 
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คำสำคัญ:  ปจจัยครอบครัว ปจจัยแวดลอม แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับปจจัยครอบครัวและระดับปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอ

การปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 2) ระดับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยครอบครัว และปจจัยแวดลอมกับแรง

จูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ

มหาราชินี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 323 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

แบบสอบถามสรางข้ึน โดยผูวิจัย และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวเิคราะหสมัประสทิธิส์หสมัพนัธของเพยีรสนั 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ปจจัยครอบครัวท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

สัมพันธภาพของบุคลากรกับสมาชิกในครอบครัว มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด สวนปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการปกครองบังคับบัญชา 

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

 2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

 3. ปจจัยครอบครัวมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.05 และมีความสัมพันธ อยูในระดับต่ำ สวนปจจัยแวดลอมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธอยูในระดับสูง 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study: 1) family factors and environmental factors affecting 

implementation of personnel of the Queen Sirikit National Institute of Child Health, Department 

of Medical Services, Ministry of Public Health; 2) the level of work motivation of the personnel; 

and 3) correlation between family factors, environmental factors and work motivation.  

The research samples were 323 personnel of the Queen Sirikit National Institute of Child Health, 

Department of Medical Services, Ministry of Public Health. The data collection instrument was a 

questionnaire constructed by the researcher. The statistics used to analyze the data were 

percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product-Moment Correlation.  

 The research results were as follows: 

 1. Overall, the family factor affecting implementation of personnel of the Queen Sirikit 

National Institute of Child Health was at a high level. When considering each aspect, the aspect 

of relationship between the personnel and family member had the highest average. Additionally, the 

environmental factor affecting implementation of personnel overall was at an average level.  

In specific aspects, the administrative aspect had the highest average. 

 2. Overall, the work motivation level of personnel was at a high level. When considering 

each aspect, the accountability aspect had the highest average.  

 3. The correlation between family factors and work motivation was low with statistical 
significance at .05 level; while the correlation between environmental factors and work motivation 

was high with statistical significance at .05 level. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับปจจัยสภาวะแวดลอมทางกายภาพขององคการ  

และระดับความพรอมของบุคลากร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู  

2) เปรียบเทียบความพรอมของบุคลากร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสภาวะแวดลอมทางกายภาพกับ 

ความพรอมของบุคลากร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรในสำนักงานใหญของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวนกลุมตัวอยาง 375 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวบขอมูลไดแก แบบสอบถามสรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

 ผลการศึกษาพบวา 

 สภาวะแวดลอมทางกายภาพขององคการ และความพรอมของบุคลากร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

เพ่ือพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความพรอมของบุคลากร 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรท่ีมีสายการปฏิบัติงาน ระดับของตำแหนง และประสบการณในการ

ทำงานแตกตางกัน จะมีความพรอมในการพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวม ตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยสภาวะแวดลอมทางกายภาพ โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับความพรอมของ

บุคลากรเพื่อพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรูโดยภาพรวม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to: 1) study the level of physical environment 

factors and the level of readiness of TOT Public Limited Company’s personnel for development 

into the learning organization; 2) compare readiness of the personnel for development into the 

learning organization, as classified by personal factors; and 3) study the relationship between 

physical environment factors and readiness of the personnel. The sample was 375 personnel 

who worked in the head office of TOT Public Limited Company. The data collection instrument was 

a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient analysis. 

 The results were found that: 

 Overall, physical environment and readiness of TOT Public Limited Company’s 

personnel for development into the learning organization were at a moderate level. As for the 

comparison of the readiness, it was found that the personnel with differences in line performance, 

level of position and work experience had different levels of readiness for development into 

the learning organization with statistical significance at .05 level. Moreover, the physical environment 

was correlated with the personnel’s readiness with statistical significance at .05 level. 
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บทคัดยอ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาพฤติกรรมในการเลอืกซ้ือเสือ้ผาสำหรบัเด็กผานทางอนิเทอรเน็ต  

2) ศึกษาระดับสวนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือเส้ือผาสำหรับเด็กผานทางอินเทอรเน็ตและ 3) เปรียบเทียบ

ระดับสวนประสมการตลาดในการเลือกซื้อเสื้อผาสำหรับเด็กผานทางอินเทอรเน็ต จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล

และปจจัยสนับสนุน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูปกครองท่ีนำเด็กเขามารับการตรวจและรักษา 

ที่แผนกกุมารเวชกรรม ของโรงพยาบาลตากสิน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จำนวน 345 คน ไดมาโดยสุม 

แบบงาย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สรางโดยผูวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ระดับพฤติกรรมในการเลือกซื้อเสื้อผาสำหรับเด็กผานทางอินเทอรเน็ต โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเหตุผลในการซื้อ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาดานผูมีอิทธิพล 

ในการตัดสินใจซื้อ ดานความถี่ในการซื้อและดานมูลคา  การซื้อ  

 2. ระดับสวนประสมการตลาดในการเลือกซื้อเสื้อผาสำหรับเด็กผานทางอินเทอรเน็ต  โดยภาพรวม อยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานราคา อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ดานการจัดจำหนาย 

ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด  

  3. ผลการเปรียบเทียบระดับสวนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือเสื้อผาสำหรับเด็กผานทางอินเทอรเน็ต 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสนับสนุน พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ อาชีพ รายไดตอเดือน สถานที่ที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตและความไววางใจตอเว็บไซตท่ีซือ้เสื้อผาสำหรับเด็ก ตางกัน มีระดับสวนประสมการตลาดในการเลือก

ซื้อเสื้อผาสำหรับเด็กผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 

 

 The purposes of this research were to: 1) study behaviors on purchasing selection of 

children’s clothing on the internet; 2) study level of marketing mix factors; and 3) compare level 

of marketing mix factors as classified by personal and supporting factors. The research sample was 

345 parents, derived by simple random sampling  who took their children for medical check-up 

and treatment at the Department of Pediatric, Taksin Hospital in Khlong San Subdistrict, Khlong 

San District. The research instrument constructed by the researcher was a questionnaire.  

The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test,  

and one-way analysis of variance. 

 The research results were as follows:  

 1. Overall the level of purchasing selection behavior was at a moderate level. When 

considering each aspect, the reason for purchasing aspect had the highest average, followed by 

people influencing the purchasing decision, purchasing frequency and purchasing value.  

 2. Overall, the level of marketing mix factors affecting purchasing selection was at an 

average level. Specifically, price aspect had the highest average, followed by place, product, and 

promotion aspect.  

 3. As for the comparison of market mix factors, it was found that the consumers who 

differed in sex, occupation, monthly income, place of using internet and website trust differed 

in the marketing mix factors affecting purchasing selection of children’s clothing on the internet 

with a statistical significance level at. 05.    
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บทคดัยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการในจังหวัดนครปฐม 

และ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการในจังหวัดนครปฐม จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

กลุมตัวอยาง ไดแก ทหารกองประจำการในจังหวัดนครปฐม จำนวน 248 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามที่

สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   

 ผลการวิจยัพบวา   

 1. ระดับคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา อยูในระดับดีทุกดานเรียงตามลำดับ จากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานความสัมพันธทางสังคม 

ดานสิ่งแวดลอม ดานจิตใจ และดานรางกาย  

 2. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการในจังหวัดนครปฐม จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

พบวา ทหารกองประจำการในจังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ระยะเวลาประจำการ และ 

หนวยงานทีส่งักดั ตางกนั มีคุณภาพชีวิต ไมแตกตางกัน  
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ABSTRACT 

 

 The aims of this research were to: 1) study quality of life of enlisted soldiers in Nakhon 

Pathom Province; and 2) compare quality of life of enlisted soldiers as classified by personal 

factors. The samples of the research were 248 enlisted soldiers in Nakhon Pathom Province. 

The research instrument was a questionnaire constructed. The statistics used to analyze the 

data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of 

variance. 

 The research findings were as follows: 

 1. Overall, the level of quality of life of the enlisted soldiers was at a good level. When 

considering each aspect, all aspects were at a good level. They were, in descending order, 

social relationship, environment, psychological and physical health.  

 2. As for the comparison of the quality of life as classified by personal factors, there was 

no difference in the level of quality of life of the soldiers with regards to age, marital status, 

education, work tenure and organization unit.  
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คณิสร  พรไกรเนตร.  (2557).  ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิผล 

 ในการทำงานของบุคลากร  กลุมงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. 

 การคนควาอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  

อาจารยที่ปรึกษา:  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท และอาจารย ดร.สมชาย  ลกัขณานรุกัษ 

คำสำคัญ:  คณุภาพชีวิต วัฒนธรรมองคกร ประสิทธิผลในการทำงาน  

 

บทคดัยอ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิผลในการ

ทำงานของบุคลากร กลุมงานบริหารท่ัวไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากร กลุมงานบริหารทั่วไป  

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรกลุมงานบริหารทั่วไป  

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ไดมาโดยการสุมตัวอยาง แบบชั้นภูมิตามสัดสวน จำนวน 248 คน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธและวิเคราะหเนื้อหา   

 ผลการวิจยัพบวา   

 1. ระดับคุณภาพชีวิต ระดับวัฒนธรรมองคกร ของบุคลากร กลุมงานบริหารท่ัวไป สังกัดสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับดี 

 2. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากร  

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study 1) level of quality of life, organizational culture, and work 

effectiveness of personnel in the general administration group under the Nakhon Pathom Public 

Health Office; and 2) the relationship between quality of life, organizational culture and work 

effectiveness of the personnel. The research sample consisted of 248 personnel working in the 

general administration group under the Nakhon Pathom Public Health Office derived by proportional 

stratified random sampling. The data collection instrument was a questionnaire constructed by 

the researcher. The data were analyzes by percentage, mean, standard deviation, correlation 

coefficient and content analysis. 

 The results were as follows: 

 1. Overall, the level of quality of life and organizational culture of personnel in the 

general administration group under Nakhon Pathom Public Health Office was at a good level.  

 2. Quality of life, organizational culture and work effectiveness, were found to be 

correlated significantly at .05. 
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ปนัดดา  คีรินทร.  (2557).  ความสัมพันธระหวางความผูกพันในองคกรกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 

 ของพนักงานองคการบริหารสวนตำบล ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.  การคนควาอิสระ  

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา:  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท และอาจารย ดร.สมชาย  ลักขณานุรักษ 

คำสำคัญ:  ความผูกพันในองคกร พฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดี องคการบริหารสวนตำบล   

 

 บทคดัยอ  
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันในองคกร และระดับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีของพนักงาน  2) เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงาน จำแนกตามปจจัยสวน

บุคคล และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันในองคกรกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของพนักงาน 

กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานองคการบริหารสวนตำบล ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 234 คน  

ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ 

การวิเคราะหสหสัมพันธ   

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ระดับความผูกพันในองคกรของพนักงานองคการบริหารสวนตำบล ทั้งภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก และระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงาน ทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 

 2. การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงานองคการบริหารสวนตำบล จำแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคลพบวา พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และตำแหนงหนาที่การทำงาน

ที่ตางกันมีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีไมแตกตางกัน สวนพนักงานที่มีระยะเวลาทำงานตางกันมีระดับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความผูกพันในองคกร กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงาน
องคการบริหารสวนตำบล พบวา ความผูกพันในองคกรทุกดานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี 

พิจารณาความสัมพันธแตละดานพบวา ดานจิตใจ ดานการคงอยูและดานบรรทัดฐานมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to 1) study levels of organizational commitment and citizenship 

behaviors of personnel 2) compare level of organizational citizenship behaviors of personnel as 

classified by personal factors; and 3) study relationship between organizational commitment 

and citizenship behaviors. Sample were 234 personnel in subdistric administrative organizations 

in Samphran District derived by stratified random sampling. The research instrument was a 

questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and correlation analysis. 

 The research results were : 

 1. Overall, the level of organizational commitment of personnel overall and in each 

aspect and level of citizenship behaviors of personnel overall and in each aspect.  

 2. There was no difference in the level of organizational citizenship behaviors among the 

personnel who differed in sex, age, education, monthly income and work position. However, 

those with difference in work tenure had the different level in organizational citizenship behaviors 

with the statistical significance at .05.  

 3. All aspects of organizational commitment related with organizational citizenship 

behaviors. When considering each aspect, the aspects of affective commitment, continuous 

commitment and normative commitment related with organizational citizenship behaviors with 

statistical significance at .05. 
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จุฑามาศ  แกวชื่นชัย.  (2557).  สภาพปญหาและแนวทางการดำเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

 ขององคการบริหารสวนตำบลหวยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.  

 การคนควาอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารยที่ปรึกษา: อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  

คำสำคัญ: สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  องคการบริหารสวนตำบล  

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพปญหาการดำเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

ขององคการบริหารสวนตำบลหวยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและ 2) แนวทางการดำเนินงาน

ดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตำบลหวยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

วิธีวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสนทนากลุม ตัวอยางการวิจัยจำนวนทั้งส้ิน 19 คน ไดมาโดยวิธี

การเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย กลุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหวยหมอนทอง จำนวน 6 คน 

และประธานชมรมผูสูงอายุ จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกการสนทนากลุม 

การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหาแบบพรรณนาวิเคราะห  

 ผลการวิจัย พบวา  

 1. สภาพปญหาการดำเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตำบล 

หวยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไดแก 1) ขาดการมีสวนรวมของผูสูงอายุในการบูรณาการ

วางแผนการดำเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 2) มีงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินงานดานสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุ 3) ระเบียบการเบิกจายไมยืดหยุน 4) บุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญดานการจัดสวัสดิการสังคม 

ผูสูงอายุคอนขางนอย 5) บุคลากรมีไมเพียงพอกับการดำเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 6) วัสดุอุปกรณ 

อาคารและสถานที่สำหรับการดำเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุมีไมเพียงพอ และไมทันสมัย 
 2. แนวทางการดำเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตำบลหวยหมอนทอง 

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไดแก 1) จัดระบบการดำเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุใหครอบคลุม 

ทุกดานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 2) วางแผนการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุให
เปนระบบชัดเจนและมีความตอเนื่อง 3) วางแผนในการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

4) ปรับปรุงกฎระเบียบใหมีความยืดหยุนและเอื้อตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูความเชี่ยวชาญดานการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ และ 6) จัดหาวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานท่ีสำหรับ
การดำเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุใหเพียงพอและทันสมัย 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study: 1) problems of the implementation of 

elderly welfare services of Huaymonthong Subdistrict Administrative Organization, Kamphaeng 

Saen District, Nakhon Pathom Province; and  2) guidelines for the implementation of elderly 

welfare services of Huaymonthong Subdistrict Administrative Organization. This qualitative data 

were collected by focus group technique with a constructed interview from. The research 

subjects were 19 participants derived by purposive sampling, consisting of 6 administrators and 

13 elderly club leaders. The data were analyzed by content analysis. 

 The results showed that: 

 1. The problems of the implementation of elderly welfare services were: 1) lack of 

participation and integrated planning; 2) inadequate budget; 3) inflexible disbursement procedures;  

4) insufficient number of competent personnel; 5) insufficient number of personnel to working 

load; and 6) insufficient and outdated equipment and buildings. 

 2. The guidelines for the implementation of elderly welfare services were that the 

welfare system should 1) cover all aspects and integrate work with the relevant authorities;  

2) adhere to continuous and systematic planning; 3) plan to allocate adequate budget for the 

operation; 4) improve regulations’ flexibility to increase operational efficiency; 5) improve 

personnel training and managing; and 6) provide equipment, supplies and buildings that will be 

sufficient and modern. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดการความรูของพนักงานสวนตำบล และ 

2) แนวทางการพัฒนาการจัดการความรูของพนักงานสวนตำบล ประชากรท่ีใชในการวิจัย จำนวน 115 คน 

ประกอบดวย ผูบริหาร พนักงานสวนตำบล พนักงานจางและลูกจาง ที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตำบล 

อำเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น

โดยผูวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

ขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหาแบบพรรณนาวิเคราะห 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ระดับการจัดการความรูของพนักงานสวนตำบล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน พบวา ดานการจัดความรูใหเปนระบบ ดานการเขาถึงความรู ดานการประมวลและกล่ันกรองความรู  

ดานการเรียนรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการบงช้ีความรู  

อยูในระดับมาก สวนดานการประเมินผลความรู อยูในระดับปานกลาง 

 2. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรูของพนักงานสวนตำบล ประกอบดวย 1) สงเสริมสนับสนุน 

ใหพนักงานสวนตำบลมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) จัดระบบขอมูลความรูใหสามารถสืบคนและเขาถึงความรู 

ไดงาย 3) จัดระบบขอมูลความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคกรไดสะดวก รวดเร็ว  

4) มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และ 5) มีการทดสอบประเมินผลความรูของพนักงานสวนตำบล 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study: 1) the knowledge management level of 

subdistrict officers; and 2) the guidelines for developing knowledge management of subdistrict 

officers. The research population was 115 people, consisting of administrators, officers and 

employees of subdistrict administrative organizations in Danmakhamtia District, Kanchanaburi 

Province. The research instruments were a questionnaire and an interview form constructed by 

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

deviation and content analysis.    

 The results showed that: 

 1. Overall the level of the knowledge management of subdistrict officers was at a 

high level. When considering each aspect, the aspects of knowledge management system, 

knowledge access, processing and refinement of knowledge, learning, knowledge sharing, 

creation and pursuit of knowledge and the identification of knowledge were at a high level. The 

evaluation of knowledge was at a moderate level. 

 2. The guidelines for developing knowledge management of subdistrict officers were 

subdistrict officers should 1) be encouraged to use information technology; 2) organize the 

information system to improve access and retrieval  of knowledge; 3) organize the information 

system to enhance the exchange of knowledge both in and out the organization; 4) focus on 

continuous self-development; and 5) participate in continuous knowledge evaluation. 
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อาจารยที่ปรึกษา: อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สวนตำบลในเขตอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และ 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานสวนตำบลในเขตอำเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน 93 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร  

  ผลการวิจัย พบวา 

 1. ระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลในเขตอำเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยูใน

ระดับมาก สวนดานโอกาสไดรับความกาวหนา ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับเพ่ือนรวมงาน  

ดานความม่ันคงในการทำงาน ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพแวดลอมสถานท่ีทำงาน และดานเงินเดือน

และสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง 

 2. เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน อัตราเงินเดือน และสายงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ

กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลในเขตอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 



วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ ป พ.ศ. 2557 111

Nalinthon  Jiraamonchainon.  (2014).  Job performance morale of subdistrict officers in Don  

 Tum District, Nakhon Pathom Province. Master of Public Administration  

 Independent Study in Public Administration. Nakhon Pathom Rajabhat University. 

Advisor:  Dr. Rungnapa  Pengrungruangwong  

Keywords:  morale, job performance, subdistrict officer 

 
ABSTRACT 

 

 The purposes of this research were to study: 1) the levels of job performance morale 

of subdistrict officers in Don Tum District, Nakhon Pathom Province; and 2) relationship between 

personal factors with job performance morale. The research population was 93 subdistrict 

officers who worked in Don Tum District, Nakhon Pathom Province. The research instrument was 

a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation and chi-square test.  

 The research results showed that: 

 1. Overall the level of job performance morale of subdistrict officers in Don Tum 

District, Nakhon Pathom Province was at a moderate level. When considering each aspect, the 

aspect of job characteristic was at a high level.  The aspects of job promotion opportunity, 

interpersonal relationship with supervisors and co-workers, job security, policy and administration, 

working atmosphere, and salary and fringe benefits were at a moderate level. 

 2. Sex, age, education levels, work experience, monthly income and line of work were 

related with job performance morale of subdistrict officers in Don Tum District, Nakhon Pathom 

Province with the statistical significant level of .05. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สำนักงาน

ที่ดินในจังหวัดนครปฐม และ 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยท่ีเก่ียวของกับความโปรงใสใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี สำนักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือเจาหนาท่ีสำนักงาน

ที่ดินในเขตจังหวัดนครปฐม จำนวน 149 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดย 

ผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร 

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. ระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสำนักงานท่ีดินในจังหวัดนครปฐมอยูในระดับมาก 

ไดแก ดานนโยบายและผูบริหาร ดานโครงสราง ดานระบบการใหบริการ ดานขอมูลขาวสารและดานระบบรับ

รองเรียน 

 2. เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ตำแหนง การมีสวนรวมของเจาหนาที่และประชาชน สมรรถนะ 

ของเจาหนาที่ คานิยมและวัฒนธรรมองคกร มีความสัมพันธกับความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

สำนักงานท่ีดินในจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 สวนภูมิลำเนา และอายุการปฏิบัติงานไมมี 

ความสัมพันธกับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สำนักงานที่ดินในจังหวัดนครปฐม 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study: 1) the level of officers’ job performance 

transparency in Nakhon Pathom Provincial Land Office; and 2) the relationship between personal 

factors and relevant variables with job performance transparency. The research population was 

149 officers in Nakhon Pathom Provincial Land Office. The research instrument was a questionnaire 

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

standard deviation and chi-square test.  

 The research results showed that: 

 1. Overall the level of officers’ job performance transparency in Nakhon Pathom Land 

Office was at a high level. They were policy and administrator, organizational structure, service 

system, information management and complaint system. 

 2. Sex, age, income, education level, position, officers and public participation, officers’ 

competency, organizational value and culture were related with officers’ job performance 

transparency in Nakhon Pathom Provincial Land Office with a statistical significant level of .05.  

However, birthplace and work tenure were not significantly related with the officers’ job 

performance transparency in Nakhon Pathom Provincial Land Office. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากร

โรงพยาบาลนครปฐม และ 2) ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพ 

ของบุคลากร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐมที่ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอก 

และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร    

 ผลการวิจัย พบวา   

 1.  ระดบัสมรรถนะดานการใหบรกิารสุขภาพของบคุลากร โรงพยาบาลนครปฐม ภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง 

 2.  เพศและอายุราชการ มีความสัมพันธกับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาล

นครปฐม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตำแหนง รายไดที่ได 

รับตอเดือน และที่พักอาศัยไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพ  
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study: 1) the level of competency in health 

service of personnel in Nakhon Pathom Hospital; and 2) relationship between personnel factors 

with competency in health service. The research population was 100 health personnel who 

worked in the outpatient department and the emergency unit of Nakhon Pathom Hospital.  

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

for data analysis were percentage, mean, standard deviation and chi-square test.  

 The findings of this research showed that: 

 1. Overall the competency in health service of personnel in Nakhon Pathom Hospital 

was at a moderate level. 

 2. Sex and work tenure were related with competency in health service with the 

statistical significant level of .05. However, age, marital status, educational level, position level, 

monthly income, and accommodation were not significantly related with personnel’s competency in 

health service.  
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อาจารยที่ปรึกษา:  อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  

คำสำคัญ:  ขวัญและกำลังใจ บุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลนครปฐม 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับขวัญและกำลังใจของบุคลากรดานสุขภาพ 

ของโรงพยาบาลนครปฐม และ 2) ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับขวัญและกำลังใจของบุคลากรดานสุขภาพ

ของโรงพยาบาลนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม 

จำนวน 333 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไคสแควร  

 ผลการวิจัย พบวา  

 1. ระดบัขวญัและกำลงัใจของบุคลากรดานสขุภาพของโรงพยาบาลนครปฐม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

 2. รายไดที่ไดรับตอเดือนและระดับตำแหนงของบุคลากรดานสุขภาพ มีความสัมพันธกับขวัญและกำลังใจ

ของบุคลากรดานสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อายุการทำงาน ตำแหนงและภูมิลำเนา ไมมีความสัมพันธกับขวัญและกำลังใจ  

 



วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ ป พ.ศ. 2557 117

Adisak  Pornpakakul. (2014).  Morale of health personnel in Nakhon Pathom Hospital.  

 Master of Public Administration Independent Study in Public Administration.  

 Nakhon Pathom Rajabhat University. 

Advisor:  Dr. Rungnapa  Pengrungruangwong  

Keywords: morale, health personnel, Nakhon Pathom Hospital 

 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study: 1) the levels of the morale of health 

personnel in Nakhon Pathom Hospital; and 2) relationship between  personal factors with the 

morale of health personnel. The sample was 333 health personnel derived by simple random 

sampling technique. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 

The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and chi-square 

test.  

 The findings of this research showed that: 

 1. Overall the level of morale of health personnel in Nakhon Pathom Hospital was at a 

moderate level. 

 2. Monthly income and position level were related with the morale of health personnel 

with the statistical significant level of .05. However, sex, age, marital status, education levels, 

working tenure, work position and birthplace were not significantly related with the morale.   
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมของผูนำชุมชนในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดและ 2) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูนำชุมชนในการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูนำชุมชน จำนวน 130 คนไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ  

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การมีสวนรวมของผูนำชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

 2. ความถี่ในการเขารวมประชุม ความปลอดภัยในการใหขอมูล และการไดรับขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติด 

มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูนำชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study: 1) participation levels of community 

leaders in prevention and solving drug abuse; and 2) factors relating to community leaders’ 

participation in prevention and solving drug abuse. The sample was 130 community leaders, 

derived by purposive sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 

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

deviation and Chi-square test. 

 The results showed that: 

 1. Overall, the participation level of community leaders in prevention and solving drug 

abuse was at a moderate level. 

 2. Rate of meeting attendance, security of information giving and receiving of drug abuse 

information related to participation level of community leaders in prevention and solving drug 

abuse at the statistical significant level of .05. 
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คำสำคัญ: การบริหารจัดการความขัดแยง  สมาชิกสหกรณรถยนตโดยสาร 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับและสาเหตุความขัดแยงของสมาชิกสหกรณรถยนต

โดยสารพุทธมณฑล จำกัด จังหวัดนครปฐม 2) แนวทางการบริหารความขัดแยงของสมาชิก ประชากรท่ีใชใน 

การวิจัย คือ สมาชิกสหกรณรถยนตโดยสารพุทธมณฑล จำกัด จังหวัดนครปฐม จำนวน 118 คน เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. ระดับความขัดแยงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2. สาเหตุความขัดแยง เรียงจากมากไปหานอย ไดแก ความแตกตางของการรับรู ความแตกตาง 

ของบุคลิกภาพ และความแตกตางของเปาหมาย ตามลำดับ  

 3. แนวทางการบริหารจัดการความขัดแยง เรียงจากมากไปหานอย ไดแก วิธีการใชอำนาจวินิจฉัย  

วิธีการประนีประนอม วิธีใชเสียงขางมาก และวิธีการหลีกเลี่ยง ตามลำดับ  

 



วิทยานิพนธดี/ดีเดน และบทคัดยอวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ ป พ.ศ. 2557 121

Wipawan  Saengngam.  (2014).  Conflict management of members of Putthamonthon  

 Bus Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province. Master of Public Administration  

 Independent Study in Public Administration. Nakhon Pathom Rajabhat University. 

Advisor:  Dr. Rungnapa  Pengrungruangwong 

Keywords:  conflict management, Bus Cooperative member 

 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study: 1) the level and causes of conflict 

among the members of Putthamonthon Bus Cooperative Limited; and  2) guidelines for conflict 

management among the members. The research population was 118 members of Phutthamonthon 

Bus Cooperative Limited, derived by simple 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 content analysis. 

 The results showed that:  

              1.  Overall the level of conflict was at a moderate level. 

 2.  The causes of conflict consisted of, in the descending order, differences of 

perception, differences of personality and differences of target. 

 3. The guidelines for conflict management, in the descending order, were dominate 

strategy, compromising strategy, voting strategy and avoiding strategy. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดของเจาพนักงานฝายปกครอง จังหวัดนครปฐม และ 2) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเจาพนักงานฝายปกครอง จังหวัดนครปฐม  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนเจาพนักงานฝายปกครอง จังหวัดนครปฐม จำนวน 294 คน ไดมาโดยวิธีการเลือก

แบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของเจาพนักงาน 

ฝายปกครอง จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

 2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ของเจาพนักงานฝายปกครอง จังหวัดนครปฐม ไดแก ระดับการศึกษา ตำแหนง อำเภอท่ีสังกัด ความรับผิดชอบ 

คาตอบแทนและสวัสดิการ ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน นโยบายการปฏิบัติงาน การไดรับการยอมรับนับถือ  

การฝกอบรม และความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study: 1) level of efficiency in prevention and 

solving drug abuse of governing officers in Nakhon Pathom Province; and 2) factors relating to 

efficiency in prevention and solving drug abuse of governing officers. The research sample was 294 

governing officers in Nakhon Pathom Province, derived by accidental sampling. The research 

instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data 

analysis were frequency, percentage, mean standard deviation and Chi-square test. 

 The research results showed that: 

 1. Overall, the level of efficiency in prevention and solving drug abuse of the governing 

officers was at a moderate level. 

 2. The factors relating to efficiency in prevention and solving drug abuse of governing 

officers in Nakhon Pathom Province with the statistical significance at .05 were educational level, 

work position, districts in service, responsibility, compensation and benefits, working resources, 

working policy, credibility, training and working knowledge. 
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สำรวจสภาพการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัด

นครปฐม 2) ศึกษารูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง 3) นำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือการใช

ประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง ในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางคือ ประชาชนที่อยูในอำเภอกำแพงแสน  

อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูมและอำเภอบางเลน จำนวน 384 ครัวเรือน กลุมเอกชนผูประกอบธุรกิจทราย 

16 คน เจาหนาท่ีของรัฐ 16 คน ผูเช่ียวชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสำรวจ 

แบบสอบถาม ประเด็นการสัมภาษณ ประเด็นการสนทนากลุม การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการใชประโยชน 

พืน้ท่ีแหลงทรายบกรางโดยผูเช่ียวชาญและนกัวชิาเฉพาะดาน การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. พื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐมถูกนำมาใชประโยชนเปนรานอาหารบอเลี้ยงปลา บอตกปลา

และรีสอรท 

 2. รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชนผูประกอบ

ธุรกิจทรายและเจาหนาที่ของรัฐ คือ เปนแหลงกักเก็บน้ำในชุมชน รีสอรท รานอาหาร บอเล้ียงปลา บอตกปลา 

สวนสาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ ตลาดกลางน้ำ ที่ฝงกลบขยะ ปาชุมชนสำหรับปลูกไมเศรษฐกิจ  

ที่ผลิตสินคาและรานคาในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ สวนน้ำและเปนที่รวบรวมพันธุไมน้ำ 

 3. รูปแบบการใชประโยชนที่เหมาะสมสำหรับพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม ที่มีความเปน 

ไปไดและมีความเหมาะสม ไดแก ใชเปนแหลงน้ำใชในชุมชน รีสอรทและรานอาหาร   
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ABSTRACT 
 

 The objectives of the research were to 1) survey the unused sandfield’s present 

utilization condition in Nakhan Pathom area, 2) study utilization models of the unused sandfield; 

and 3) present the suitable utilization models of the unused sandfield in Nakhon Pathom area.  

The samples were 384 households in Kamphaeng Saen District, Mueang Nakhon Pathom District, 

Don Tum District and Bang Len District; 16 people from private sand business groups, 16 government 

officials, 5 specific specialists and academic persons.  The research instruments were a survey 

form, a questionnaire, issues for an interview, issues for focus groups, and evaluation by the 

specific specialists and academic persons. The collected data were analyzed by percentage, 

mean, standard deviation, and content analysis. 

 The results of the research were as follows: 

 1) The unused sandfield areas in Nakhon Pathom were used as restaurants, fish farms, 

fishing ponds, and resorts. 

 2) The utilization models of the unused sandfield according to all subject groups were 

community reservoirs, resorts, restaurants, fish farms, fishing ponds, parks, recreation sites, 

floating markets, wasted disposal site, community forest for economic plants growing, factories 

and One Tambon One Product (OTOP) shops and water-plant collection sites. 

 3) The suitable utilization models for Nakhon Pathom’s unused sandfield that were 

possible and appropriate were community reservoirs, resorts and restaurants. 
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