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ความเปนมา 

ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

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

การอุดมศึกษา 2549: 28-30) ไดกำหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธหรือบางสวนของผลงาน

วิทยานิพนธ ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสวนตอที่ประชุมวิชาการท่ี

มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในกรณีของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) ในกรณีของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปน

สวนหน่ึงของเกณฑการสำเร็จการศึกษา และตามมติของการประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

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

ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มีภาระงานรวมกัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ 

ตอมาที่ประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก  

ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันอังคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติรับหลักการตามรางโครงการจัดทำ

วารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก และใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏแตละแหงที่รับผิดชอบภาระงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2551 จัดทำรางโครงการเพ่ือเสนอ

ตอที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ในวันเสารที่ 6 ธันวาคม 2551  

ซึ่งท่ีประชุมอธิการบดีในครั้งน้ันมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ 

 
วัตถุประสงค : เพ่ือเผยแพรผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตรของนักศึกษา  

   คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัย และ 

   สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และผูสนใจทั่วไป 

 

เจาของ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏกาญจนบุรี) 

 

สาขาที่เปดรับ : การศึกษา สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสังคม  
LEARNING ACHIVEMENT AND SCIENCE PROBLEM SOLVING 

ABILITIES OF MATAYOMSUKSA THREE STUDENTS AFTER TAUGHT 
WITH SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY LEARNING APPROACH 

จิรดา  น้ำใจดี / JIRADA  NAMJAIDEE1 

จุฬารัตน  ธรรมประทีป / JURARAT  THAMMAPRATEEP2  

 
บทคัดยอ 

  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลัง 

ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับ

นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแผนปกติ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหากอนและหลังได

รับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม และ 4) เปรียบเทียบ 

ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และสังคมกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแผนปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จำนวน 80 คน  

โดยใชวิธีการสุมอยางงายเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม จำนวนกลุมละเทา ๆ กัน กลุมทดลอง 

ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กลุมควบคุมไดรับการจัด 

การเรียนรูตามแผนปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสังคม แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครูกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การทดสอบคาที 

1นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 อาจารยภาควิชาศึกษาศาสตร  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียน

รูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และ 4) ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุม

ควบคุม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ :  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม การเรียนรู 

  วิทยาศาสตร  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความสามารถในการแกปญหา  

 

ABSTRACT 

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

achievements before and  after taught with science, technology and society learning 

approach (STS); 2) learning achievement of students taught with science, technology and 

society approach and students taught with the teacher’s manual; 3) students’ science 

problem solving abilities before and after taught with science, technology and society 

approach; and 4) science problem solving abilities of students taught with science, technology 

and society approach and students taught with the teacher’s manual. The sample consisted of 

80 Mathayomsuksa 3 students studying in the first semester of the academic year 2013 at 
Kanchanapisekwitthayalai Suphanburi School. The students were equally divided into the 

experiment and control group by simple random sampling. The experimental group was 

taught with science, technology and society approach, while the control group was taught 
with the teacher’s manual. The research instruments were science, technology and society 

approach lesson plans, lesson plans followed the science teacher’s manual, a science 

learning achievement test, and a problem solving ability test. The statistic used for data 

analysis was t-test. 

 The research findings revealed that: 1) the students’ learning achievement after 
taught with science, technology and society learning approach was higher than that of 

before with a statistical significant level at .05. 2) The students’ learning achievement of 
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the experimental group was higher than of the control group with a statistical significant 

level at .05. 3) The students’ science problem solving abilities after taught with science, 

technology and society approach was higher than that of before with a statistical significant 

level at .05. 4) The students’ science problem solving abilities of the experimental group 

was higher than that of the control group with a statistical significant level at .05. 

 

Keywords:  science, technology and society approach (STS), science learning,  

  achievement, problem solving  

 

บทนำ 
 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรผูเรียนสวนใหญมีเปาหมายเพ่ือนำความรูไปสอบแขงขัน

เพ่ือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และสวนใหญก็มีคานิยมเก่ียวกับการเรียนวิทยาศาสตรวาเปนวิชาท่ี

ยากสลับซบัซอนตองเรียนเสริมหรือเรียนเพ่ิมเติมตามสถาบันกวดวิชาตาง ๆ จงึจะสามารถทำขอสอบ

แขงขันได ทำใหเวลาอานหนังสือหรือการทำความเขาใจในเน้ือหาสาระและธรรมชาติของวิชาน้ัน ๆ 

ลดนอยลง ในการสอบผูติวจะเนนเทคนิควิธีลัดในการทำขอสอบ โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตรเปน

วิชาท่ีชวยพัฒนาผูเรียนใหมีกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนระบบตามกระบวนการวิทยาศาสตร 

นอกจากน้ัน เน้ือหาสาระในวิทยาศาสตรยังเปนสาระท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจปรากฏการณ

จริงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรอบตัว แตกระบวนการเรียนการสอนเหลาน้ี มิไดเกิดขึ้นในหองเรียน

หรือผูเรียนไมไดสนใจเพราะไมไดชวยใหผูเรียนทำขอสอบในการสอบแขงขันได ดังนั้น การเรียน

วิทยาศาสตรจึงเปนการเรียนท่ีไมไดเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหลึกซึ้งหรือไมไดสนใจเรียนรู

วิทยาศาสตร ทำใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไมมีความเปนวิทยาศาสตร กลายเปนวิทยาศาสตร

เปนสิ่งท่ีไมเก่ียวของกับชีวิตประจำวันเพราะเปนแคความรูความจำท่ีใชสอบเทาน้ัน เจตคติดังกลาว
อาจทำใหสังคมไทยมีความเปนวิทยาศาสตรนอยลง (โชคชัย  ยืนยง, 2550: 29-39) 

 การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเสียใหมใหเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพ่ือใหนักเรียน

มองเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร เขาใจปรากฏการณรอบตัว รูที่มาที่ไป ความรูสึกน้ีจะนำไปสู
การรักความรูและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรที่ถูกตองตอไป ดังน้ัน การเรียนการสอนตอง

เหมาะกับสภาพของทองถ่ิน เหมาะกับความสนใจ ความรูความเขาใจ ความสามารถและประสบการณ
ของนักเรียน แนวทางน้ีสอดคลองกับพินิค (Penick, 1996 อางถึงใน ประหยัด โพธ์ิศรี, 2550)  

การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนน้ัน จะตองเริ่มตนดวยการกระตุน

นักเรียนในลักษณะของกิจกรรมหรือหัวขอที่นักเรียนสามารถทำการสำรวจแนวคิด ตั้งคำถามหา 
คำตอบไดดวยตนเอง หรือไดดวยกลุมเพ่ือน นั่นคือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจะตองทำให
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นักเรียนรูสึกสนุกเพลิดเพลินและอยากเรียน ผูเรียนตองมองเห็นคุณคาและคุณประโยชนของ 
สิ่งที่เรียน สามารถนำส่ิงที่เรียนไปใชในชีวิตประจำวันได สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหผูเรียน
อยากเรียนรู อยากพัฒนาตัวเอง อยากเพ่ิมทักษะ และความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของตนเองใหมากย่ิงข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เปนการเรียนอันเน่ืองจาก
ความอยากเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง และเปนสิ่งจำเปนอยางย่ิงสำหรับโลกปจจุบันที่กำลัง
ประสบปญหารอบดาน ทั้งดานส่ิงแวดลอม ดานการเมือง และดานสังคม รวมถึงโลกในอนาคตท่ีเชื่อ
วาจะเปนโลกที่เจริญกาวหนาและแตกตางจากโลกปจจุบันอยางมหาศาล การเรียนการสอนจึงควร
เตรียมคนใหมีความพรอมที่จะดำรงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข สามารถนำความรูมาใชประโยชน 
โดยมีความคิดสรางสรรค กลาตัดสินใจ และเคารพความคิดเห็นและความรูสึกของผูอื่น การเรียน 
การสอนท่ีจะทำใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังกลาวควรเปนการเรียนการสอนท่ีเนนความสัมพันธ 
ของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่เรียกวา การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม (Science Technology and Society Approach: STS)  
 การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) เปนรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูที่ เปนการบูรณาการการเรียนการสอนผานกระบวนการทางสังคมโดยเนน 
ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (ณัฐวิทย พจนตันติ, 2546) โดยกิจกรรม
การเรียนการสอนจะเร่ิมตนดวยสถานการณ คำถามปญหา หรือประเด็นท่ีเก่ียวของกับสังคม ซึ่งครู
เปนผูสรางข้ึน หรือหยิบยกมา หรืออาจจะเริ่มจากคำถามของนักเรียนท่ีมาจากประสบการณของ
ตนเองก็ได เพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจและเห็นวาคำถามและการสืบคนใหไดมาซึ่งคำตอบของคำถาม
นั้นมีประโยชนตอตนเองและสังคม สามารถนำไปใชในชีวิตไดจริง เมื่อไดคำถามแลวนักเรียนวางแผน
และลงมือดำเนินกิจกรรม ซึ่งครูมีบทบาทในการจัดสถานการณและอำนวยความสะดวกใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู หลักสูตรวิทยาศาสตรที่ยึดแตเน้ือหาจะไมสามารถทำใหสิ่งท่ีถูกสอนมีความหมาย
สมบูรณได แนวทางของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมจึงถูกออกแบบมาเพื่อใหการศึกษา
วิทยาศาสตรเกิดผลสำหรับผูเรียนสวนใหญ โดยการกระตุนใหผูเรียนคิดเก่ียวกับการนำความรูที่เรียน
มาแลวไปใชใหเปนประโยชนแกตนเองและสังคม (ชวนช่ืน โชติไธสง, 2541: 24) การจัดการเรียนรู 
ที่ผูเรียนไดแสวงหาความรูรวมกัน บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมใหมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงสัมพันธในสถานการณจริง ใชสื่อ และแหลงทรัพยากรในชุมชน เพ่ือใหไดตระหนักและเห็น
คุณคาของวิทยาศาสตรที่จะนำไปประยุกตใชและตัดสินใจคิดแกปญหาในชีวิตได กิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สามารถแบงข้ันตอนของการนำเสนอกิจกรรม 
ออกเปน 5 ขั้น ดังน้ี 
 1. ขั้นกระตุนความสนใจ (invitation) ครูสรางการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดความอยากรู 
การสังเกต สงสัย ที่โยงไปสูการต้ังคำถามเก่ียวกับปญหาสังคมที่เ ก่ียวของกับวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยี โดยใหนักเรียนสังเกตส่ิงรอบตัว ใชสื่อ เทคโนโลยีตาง ๆ เชน คลิปวิดีโอ การเลานิทาน  

ฟงเพลง เพ่ือกระตุนความสนใจใฝเรียนรู 
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 2. ขั้นบงชี้ปญหา (identify the problem) ครูใชคำถามนำใหนักเรียนเกิดปญหาและหา

วิธีแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 3. ขั้นคนหาคำตอบ (investigate) ครูแนะนำนักเรียนใหวางแผนการคนหาคำตอบ  

โดยนำขอมูลที่ไดจากการสังเกต คนควา และรวบรวมวัสดุ อุปกรณ เอกสาร และแหลงความรูตาง ๆ 

มาใชในการวางแผนคนหาคำตอบ ครูชวยเหลือ และใหคำแนะนำนักเรียนในขณะที่นักเรียนกำลังทำ

กิจกรรม เรียนรู พิสูจนสมมติฐาน ปฏิบัติการทดลอง คนหาคำตอบ เชน การศึกษา เก็บขอมูล จาก

สถานท่ีจริงในชุมชน ทองถ่ิน การเรียบเรียง จัดระเบียบ และการอภิปรายเก่ียวกับขอมูล การคนหา

เอกสาร และแหลงขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ  

 4. ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด (infer and reflect) ครูแนะนำนักเรียนใน 

การสรุปสิ่งท่ีเขาเรียนรู วิเคราะห และเช่ือมโยงขอมูล และองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เขาเรียนรู 

มาเขาดวยกัน จัดหาวิธีการตาง ๆ ที่เอ้ือ และจูงใจใหนักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู ครูจัดโอกาส 

ใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดกับผูอื่นในเร่ืองที่เขาเรียนรูมา และมีโอกาสไดเรียนรูจากผูอื่น  

จากสถานท่ีจริง โดยใชกระบวนการกลุม การใชคำถาม และการแสดงผลของการปฏิบัติงาน  

 5. ขัน้ตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล (I see) ครูใชคำถามถามนักเรียนเพ่ือตรวจสอบ 

ความเขาใจและนำนักเรียนในการสรุปผลการทำกิจกรรมน้ัน ๆ นักเรียนตอบคำถามในส่ิงท่ีครูถาม

และเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ จากคำถามเหลาน้ัน เพ่ือเปนการตรวจสอบความรูที่ตัวนักเรียน 

มีแลวนำความรูเหลาน้ันไปใชประกอบการทำใบงานตอไป 

 จากข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 

ขางตนจะเห็นวารูปแบบดังกลาวชวยพัฒนานักเรียนใหเขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งเปนการเตรียมตัวนักเรียนใหเปนพลเมืองที่สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได

อยางปกติสุข เปนผูที่สามารถนำความรูวิทยาศาสตรที่เรียนจากหองเรียนไปใชในชีวิตประจำวันได 
เปนผูรูจักตัดสินใจในการแกปญหาเก่ียวกับประเด็นปญหาของสังคมที่อยูใกลตัวตามความสามารถ
และสติปญญา ทำใหผู เ รียนมีความตระหนักในประเด็นปญหาทอง ถ่ินชุมชนหรือสังคม 

มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยความกระตือรือรน 

และมีความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภูมิ พระรักษา (2549) ซึ่งไดศึกษา 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพ่ือพัฒนาความสามารถ 

ในการแกปญหาวิทยาศาสตร และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  
พบวาการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและสังคม เปนการจัดการเรียนรู 

ที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนมีสวนรวม การเรียนโดยการต้ังคำถาม วางแผนคนหาคำตอบ
สะทอนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหา

วิทยาศาสตรเฉลี่ยรอยละ 84.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70 และจำนวนนักเรียนท่ี 
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ผานเกณฑรอบรูดานความสามารถในการแกปญหารอยละ 84 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 80 

และมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 54.80 ซึ่งผานเกณฑขั้นต่ำรอยละ 50 จำนวน

นักเรียนรอยละ 80 และยังสอดคลองกับวิจัยของสุภาวดี  แกวงาม (2549) ซึ่งไดศึกษาความสามารถ

ในการแกปญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3  

ที่ไดรับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับ

การสอนตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เร่ืองโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของ

รางกายมนุษยมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญท่ีระดับ .01  

 ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียน 10 คน และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 5 คน พบวา เน้ือหา

วิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่นักเรียนประสบปญหาในการเรียนคือ เรื่อง ระบบนิเวศ 

ซึ่งเปนเร่ืองที่นักเรียนไมเคยศึกษาจากส่ิงท่ีเปนรูปธรรม สวนใหญเคยเรียนแตในภาคทฤษฎี 

ไมไดลงมือปฏิบัติจริง คุณครูไมไดเนนเน้ือหามากนัก เพราะคิดวานักเรียนมีพ้ืนฐานความรูมาตั้งแต

ชั้นประถมศึกษา แตในความเปนจริงเมื่อสอบถามถึงหลักการ นิยามตาง ๆ นักเรียนไมสามารถตอบ

และแสดงความเขาใจท่ีชัดเจนได เน้ือหาเร่ืองระบบนิเวศน้ันเปนเร่ืองท่ีอยูใกลตัวนักเรียนมาก  

หากนักเรียนสามารถนำความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดจะทำใหนักเรียนเกิดความรูที่คงทน 

รวมท้ังมีความสามารถในการแกปญหา ซึ่งเปนหน่ึงขอของสมรรถนะผูเรียนท่ีตองมีและสามารถ 

นำไปใชประโยชนไดจริง ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนำแนวคิดการจัดการเรียนตามแนวคิดวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และสังคม (STS) มาใชในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง ระบบนิเวศ 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กอนและหลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี หลังเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม กับการเรียนตามปกติ 

 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กอนและหลังเรียนโดยไดรับ 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
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 4.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี หลังเรียนโดยไดรับการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับการเรียนตามปกติ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
            1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนของนักเ รียนท่ีไดรับการจัดการเ รียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
           2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสังคม สูงกวากลุมปกติ 
             3. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
             4. ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสังคม สูงกวากลุมปกติ 
 
วิธีการดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรเปนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ทั้งหมด 9 หอง 368 คน  
 2. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จำนวน 2 หองเรียน ที่คัดเลือกหอง
แบบเจาะจง มีนักเรียนท้ังหมด 80 คน โดยสุมอยางงายเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุม ทั้งสอง
กลุมไดรับการจัดการเรียนรูตางกัน ดังน้ี 
  กลุมทดลอง จำนวน 40 คน ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู 
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
  กลุมควบคมุ จำนวน 40 คน ไดรบัการจดัการเรียนรูสอนโดยใชแผนปกติ สอนตามคูมอืคร ู
ใชรูปแบบการสอน 5E 
 ตัวแปรที่ใชศึกษา 
 1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
และการจัด การเรียนรูแบบปกติ 
 2. ตัวแปรตาม 
   2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองระบบนิเวศ 
   2.2 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
            1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เร่ือง ระบบ
นิเวศ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน จำนวน 6 แผน แตละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง รวมเวลา 18 ชั่วโมง โดยแบง 
การจัดการเรียนรูออกเปน 5 ขั้น ดังน้ี 1) ขั้นกระตุนความสนใจ 2) ขั้นบงชี้ปญหา 3) ขั้นคนหา 
คำตอบ 4) ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด  และ 5) ขั้นตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล 
          2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จำนวน 5 แผน แตละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง รวมเวลา 
15 ชั่วโมง  
          3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ระบบนิเวศ ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นจำนวน 40 ขอ ซึ่งเปนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาความยากงาย (p) ระหวาง  
0.22 – 0.77 มีคาอำนาจจำแนกต้ังแต 0.27 - 0.81 และคาความเท่ียงเทากับ 0.89 
          4. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น จำนวน  
10 สถานการณแตละขอมีคำถามวัดความสามารถในการแกปญหาสรางเปนแบบปรนัยแบบเลือก
ตอบ รวม 40 ขอ มีคาความยาก อยูระหวาง 0.52 - 0.80 มีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.75 
และมีคาความเท่ียง 0.87 
 การเก็บรวบรวมขอมูล    
 ผูวิจัยดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ทดสอบกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนทดลอง (pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาแลวนำผล 
การทดสอบมาตรวจใหคะแนน 
 2. ดำเนินการจัดการเรียนรูใหกลุมทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สวนกลุมควบคุมจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครูปกติ 
 3. ทดสอบหลังการทดลอง (posttest) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุม เมื่อเรียนจบ 
ตามแผนการจัดการเรียนรูครบทุกแผนแลว ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และแบบวัดความสามารถในการแกปญหา แลวนำผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา 
โดยใชคารอยละ และคาเฉล่ีย 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา
ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสังคม โดยใช t-test แบบ dependent group 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหา
หลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
กับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใช t-test แบบ independent group 
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ผลการวิจัย 
             งานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยไดรับ

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม  

 ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนท่ีไดรับการจัด 

 การเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม  

 

 
 (n=80) 

 n X S.D. t 
 40 26.05 2.20 27.967* 
 40 35.60 1.87  

*p < .05 

              จากตารางท่ี 1 พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคาเฉล่ียของนักเรียนท่ีเรียนโดย

ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

         ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหวางนักเรียนท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับนักเรียนท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรูแบบปกติ  

 ผลการวิเคราะหขอมูลไดคาดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู 

 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับแบบปกติ 

                                                                                                                                    (n=80) 
 n X S.D. t 

 40 35.60 1.87 4.695* 
 40 33.85 1.42  

   * p < .05 
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                                                                                                                                   (n=80) 
 n X S.D. t 

 40 70.30 6.251 14.553* 
 40 82.50 3.987  

   *p < .05 

           จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคาเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

           ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหากอนและหลังเรียนโดย

ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม     

 ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางท่ี  3 

 

ตารางที ่3  เปรยีบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาระหวางกอนเรียนและหลังเรียนท่ีไดรบั 

 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 

 

           จากตารางที่ 3 พบวาคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
            ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของ

นักเรียนท่ีเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม

กับแบบปกติ  

 ผลการวิเคราะหขอมูล ไดคาดังตารางท่ี  4 
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ตารางที ่4  เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรบัการจัดการเรียนรู 

 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับนกัเรียนท่ีไดรบัการจดัการเรียนรูแบบปกต ิ

                                                                                                                                     (n=80) 
 n X S.D. t 

 40 82.50 3.98 3.168* 
 40 78.97 5.79  

   *p < .05 

 จากตารางท่ี 4 พบวาความสามารถในการแกปญหาและคาเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนท่ี

เรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนท่ีได

รับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
             1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  

   ผลการวิจยัพบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรบัการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาแบบปกติ  

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึนและสูงกวากลุมปกติ ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของสุภาวดี แกวงาม (2549) ซาฟนา หลักแหลง (2551) และอัมพวา รักบิดา (2549)  

ที่พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอด

คลองกับรพีพร โตไทยะ (2541) ที่พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ 

   การท่ีกลุมนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สังคม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

ปกติ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

   1)  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมหลากหลาย เชน การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตอบ

คำถาม การอภิปรายกลุมยอย การศึกษาใบความรู และใบกิจกรรม การทดลองในหองปฏิบัติการ
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และการศึกษาสภาพจริง การสำรวจศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น จัดประสบการณตรงใหผูเรียน

ไดศึกษาสถานที่จริง ทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรู กลาคิด กลาทำ การเขียนรายงานสรุป การนำเสนอ

ผลงาน ซึ่งจะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียน

มีความสุขจากกิจกรรมที่ไดทำ โดยสังเกตจากใบหนา แววตา และรอยย้ิมท่ีเกิดขึ้น มีความสามารถ

ในการหารายละเอียดของขอมูล สามารถนำความรูที่ไดมาอภิปรายรวมกันจนไดขอสรุปท่ีเปน 

องคความรูที่แทจริง  

   2) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มกีารจัดกิจกรรม 

ใหนักเรียนเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน โดยใหนักเรียนไดสำรวจส่ิงแวดลอม และ 

แหลงเรียนรูในทองถ่ิน มีการสัมภาษณปราชญชาวบาน จำลองและทดลองเสมือนจริง ทำใหนักเรียน 

มีความสนใจ มีเจตคติที่ดีตอการเรียน ดังท่ี เกียรติศักด์ิ ชินวงศ (2544) กลาววา ประโยชนของ 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผูเรียนจะมีเจตคติในทางบวกและ

พัฒนาเจตคติในทางบวกตอวิชาวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตร และหองเรียนวิทยาศาสตร เปน 

การจัดการเรียนรูที่มีความหมาย ทำใหนักเรียนแสวงหาความรูตามจุดประสงคการเรียนรูไดอยาง

ลึกซึ้ง มีความม่ันใจในการนำเสนอความรูและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  

ดวยเหตุผล ดังกลาว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวากลุมนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 

ตามคูมือครู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอัชฌา สิงหแกวสืบ (2538) 

ที่พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสำรวจส่ิงแวดลอมทองถ่ิน กับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 

ตามคูมอืครมูผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาแตกตางกันอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05  

 2.  ความสามารถในการแกปญหา  

   ผลการวิจัยพบวา คะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีไดรับ 
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ

ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสังคม สูงกวาแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยนักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้น

และสูงกวากลุมปกติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภากร พูลสุข (2547) ที่พบวานักศึกษาท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีความสามารถในการแกปญหา 
สูงกวานักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลอง

กับภูมิ พระรักษา (2549) ประหยัด โพธ์ิศรี (2550) และชัชวาล ตนสีนนท (2553) ที่พบวานักเรียน 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑ 

รอยละ 70 และสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด 
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 การท่ีกลุมนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สังคม มีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ ดวยเหตุผล

ดังตอไปนี้ 

 1)  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม แบงออกเปน 5 ขัน้ตอน 

ไดแก ขั้นกระตุนความสนใจ ขั้นบงชี้ปญหา ขั้นคนหาคำตอบ ขั้นลงความเห็นและสะทอนความคิด 

และข้ันตรวจสอบความเขาใจและประเมินผล สงผลตอการแกปญหาของนักเรียน ทำใหนักเรียน

สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวันได เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ิมจากความคิด 

ความสนใจ ปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจบุนั เชน ขาวโครงการชูชยับุร ีศรีอมัพวา ปญหาเพล้ียระบาดในนาขาว 

เปนตน โดยผูวิจัยต้ังคำถามใหนักเรียน วางแผนดำเนินการในการหาคำตอบ ลงมือปฏิบัติใน 

การคนหาคำตอบ นำเสนอความรูจากการคนควา แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน สงผลใหนักเรียน

เห็นความสัมพันธของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงในสังคม สามารถเช่ือมโยงการเรียนรูใน

หองเรียนกับชีวิตประจำวันได สอดคลองกับคำกลาวของทัศนีย ตาชาลี (2554) ที่วาการจัดการเรียน 

การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการเรียนรูที่มุงหมายใหผูเรียน

มองเห็นความสัมพันธเก่ียวของกันระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม โดยครูเปนผูกำหนด

ประเด็นการเรียนรู จากสภาวะความเปนจริงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในการดำเนินชีวิตในทองถิ่น หรือเปนปญหาท่ีผูเรียนเปนผูพบเองในสังคมเพ่ือใหผูเรียนวางแผน 

การแกปญหา โดยใชความรูและประสบการณของตนเองคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล เสาะแสวง 

หาความรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานแนวคิดในการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหผู เรียนเกิดความรู 

ความเขาใจมองเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม 

 2)  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีการจัดกิจกรรม 

ใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูจากปราชญชาวบาน เก่ียวกับการแกปญหาเพล้ียกระโดดในนาขาว  
ซึ่งเปนภารโรงในโรงเรียน ทำใหนักเรียนมีความสนใจ กลาถาม กลาแสดงความคิดเห็น ไดรับความรู

ในการกำจัดศัตรูพืชอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย มีเจตคติที่ดี 

ตอการเรียน ดังที่ เกียรติศักด์ิ ชินวงศ (2544) กลาววา ประโยชนของการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผูเรียนจะมีเจตคติในทางบวกและพัฒนาเจตคติในทางบวก 

ตอวิชาวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตร และหองเรียนวิทยาศาสตร เปนการจัดการเรียนรูทีมีความหมาย 

ทำใหนักเรียนแสวงหาความรูตามจุดประสงคการเรียนรูไดอยางลึกซึ้ง มีความมั่นใจในการนำเสนอ
ความรูและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

 3)  ในการวิจัยคร้ังน้ีความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

ไมมากนัก เน่ืองมาจากเวลาท่ีใชในการทดลองอยูในระยะส้ัน ถานักเรียนไดเรียนตอเพ่ิมในระยะยาว  

ความสามารถในการแกปญหาจะเพ่ิมขึ้นไดมากกวาน้ี 
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 ดวยเหตุผลดังกลาวมาแลวท่ีทำใหความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนและสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติสอดคลองจากการศึกษาเอกสาร

สามารถประมวลบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทฤษฎี 

สรรคนิยม (constructivism) พบวา กระบวนการเรียนการสอนในทฤษฎีสรรคนิยม มักเปนไปในแบบ

ที่ใหนักเรียนสรางความรูจากการชวยกันแกปญหา กระบวนการเรียนการสอนจะเร่ิมตนดวยปญหา 

ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา นั่นคือประสบการณและโครงสรางทางปญญาท่ีมีอยูเดิม 

ไมสามารถจัดการแกปญหานั้นไดลงตัวพอดีเหมือนปญหาท่ีเคยแกมาแลว ตองมีการคิดคนเพ่ิมเติม 

ที่เรียกวา “การปรับโครงสราง” หรือ “การสรางโครงสรางใหม” ทางปญญา โดยการจัดกิจกรรม 

ใหผูเรียนไดถกเถียงปญหา ซักคานจนกระท่ังหาเหตุผล หรือหลักฐานในเชิงประจักษมาขจัด 

ความขัดแยงทางปญญาภายในตนเอง และระหวางบุคคลได ลักษณะบรรยากาศการเรียนรู บทบาท

ของครูและนักเรียนโดยรวมจะมีลักษณะดังน้ี 

 1) ผูเรียนลงมือกระทำดวยตนเอง ความสำคัญของการเรียนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม

เปนกระบวนการท่ีผูเรียนบูรณาการขอมูลใหมกับประสบการณที่มีมากอนหรือความรูเดิมของผูเรียน 

และส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู แนวคิดท่ีหลากหลายเปนสิ่งท่ีมีคาและจำเปน ตามแนวทางทฤษฎี 

สรรคนิยม กลาววา ผูเรียนจะตองสรางแนวคิดของตนเอง แนวคิดน้ีจำเปนตองประกอบดวยแนวคิด 

ท่ีหลากหลายและกวางขวาง แหลงขอมูลตาง ๆ โดยท่ีผูเรียนจะตองเรียนรู เชน ครู กลุมเพ่ือน นักปราชญ 

และหนังสือ เปนตน ทฤษฎีสรรคนิยม สงเสริมใหผูเรียนรวบรวมแนวคิดท่ีหลากหลายและสังเคราะห

สิ่งเหลาน้ีเปนแนวคิดท่ีบูรณาการข้ึนมาใหม 

 2) การเรียนรูควรสนับสนุนการรวมมือกันไมใชการแขงขัน  จากการแลกเปล่ียนแนวคิดท่ี

หลากหลายน้ันหมายถึงการรวมมือ ในระหวางท่ีมีการรวมมือ ผูเรียนตองมีการสนทนากับคนอื่น ๆ 

เก่ียวกับเร่ืองท่ีกำลังเรียนรู กระบวนการน้ีคือ การรวมมือและแลกเปล่ียน หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ซึ่งเปนการทำใหผูเรียนตกผลึกและกล่ันกรองส่ิงท่ีสรางข้ึนแทนความรูภายในสมอง มาเปนคำพูดท่ีใช

ในการสนทนาท่ีแสดงออกมาภายนอกท่ีเปนรูปธรรม และสงเสริมการสังเคราะหความรูที่จำเปน 

ตอการเรียนรู และการสรางความหมายในการเรียนรูของตนเอง ดังน้ัน สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู 

ที่จัดใหมีการรวมมือกันจะเปนการสงเสริมการสรางความรูซึ่งเปนส่ิงท่ีมีความจำเปนตอการเรียนรู 

 3) ใหความสำคัญกับการควบคุมตนเองตามระดับของผูเรียน ถาผูเรียนลงมือกระทำ 
ในบริบท การเรียนรู โดยการรวมมือกับผูเรียนคนอ่ืน และผูสอนจำเปนตองควบคุมกระบวนการเรียนรู

ดวยตนเองมากกวาการท่ีเรียนในลักษณะท่ีเปนผูรับฟงจากการบรรยายของผูสอน นี่แสดงเก่ียวกับ

การเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน 
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 4) นำเสนอประสบการณการเรียนรูที่ตรงกับสภาพท่ีเปนจริงหรือประสบการณการเรียนรู

ในชีวิตจริง ความรูที่ถูกแยกออกจากบริบทในสภาพจริงในระหวางการสอนสิ่งท่ีเรียนเปนสิ่งท่ีไมใช

สภาพจริงน้ัน มักจะเปนสิ่งท่ีไมมีความหมายตอผูเรียนมากนัก แตสภาพแวดลอมทางการเรียนรูตาม

แนวทฤษฎีสรรคนิยม ที่จัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในสถานการณตาง ๆ ที่อยูในบริบทของ

สภาพจริง ดังนั้นประสบการณ การเรียนรูที่ประยุกตไปสูปญหาในชีวิตจริง จะชวยสรางการเช่ือมโยง

ที่แข็งแกรง และสงผลใหผูเรียนสามารถประยุกตสิ่งท่ีไดเรียนไปสูสถานการณใหมในสภาพชีวิตจริงได  

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

   1.1  ขอเสนอแนะสำหรับครู 

     1) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมไปใช ผูสอน

ควรศึกษาและวิเคราะหสภาพบริบทตาง ๆ ของโรงเรียนในดานสถานท่ี และส่ิงแวดลอมรอบโรงเรียน  

     2)  การจัดกิจกรรมครูควรมีการเตรียมความพรอมของนักเรียนในเร่ืองขั้นตอน

ในการทำกิจกรรม การใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร กอนการปฏิบัติจริง 

            3) การจัดกิจกรรมครูตองมีการวางแผนในดานการออกภาคสนามเพ่ือปองกัน

ความวุนวาย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได 

   1.2 ขอเสนอแนะสำหรับผูบริหาร 

     ผูบรหิารควรใหความสำคญักับกจิกรรมการเรยีนการสอนนอกหองเรยีนสอดคลอง

กับบริบทของทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหครูภายในโรงเรียนนำการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสังคมไปใชในการเรียนการสอน จะไดเปนการใชสื่อและแหลงเรียนรูรอบโรงเรียน  

สานสัมพันธกับชุมชนอีกดวย 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 

   2.1  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม

สำหรับนักเรียนท่ีเปนเด็กพิเศษ  

   2.2  ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เปนตน 

   2.3  ควรศึกษาวิธีการสอนอ่ืน ๆ ที่บูรณาการในเร่ืองของสิ่งแวดลอมกับการจัดการ

เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เชน วิธีสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สังคม และส่ิงแวดลอม เปนตน 
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สรุป 
           ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญ 
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การพฒันาบทเรยีนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรือ่ง สมโอ พชืเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน 
จังหวดันครปฐม สำหรบันกัเรยีนชวงชัน้ท่ี 2 โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ  

อำเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 
DEVELOPMENT OF LOCAL SCIENCE LESSON ON “POMELO,  

THE ECONOMIC PLANT OF SAM PHRAN DISTRICT,  
NAKHON PATHOM PROVINCE” FOR THE SECOND  

LEVEL STUDENTS OF JOSEPH UPATHAM SCHOOL,  

SAM PHRAN DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE 

 

ณฏัฐธตีา  มาลาพนัธุ / NUTTEETA  MALAPHAN1 

พงษนาถ  นาถวรานนัต / PONGNART  NARTWARANANT2  

จิตติรตัน  แสงเลศิอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTAI3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรเร่ือง 

สมโอ พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษาผลการใชบทเรียนวิทยาศาสตร 

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร และความพึงพอใจ กลุมตัวอยางท่ีใช 

ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 จำนวน 37 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 

เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยั ไดแก แบบทดสอบ แบบวัดจติวิทยาศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

สรางข้ึนโดยผูวิจยั สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบที 

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 ผลการวิจยั พบวา 
 1.  ผลพัฒนาบทเรียนและประเมินบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ 
พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 แสดงวา บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 
ทีส่รางข้ึนมคีวามสอดคลองกันทุกองคประกอบ 
 2.  ผลการใชบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนโดยใช
บทเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร
ของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรในระดับมาก และมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
คำสำคัญ:  บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน จิตวิทยาศาสตร สมโอ พืชเศรษฐกิจ 
 

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.  
 
Keywords:  local science lessons, scientific mind, pomelo, economic plant 
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บทนำ 
 วิทยาศาสตร เปนการศึกษาความรูเก่ียวกับปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติที่เกิดขึ้น

อยางมรีะบบ ประกอบดวยองคความรูและกระบวนการท่ีจะไดมาซึง่ความรูนัน้ ๆ ซึง่มทีัง้เปนความรูที่

เปนสากลและความรูทีม่อียูเฉพาะถ่ิน การศึกษาความรูเฉพาะถ่ินโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร

จึงเปนหลักการสำคัญของวิทยาศาสตรทองถ่ิน (local science) เพ่ือสรางองคความรูที่เชื่อมโยงกับ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกระจายอำนาจใหทองถ่ินเปนผูมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสังคมในแตละทองถิ่น  

มีการสงเสริมใหมีความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูและรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

ในแตละชุมชน อันจะสงผลไปสูคนในชุมชนใหมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ดำเนินชีวิต 

ไดอยางเหมาะสมในสังคมโลกาภิวัตน รูเทาทันการเปล่ียนแปลงทามกลางการแขงขัน และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตองการในชีวิตอยางแทจริง กระบวนการจัดการศึกษา 

จงึจำเปนตองปรบักระบวนการใหผูเรยีนมองกวาง คดิไกล ใฝดมีกีารตอบสนองความตองการทีผู่เรียน

ไดเผชญิอยูในวถีิชวิีตท่ีแทจรงิ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกำหนดแนวทางการศึกษา 

กระบวนการเรียนรูและการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ ใหสอดคลองกับทองถ่ิน โดยมี 

ความสมดุลระหวางศาสตรและศิลป ทฤษฎีและปฏิบัต ิ เทคโนโลยีและธรรมชาต ิ (มาตรา 10 และ

มาตรา 27) ซึง่จะนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน (กรมวิชาการ, 2550) ผูสอนจงึมบีทบาทสำคัญ

ในการจัดทำเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับทองถ่ิน พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ 

การประเมินผล ทดลองใช และการปรับปรุงแกไข ซ่ึงเปนการวิจัยทางการศึกษา ผูเรียนไดใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรคนควาหาความรูในสิ่งท่ีตองการอยางมีระบบ ตรงกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร  

โดยใชชุมชนถิ่นอาศัยและปราชญชาวบานเปนแหลงศึกษาหาความรู เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวม นักวิจัยและโจทยวิจัยเกิดจากผูเรียน ผูสอน และชาวบานรวมกันคนหาประเด็น 
ทีต่องการศึกษา จงึเปนการวิจยัท่ีสรางความเขมแขง็ทางปญญา (research for empowerment) 

 ชุมชนบานทรงคนอง ตั้งอยูที่ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ้ืนท่ี 

สวนใหญเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก มีแมน้ำทาจีนไหลผานระหวางกลางของตำบล อาชีพ

สวนใหญของประชากรในตำบลทรงคนอง คือ การทำเกษตรกรรม เชน ทำสวนสมโอ ฝรั่ง มะพราว 

หมาก เปนตน สมโอเปนพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากเปนอันดับ 1 ในตำบลทรงคนองและเปนอาชีพ 
ที่สืบทอดกันมาชานาน (องคการบริหารสวนตำบลทรงคนอง, 2552) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภอยูใน

ชุมชนอำเภอสามพราน ตั้งอยูเลขท่ี 2 หมู 6 ตำบลทาขาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เปดทำการสอนต้ังแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ซึ่งโรงเรียนไดเล็งเห็นความสำคัญเก่ียวกับ 
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พืชเศรษฐกิจในชุมชน ประกอบกับผูปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพการทำสวนสมโอ และเปน 

การสงเสริมใหนกัเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับสมโอ ซึง่เปนพืชเศรษฐกจิของชมุชนแหงน้ี เพ่ือใหเกิดการสราง

องคความรูในสิ่งที่สำคัญใกลตัว เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด จิตวิทยาศาสตร 

และเกิดจติสำนึกท่ีดตีอถ่ินอาศัยของตน 

 จากความสำคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประกอบอาชีพการทำสวน 

สมโอของชุมชนสามพรานดังกลาวน้ี ผูวิจัยจึงตองการพัฒนาบทเรียนโดยมุงเนนการใชทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร และการปฏิบตักิารแบบมสีวนรวมระหวางครู นกัเรียน ผูบรหิารสถานศึกษา โรงเรียน

ยอแซฟอุปถัมภ ผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน และชาวชุมชนบานทรงคนอง เพ่ือเกิดองคความรู 

ทีเ่ชือ่มโยงกับทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ภูมปิญญาทองถิน่ สงัคมและวัฒนธรรม ตลอดจน

ปญหาท่ีเกิดขึน้กับชมุชน ซึง่จะนำไปสูการพัฒนานักเรียนใหมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมี

เหตุผลและเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค ใฝรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดเรียนรูความจริง

จากธรรมชาติจากวิถีชวิีตของตนเองและชุมชน (กรมวิชาการ, 2545: 14) นอกจากน้ียังเปนการพิสจูน

ความสามารถของนักเรียนดานการพัฒนาศักยภาพ การคนหาองคความรูในทองถ่ินของตนเอง 

ซึ่งทำใหนักเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดเกิดจิตวิทยาศาสตร (scientific 

mind) เกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน มเีจตคตทิีด่ตีอวทิยาศาสตร และเกิดจติสำนึกท่ีดตีอถ่ินอาศัย 

 

วตัถปุระสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกจิชมุชน อำเภอ

สามพราน จงัหวัดนครปฐม 

 2. เพ่ือทดลองใชและปรบัปรงุบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกจิชมุชน อำเภอ

สามพราน จงัหวัดนครปฐม 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน หมายถึง สื่อการสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจาก

สภาพปญหาและความตองการของผูเรียน ผูเรียนจะเรียนรูตามสภาพจริงของตนเอง สามารถนำ 
ความรูไปใชการพัฒนาตนเอง ครอบครวัและชุมชนได โดยประกอบดวยบทเรียนยอยท้ังหมด 10 เร่ือง   

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ผูเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถม
ศกึษาปที ่5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปการศึกษา 2555 ทีม่ตีอบทเรยีนทองถ่ิน 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทำแบบวัดผลสมัฤทธ์ิ เร่ือง สมโอ 

พืชเศรษฐกจิ แบบทดสอบปรนยัแบบ 4 ตวัเลือก จำนวน 30 ขอ  
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 จิตวิทยาศาสตร หมายถึง ลักษณะนิสัยของของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาหา 
ความรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย ความสนใจใฝรู ความมุงม่ัน อดทน รอบคอบ 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ประหยัด การรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็น 
ของผูอืน่ ความมเีหตุผล การทำงานรวมกับผูอืน่ไดอยางสรางสรรค ซึง่วัดไดจากแบบวัดจติวิทยาศาสตร
ทีผู่วิจยัสรางข้ึน 
  
วธิกีารดำเนนิการ 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอ 
สามพราน จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน 
จงัหวัดนครปฐม เปนลกัษณะของงานวิจยัและพัฒนา (research and development) โดยมีขัน้ตอน
ในการดำเนินงานวิจยั ดังน้ี 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอมลูพ้ืนฐาน 
 ขัน้ตอนท่ี 2 พัฒนาและประเมินบทเรียน 
 ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร 
 ขัน้ตอนท่ี 4 ประเมินผลและปรบัปรงุแกไข 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 ของโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 4 หองเรียน  
รวมทัง้ส้ิน จำนวน 157 คน  
 2. กลุมตวัอยาง คอื นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5 ของโรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ อำเภอ
สามพราน จงัหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 หอง ป. 5/3 จำนวน 37 คน ซึง่ไดจาก 
การสุมแบบแบงกลุม (cluster random sampling) 
 ตวัแปรทีใ่ชในการศกึษา  
 ตัวแปรตน คือ บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน 
จงัหวัดนครปฐม  
 ตวัแปรตาม คอื ผลทีไ่ดจากการเรียนวิชาวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกจิ แบงเปน 
  -  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  - จติวิทยาศาสตร 
  - ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ 
อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 
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 เครือ่งมือท่ีใชในการวจัิย 

 1.  บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเร่ือง สมโอ พืชเศรษฐกจิ อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 

 2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู 

 3.  แบบวดัจติวิทยาศาสตร 

 4.  แบบวดัความพึงพอใจ 

 

 ขัน้ตอนการพัฒนาบทเรยีนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรือ่ง สมโอ พชืเศรษฐกิจ อำเภอ

สามพราน จังหวดันครปฐม  

 งานวิจยัและพัฒนา (research and development) นีม้ขีัน้ตอนในการดำเนินงานวิจยั ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1  ศกึษาขอมลูพ้ืนฐาน 

 ขัน้ตอนท่ี 2  พัฒนาและประเมินบทเรียน 

 ขัน้ตอนท่ี 3  ทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร 

 ขัน้ตอนท่ี 4  ประเมินผลและปรบัปรงุแกไข 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอมูลพืน้ฐาน 

 วิเคราะหเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน ขอมูล

เก่ียวกับสมโอ เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบทเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนิน 

การวิจัย และวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรรวบรวมขอมลู และวิเคราะหขอมลูจากแหลงการเรียนรูสวนสมโอ บรเิวณชุมชนทรงคนอง 

ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือจะไดขอมูลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูในสภาพจริง  

นำมาสรางเปนบทเรียนและแบบฝกหัดในการศึกษาเก่ียวกับการดำรงชีวิตของพืช 

 ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันาและประเมนิบทเรียน 

 1. การรางโครงรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน นำขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 ไดแก  
การศึกษานโยบายการศึกษา การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  

การวิเคราะหเอกสารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 2 จากการสัมภาษณผูคนในชุมชน
ทรงคนองเก่ียวกับการทำสวนสมโอ การสอบถามผูบรหิารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ผูปกครองและนักเรียน มาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการสรางบทเรียนวิทยาศาสตร

ทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกจิ อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 
 2. การประเมินบทเรียน 

   2.1 การตรวจสอบบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ เมื่อสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน 

เสรจ็สิน้ ผูวิจยัไดนำบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนไปใหอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสม  

และปรับแกตามคำแนะนำ จากน้ันนำแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ใหผูเชี่ยวชาญ

จำนวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลองของโครงรางบทเรียน 
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   2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล นำเคร่ืองมือที่สรางข้ึน พรอมทั้งโครงรางบทเรียนไปให

ผูเชีย่วชาญแตละทานพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพของโครงรางบทเรียน 

   2.3 การวิเคราะหขอมลูดานสวนประกอบโครงรางบทเรียน ใชคาดัชนคีวามสอดคลอง 

 ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใชบทเรยีนวิทยาศาสตร 

 การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินกับนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  

ชั้นประถมศึกษาปที ่ 5/3 จำนวน 37 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster random 

sampling) จากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 ทัง้หมด 157 คน 

 การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เพ่ือพิจารณาผลที่เกิดกับกระบวนการทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร ดวยแบบแผนการวิจัย 

การทดสอบกอนและหลังการใชบทเรียน (one group pretest posttest design) ดังน้ี 

 1. บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน 

   ผูวิจัยไดกำหนดแนวการสอน แผนการจัดการเรียนรู 10 แผน ใชเวลาในการสอน 

6 สัปดาหจำนวน 10 ชั่วโมง ในภาคทฤษฎีผูวิจัยไดดำเนินการสอนเอง สวนในภาคปฏิบัติใหนักเรียน

ปฏิบัติตามกิจกรรมตามรายละเอียดท่ีกำหนดในกิจกรรม โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

และแหลงการเรียนรูสวนสมโอหมูบานทรงคนอง โดยผูวิจัยและคณะครูจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 

ไดควบคุมการปฏิบัติกิจกรรม  

 2. การจัดการเรียนการสอน 

   การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองใชบทเรียน

วิทยาศาสตรทองถิน่ กับนกัเรียนกลุมตวัอยางโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5 จำนวน 
37 คน ซึ่งผูวิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูในบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน ใชเวลา 

ในการสอน 6 สปัดาห จำนวน 18 ชัว่โมง ในภาคทฤษฎีผูวิจยัไดดำเนินการสอนเอง สวนในภาคปฏิบตัิ
ใหนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมตามรายละเอียดท่ีกำหนดในกิจกรรม โดยใชทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร และแหลงการเรียนรูสวนสมโอชมุชนบานทรงคนอง โดยผูวิจยั ไดควบคุมการปฏิบตัิ

กิจกรรม ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 การทดลองวิจัยการพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ  

 อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 

  

 ขัน้ตอนท่ี 4 ประเมนิผลและปรบัปรงุแกไข 
 ผูวิจยัไดนำบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจอำเภอสามพราน จงัหวัด
นครปฐม ไปใช และนำมาพิจารณาปรับปรงุ เพ่ือพัฒนาใหไดบทเรียนท่ีมปีระสทิธิภาพ 
 การสรางเครือ่งมือแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรู 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ โครงสรางหลักสูตร เน้ือหา  
 2. รางขอสอบ 
 3. ออกขอสอบ จำนวน 50 ขอ 
 4. ตรวจสอบคณุภาพของขอสอบ โดยหาคาความเท่ียงตรงตามตามเน้ือหา (content validity) 
ดวยการใหผูเชีย่วชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
กับวตัถุประสงค (IOC: Item objective congruence) ไดคา IOC มคีาระหวาง 0.67 – 1.00  
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 5. ปรับปรุงแกไข 

 6. นำแบบวัดผลสมัฤทธ์ิไปทดลองใชกับนกัเรียนท่ีไมใชกลุมตวัอยาง แตมคีวามใกลเคียงกับ 

กลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน เพ่ือหาคาความยาก และคาอำนาจจำแนกของขอสอบเปนรายขอ 

รวมทัง้หาคาความเช่ือมัน่ (reliability) ไดคาความเช่ือมัน่ 0.93 คาความยาก มคีาระหวาง 0.10 - 0.81 

และคาอำนาจจำแนก มีคาระหวาง 0.36 - 0.89   

 7. คัดเลือกขอสอบที่ไดคุณภาพ 

 8. ปรับปรุงแกไขแบบวัดผลสัมฤทธ์ิจนไดแบบวัด จำนวน 30 ขอ 

 9. นำแบบวัดไปใชจริง 

 การสรางเครือ่งมือแบบวดัจติวทิยาศาสตร 

 1. ศึกษาเอกสาร รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับแบบวัดจิตวิทยาศาสตรที่มีตอบทเรียน

วิทยาศาสตร  

 2. นำแบบวัดจิตวิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ แลวนำมา

ปรบัปรงุแกไข ไดคา IOC มคีาระหวาง 0.67 – 1.00  

 3. นำแบบวัดจติวิทยาศาสตรทีผ่านการตรวจสอบและปรับปรงุแกไขไปทดลองใช (tryout) 

กับนกัเรียนท่ีไมใชกลุมตวัอยางจำนวน 50 คน 

 4. นำผลท่ีไดจากขอ 3 มาหาคาความเช่ือมัน่ โดยใชสมัประสทิธ์ิแอลฟา (   -Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมัน่ 0.89 

 5. นำแบบวัดจติวิทยาศาสตรไปใชจรงิกับกลุมตวัอยาง  

 การสรางเครือ่งมือแบบวดัความพงึพอใจ 

 1. ศึกษาเอกสาร รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน

ทองถ่ินวิทยาศาสตร  

 2. นำแบบวัดความพึงพอใจไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ ไดคา IOC มีคา
ระหวาง 0.67 – 1.00 แลวนำมาปรับปรุงแกไข 

 3. นำแบบวัดความพึงพอใจที่ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (tryout) 

กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน 

 4. นำผลท่ีไดจากขอ 3 มาหาคาความเช่ือมัน่ โดยใชสมัประสทิธ์ิแอลฟา (   -Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่น 0.80 
 5. นำแบบวัดความพึงพอใจจากขอ 4 ไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง  
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 วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก แบบทดสอบ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบที 

 

ผลการวจัิย 
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลงัเรยีนจาก

บทเรยีนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรือ่ง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน จังหวดันครปฐม  

 

ตารางที ่2 ผลการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจำแนกตามหนวยการเรียนรู 

 หนวยการเรียนรูการทดลอง   

   

  x  .S D  d  . dS D  t 
 1 

 
 5.432 1.482 

1.730 1.694 6.211** 
 7.162 1.573 

 2 
 

 5.351 1.111 
1.568 1.444 6.603** 

 6.919 1.211 
 3 

 
 5.000 1.312 

1.838 2.089 5.353** 
 6.838 1.500 

 4 
 

 5.622 1.114 
1.405 1.518 5.633** 

 7.027 1.404 
**p <.01 

  จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาคะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียน ทั้ง 4 หนวย 

การเรียนรู  

  

. 
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  S.D.  
1. :  

 
4.081 0.547  

2. : 
 

4.054 0.575  

3. :  
 

1.027 0.164  

4. : 
  

4.135 0.585  

5. :  
   

 

4.459 0.505  

6. :  
 

1.081 0.277  

7. :  
 

1.135 0.347  

8. :  
 

1.000 0.000  

x

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน    

  

  

  

 จากตารางท่ี 3 แสดงวา คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นยัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 โดยหลังเรียนมีคาสงูกวากอนเรียน  
 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชบทเรียน
วทิยาศาสตรเรือ่ง สมโอ พชืเศรษฐกิจชมุชน อำเภอสามพราน จังหวดันครปฐม  
 
ตารางที ่4  ผลการวัดจติวิทยาศาสตร 

 

 x  .S D  d  . dS D  t 
 14.541 3.633 

3.162 2.872 6.696** 
 17.703 3.688 

P <.01 

. 
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  S.D.  
9. :  

 
1.000 0.000  

10. :  
 

1.027 0.164  

11. :   
 

4.081 0.722  

12. : 
 

1.000 0.000  

13. :  
 

1.000 0.000  

14. :  
 

4.135 0.673  

15.    4.162 0.688  
16. :  

 
 

4.189 0.660  

17.  : 
 

4.243 0.760  

18. : 
 

1.000 0.000  

19. :  
        

4.000 0.667  

20.    4.216 0.630  
 4.160 0.637  

 1.030 0.106 

x

ตารางที ่4  ผลการวัดจติวิทยาศาสตร (ตอ) 
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 จากตารางที ่ 4 แสดงวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก 

อยูในระดบัเหน็ดวย โดยมคีาเฉลีย่ 4.160 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.637 และเมือ่พจิารณาภาพรวม

ทางดานลบ แสดงวา อยูในระดับไมเห็นดวย โดยมีคาเฉล่ีย 1.030 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.106   

 

 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน

ทองถ่ิน  

 

ตารางที ่5 ความพึงพอใจของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปการศึกษา 2555  

 ทีม่ตีอบทเรยีนทองถ่ิน 

  
  x  S.D.  

1  3.97 0.91  
2  3.92 0.97  
3  3.54 0.94  
4  3.92 0.87  
5  4.14 0.80  
6  3.75 1.13  
7  3.89 1.01  
8  3.97 1.00  
9  3.64 1.20  
10  4.08 1.00  

 3.88 0.98  

 จากตารางท่ี 5 แสดงวา ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนทองถ่ิน  
อยูในระดับมาก ( x̄ = 3.88, S.D. = 0.98) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนม ี

ความพึงพอใจมาก โดยรายการประเมินท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก คำอธิบาย 

ในบทเรียนเขาใจงาย ( x̄ = 4.14, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ใชทบทวนบทเรียนได ( x̄ = 4.08,  

S.D. = 1.00) และรายการประเมินท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก ไมรูสึกเบ่ือหนาย 

ในการใชบทเรียนทองถ่ิน ( x̄ = 3.54, S.D. = 0.94) 
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อภิปรายผล 
 การพัฒนาและประเมินผลและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สมโอ พืชเศรษฐกิจ 

อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 พบวา นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนผลมาจาก 

แผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยใชบทเรียนวิทยาสาสตร เร่ือง สมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอ 

สามพราน จงัหวัดนครปฐม ไดผานข้ันตอน กระบวนการสรางและพัฒนาใหมคีณุภาพอยางเปนระบบ 

โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเน้ือหาและยึดหลักผูเรียนเปนสำคัญ จึงสงผล

ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับการวิจัยของจามรี   

ศิริจันทร และคณะ (2549: 135-144) ซึ่งศึกษากระบวนการทำงานของครกมองในการตำขาวตาม

วัฒนธรรมของชาวอสีาน 

 ผลการทดลองใชและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตรนั้น ผู วิจัยทำการศึกษาโดย 

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน การศึกษาจติวิทยาศาสตร การศึกษาความพึงพอใจ

ของผูเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในลักษณะของคะแนนหลังเรียนจากการใชบทเรียน

วิทยาศาสตรมีคาสูงกวากอนเรียนท้ังภาพรวมท้ังหมด และจำแนกเปนรายเลม แสดงใหเห็นวา 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม สามารถทำใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น สอดคลองกับบุญสิทธ์ิ จันทรหอม  

และคณะ (2549: 125-133) ศกึษาวิจยักระบวนการผลิตขาวเกรียบวาว ดวยหญากระพังโหม ซึง่เปน

ภูมปิญญาของทองถิน่ในการนำเอาหญากระพังโหมมาใสในแปงทำขาวเกรียบ ทำใหขาวเกรียบหวาน

และกรอบ ความรูดังกลาวสามารถนำมาจัดทำเปนชุดการเรียนรู ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เร่ืองสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต และสมบัติของสาร โดยผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

โดยใชชดุการเรียนรูมคีาสงูกวากอนเรียน  

 สำหรับผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชบทเรียน

วิทยาศาสตร เร่ือง สมโอ พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียน 
มีจิตวิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาภาพรวม 

ทางดานลบ พบวา อยูในระดับไมเห็นดวย แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรที่ดีหลังจาก 

ที่เรียนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนโดยบทเรียนวิทยาศาสตร 
ยังมขีัน้ตอนทีเ่ราความสนใจ กระตุนความสนใจใหนกัเรียนเกิดความสงสยั เกิดปญหา และพยายาม

แกปญหาน้ันดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทำใหนักเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนาน อยากเรียนรูวิทยาศาสตร

ตลอดเวลา สวนผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สมโอ  
พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ 

ตอการใชบทเรียนทองถ่ิน อยูในระดับมาก ซึง่เมือ่พิจารณาเหตุผล พบวาเกิดจากคำอธิบายในบทเรียน
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เขาใจงาย และสามารถใชทบทวนบทเรียนได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพงษนาถ นาถวรานันต 

และคณะ (2550) ศึกษาวิจัยการสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง การเกษตรอินทรีย ชุมชน 

บานหนองโพธ์ิ ตำบลหวยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจในการะบวนการเรียนการสอนของผูเรียนอยูในระดับท่ีดีมากท่ีสุด ผูเรียนมีความสุข 

ในการเรียน ผูสอนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นท้ังสองระดับ 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนำไปใช 

   1.1 ในการพัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรเร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจชมุชน 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรมีการศึกษาขอมูลจากผูที่เก่ียวของในแงของความตองการ  

รูปแบบที่ตองการใหสราง เน้ือหาท่ีตองการ รวมถึงการวัดผลประเมินผลหลังจากมีการใชบทเรียน

วิทยาศาสตรแลว 

   1.2  ในการทดลองใชและปรบัปรงุบทเรยีนวิทยาศาสตรเร่ือง สมโอพชืเศรษฐกจิชมุชน 

อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม ควรมกีารปรับปรงุบทเรียนหลังจากทดลองใชแลวทุกคร้ัง เน่ืองจาก

ถึงแมคาสถิตติาง ๆ เชน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จติวิทยาศาสตร หรอืความพงึพอใจทีม่ตีอบทเรยีน

วิทยาศาสตร ตางก็ชีใ้หเห็นวาบทเรียนท่ีสรางข้ึนมคีณุภาพ เหมาะสมท่ีจะนำไปใชในการจดัการเรียนรู 

แตเน่ืองจากในการสรางหลักสูตรน้ัน เมื่อเวลาผานไปจะมีความลาสมัย ไมทันตอเหตุการณ  

ในการใชบทเรียนทุกคร้ัง จงึตองคำนึงถึงบรบิท วาระโอกาส และเวลา ทีจ่ะนำไปใช  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 

   ควรมกีารจดัทำบทเรยีนทองถิน่ในลกัษณะน้ีเพ่ิมขึน้ โดยอาจมกีารบรูณาการในแตละ

กลุมสาระการเรียนรู เพ่ือใหเน้ือหาสามารถใชในการจัดการเรียนรูไดกวางมากย่ิงข้ึน เพ่ิมสื่อการสอน
ในแตละรายหนวยเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการเรียนการสอนความเขาใจในเน้ือหามากข้ึน 
 

สรปุ 
 การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ืองสมโอพืชเศรษฐกจิ อำเภอสามพราน จงัหวัด
นครปฐม สำหรับนกัเรียนชวงชัน้ท่ี 2 สามารถสรุปผลการวิจยัไดดงัน้ี 

 1.  การพัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกจิ ไดคา

ดชันคีวามสอดคลอง (IOC) มคีาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  

 2. การทดลองใชและปรบัปรงุบทเรยีนวิทยาศาสตร เร่ืองสมโอพชืเศรษฐกจิชมุชน อำเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมี 
นยัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01  
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 3. การศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร 

นกัเรียนมีจติวิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก อยูในระดับเห็นดวย เมือ่พิจารณาภาพ

รวมทางดานลบ พบวา อยูในระดับไมเห็นดวย  

 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สมโอ  

พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน

ทองถ่ิน อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ นกัเรียนมีความพึงพอใจมาก   
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) แบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาตาม
การรับรูของครู 2) ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา และ 3) ความพึงพอใจใน 
การทำงานของครูจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน 300 คน ไดมาโดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
ตามตารางเครจซ่ีและมอรแกนจากน้ันสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิและสุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมือ 
ที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย  
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวา  
1) พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำ สวนใหญเปนแบบ
พฤติกรรมที่มุงเนนงานและมุงเนนคน  

2) ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบรุ ีเขต 2 ดานปจจยักระตุนและดานปจจยัค้ำจนุ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2อาจารย ดร. สาขาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาขาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ 
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3) ความพึงพอใจในการทำงานของครูในปจจัยกระตุนและปจจัยค้ำจุนท่ีมีตอการบริหารของ
ผูนำแบบมุงเนนงานและมุงเนนคน ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และความพึงพอใจใน
การทำงานของครูในปจจัยกระตุนและปจจัยค้ำจุน ที่มีตอการบริหารของผูนำแบบไมมุงเนนงานและ
ไมมุงเนนคนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  

 
คำสำคัญ: พฤติกรรมผูนำ  ผูบริหารสถานศึกษา  ความพึงพอใจของครู 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study: 1) the leadership behavior style of 
school administrators according to teachers’ perception; 2) the job satisfaction of teachers 
in schools; and 3) the job satisfaction of teachers as classified by the leadership behavior 
style of the school administrators under Lop Buri Primary Educational Service Area Office 2.  

The research sample consisted of 300 teachers in schools under Lop Buri Primary 
Education Service Area Office 2, derived by stratified and simple random sampling techniques. 
The sample size was determined based on Krejcie and Morgan’s table. The data collection 
instrument was a 5-scale rating questionnaire. The statistics used for data analysis were 
the frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The research findings were as follows:  
1) Overall the leadership behavior of school administrators was at a high level. 

When considering each aspect, all aspects were at a high level. As classified by leadership 
behavior styles, it was found that the majority of administrators’ leadership behaviors were 
that of high initiating structure and high consideration behaviors. 

2) The job satisfactions of teachers in schools under Lop Buri Primary Educational 
Service Area Office 2 in the motivation factors and hygiene factors were at a high level 
both in overall and specific aspects. 

3) The teachers’ job satisfactions towards the administrators’ leadership behavior 
of high initiating structure and high consideration behaviors in the motivation factors and 
hygiene factors were at a high level, in overall and specific aspects. However, the job 
satisfactions towards the administrators’ leadership behavior of low initiating structure and 
low consideration behaviors in the motivation factors and hygiene factors were at a moderate 
level, in overall and specific aspects. 

 
Keywords: leadership behavior, school administrator, teacher’s satisfaction 
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บทนำ 
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิชาการตาง ๆ ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ

เศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยจึงจำเปนจะตองสรางสมรรถนะของประชากรใหมีคุณภาพ
และทัดเทียมกับนานาประเทศ ปจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร คือ การศึกษา ซึ่งตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2546: 5) มาตรา 6 ไดกำหนดวา การจัดการศึกษาจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย 
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยใหสถานศึกษาทำหนาที่จัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพและการท่ีสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมคีณุภาพน้ัน
จึงจำเปนจะตองมีระบบการจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งน้ีเพ่ือการพัฒนา
ดานคุณภาพของผูเรียนและความพึงพอใจของทุกฝายท่ีเก่ียวของ รวมทั้งครู ผูปกครอง และชุมชน 
สถานศึกษาในฐานะเปนองคการทางการศึกษาองคการหน่ึงท่ีมีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เปนคนดี คนเกง สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง 
มีความสุขและเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป ตลอดจนใหผูรับบริการมีความเชื่อมั่นวาเมื่อไดสงบุตร
หลานเขามาแลวจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

สอดคลองกับสาระท่ีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 5) มาตรา 15 วาดวยภารกิจของ 
ผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การจัดการศึกษาในสถานศึกษาท้ังรูปแบบในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย จัดทำสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญา
ทองถ่ิน คุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
ผูบริหารเปนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญตอองคการท่ีจะนำพาองคการใหกาวไปในกระแสแหง 
การปฏิบัติไดอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี ผูบริหารในยุคการเปล่ียนแปลงเปรียบไดกับผูบริหารมืออาชีพ  
ที่ตองพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหเห็นถึงศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ 
จากภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550: 28-122) 
กลาวถึงการบริหารงานงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป และในภารกิจ
งานท่ีนอกเหนือจากงานหลักมากมาย สิ่งหน่ึงท่ีสำคัญท่ีผูบริหารตองตระหนักถึงความสำคัญ 
เปนอยางมาก คือการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ มีการทำงานเปนทีม 
ซึ่งจะสงผลกับความสำเร็จในภารกิจดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดวาความพึงพอใจในการทำงานจะเปน
ปจจัยท่ีทำใหบุคคลทำงานสำเร็จ บุคคลที่มีความพึงพอใจจะสงผลใหงานน้ันประสบผลสำเร็จและ 
ไดผลดีกวาบุคคลที่ไมมีความพึงพอใจในการทำงาน ความพึงพอใจจะกอใหเกิดความรวมมือ  
เกิดความศรัทธาและเช่ือมั่นในองคการพรอมที่จะทำงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยความเต็มใจ
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และมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคการท่ีจะตองรับผิดชอบตอความสำเร็จของงาน 
นอกจากน้ีความพึงพอใจจะเก้ือหนุนใหสมาชิกขององคการเกิดความคิดสรางสรรคในกิจกรรมตาง ๆ 
ขององคการ จะเหน็ไดวาความสำคญัของความพงึพอใจในการปฏบิตังิานในองคการหรอืหนวยงานใด
หากสามารถจัดการบริการตาง ๆ เพ่ือสนองความตองการของผูปฏิบัติงานได จะสงผลใหบุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการทำงาน รักงานและจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตถาไมสามารถจัด
สนองความตองการจะทำใหไดผลงานต่ำและผูใตบังคับบัญชาเกิดความเบ่ือหนาย ทำใหงาน 
ขาดประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงตองตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนแกผูใตบังคับบัญชา
เพ่ือที่จะทำใหงานท่ีปฏิบัติมีคุณภาพและมีประสิทธิผล รวมท้ังโนมนาวจิตใจของผูใตบังคับบัญชา
และผูรวมงานใหประสานสามัคคี และมีความเขาใจซึ่งกันและกัน เพ่ือพลังที่จะนำองคการไปสู
เปาหมายท่ีกำหนดไวและสงผลโดยตรงกับความสำเร็จของงาน จะเห็นไดวาความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานจะสงผลใหงานเกิดประสิทธิภาพ รวมท้ังจะเปนการสรางความรวมมือและพลัง 
ในการทำงานเพ่ือตอบสนองเปาหมายขององคการและผูบริหารจะเปนบุคคลท่ีสำคัญย่ิงท่ีจะ 
เสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใหเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมผูนำ 
ของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานตามการรับรูของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมผูนำ 
ของผูบริหารสถานศึกษาและผลจากการวิจัยในคร้ังนี้จะนำไปเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข และ
เปนแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรและครูในสถานศึกษา 
ใหเกิดความพึงพอใจในการทำงาน สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
ตอดานคุณภาพนักเรียน 

 
วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามการรับรูของครู 

 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของครูจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำของ 
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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วิธีดำเนินการ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.  ประชากร ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน 155 แหง จำนวนครูทั้งสิ้น 1,368 คน                                                                                        
2.  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน 155 แหง จำนวนครูทั้งสิ้น 1,368 คน จำนวน 300 คน ไดมา
โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน จากน้ันสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิและ
สุมตัวอยางแบบงาย จำแนกรายละเอียดท้ังหมด 7 อำเภอ  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ลกัษณะของเคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยั เปนแบบสอบถามท่ีปรบัปรงุและพัฒนามาจากสมหมาย 

เผือกสีทอง (2554: 180) โดยนำแนวคิดเก่ียวกับแบบพฤติกรรมของผูนำของ ฮาลปน (Halpin, 1966: 
103) และทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบอรก มอสเนอรและซไนเดอรแมน (Herzberg, Mausner & 
Snyderman, 1959: 110-115) มาพัฒนาเปนเคร่ืองมือการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 เปนขอคำถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ประสบการณทำงานในตำแหนงปจจุบัน และวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยขอคำถามเปนแบบเลือกตอบ 
(checklist)   

ตอนท่ี 2  เปนขอคำถามเก่ียวกับแบบพฤติกรรมผูนำของผูบรหิารสถานศึกษา สงักัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งจำแนกออกเปน 2 แบบ ไดแก พฤติกรรมผูนำแบบ
กิจสัมพันธ และพฤติกรรมผูนำแบบมิตรสัมพันธ มีขอคำถามท้ังหมด 20 ขอ ดังน้ี แบบพฤติกรรมผูนำ
แบบกิจสัมพันธจำนวน 10 ขอ (ขอที่ 1-10) แบบพฤติกรรมผูนำแบบมิตรสัมพันธ จำนวน 10 ขอ 
(ขอที่ 11-20) ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale)                                                                                                                

ตอนท่ี 3 เปนขอคำถามเก่ียวกับการวัดระดับความพึงพอใจในการทำงานตามการรับรูของครู
ในสถานศึกษาลกัษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 80 ขอ           

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ทำการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยหาคาความเท่ียง (reliability) ของแบบสอบถาม 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202) ไดคาความเท่ียงดังน้ี                                                                                                                   
ตอนท่ี 2 ขอคำถามเก่ียวกับแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา ไดคาความเท่ียง 

เทากับ 0.85  
ตอนที่ 3 ขอคำถามเก่ียวกับการวัดระดับความพึงพอใจในการทำงานตามการรับรูของครู 

ในสถานศึกษา ไดคาความเท่ียง เทากับ 0.96          
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยน้ีผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูล โดย                                                                                                                   
ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามโดยทางไปรษณียเพ่ือขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวม

ขอมูลไปยังสถานศึกษาที่มีครูที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยสอดซองติด
แสตมปถึงผูตอบแบบสอบถามและขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถามสงกลับคืนมายังผูวิจัยภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด และติดตามเปนรายโรงเรียนท่ียังไดกลับมาไมครบ และผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถาม 
ที่ไดกลับคืนมารอยละ 100 โดยตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูล 
เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาแลว ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยนำแบบสอบถาม

ไปบันทึกขอมูล แลวนำไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือหาคาสถิติ โดยใช รอยละ คาเฉล่ีย 
( x̄ ) และและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม                                                
 ผลวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทำงาน 

ในตำแหนงปจจุบัน และวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ พบวาผูที่ 
ตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางในสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
เขต 2 สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 196 คน คดิเปนรอยละ 65.3 และเปนเพศชาย จำนวน 104 คน 
คิดเปนรอยละ 34.6 มีอายุระหวาง 50 ปขึ้นไป จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 43.3 มีประสบการณ
ทำงานในตำแหนงปจจบุนัต้ังแต 20 ปขึน้ไป จำนวน 132 คน คดิเปนรอยละ 44.0 และมวุีฒกิารศึกษา
สูงสุดในระดับปริญญาตรี จำนวน 233 คน คิดเปนรอยละ 77.6  

 
2. ผลการวิเคราะหแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา                                   
 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปรากฏผลดังน้ี พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
( x̄ = 4.323) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมผูนำท้ังสองดานอยูในระดับมาก 
ทั้งดานพฤติกรรมผูนำแบบมิตรสัมพันธ (x̄ = 4.359) และพฤติกรรมผูนำแบบกิจสัมพันธ  
( x̄ = 4. 286) ดังตารางท่ี 1 
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                                                                                                                                      (n=300) 

   
 1  

( ) 
297 99.00 

 2  
( ) 

- - 

 3  
( ) 

3 1.00 

 4  
( ) 

- - 

ตารางที่ 1  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษากลุมตัวอยาง 
                                                                                                                                      (n=300)  

    
 

 
( ) 

 
(S.D.) 

 

 4.286 0.659  
 4.359 0.658  

 4.323 0.659  

และพบวาการรับรูของครูที่มีตอพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามแบบ
ของพฤติกรรมผูนำ พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญเปนแบบที่ 1 พฤติกรรม
ผูนำท่ีมุงเนนงานและมุงเนนคน ถึงรอยละ 99.00 และแบบท่ี 3 พฤติกรรมผูนำท่ีไมมุงเนนงานและ 
ไมมุงเนนคน มีเพียง รอยละ 1.00 สวนแบบอ่ืน ๆ ไมปรากฏ ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 การรับรูของครูที่มีตอพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาจำแนกตามแบบของ 
 พฤติกรรมผูนำ  
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3.  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา                                                        
 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ระดับความพึงพอใจในการทำงานของครูโดยภาพรวม
มีความพึงพอใจในการทำงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.197) สำหรับปจจยักระตุนพบวา ในภาพรวมความพึงพอใจของครู
อยูในระดับมาก ( x̄ = 4.181) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง 
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลำดับ คือ ความรับผิดชอบ ( x̄ = 4.315) ความสำเร็จของงาน ( x̄ = 4.182) และ
ลักษณะของงาน ( x̄ = 4.168) สวนปจจัยค้ำจุน พบวา ในภาพรวมความพึงพอใจของครูใน 
ระดับมาก ( x̄ = 4.210) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลำดับ คือ ความสัมพันธกับผูรวมงาน ( x̄ = 4.288) การปกครองบังคับบัญชา ( x̄  = 4.271) 
และสภาพการทำงาน ( x̄  = 4.200) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3  ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน 
                                                                                                                                    (n=300) 

 
 

( ) 
 

(S.D.) 
 

    
1.  4.182 0.630  
2.  4.117 0.690  
3.  4.168 0.661  
4.  4.315 0.624  
5.  4.124 0.728  

 4.181 0.671  
 

1.  
 

4.190 
 

0.663 
 

 
2.  4.271 0.698  
3.  4.288 0.647  
4.  4.200 0.652  
5.  4.120 0.764  

 4.210 0.764  
 4.197 0.680  
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อภิปรายผล 
ในการอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยมีประเด็นสำคัญอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 
1.  การศึกษาแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อภิปรายผลการวิจัยดังตอไปน้ี จากผลการวิจัยพบวาผูบริหาร
สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุร ี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมผูนำท้ังสองดานอยูในระดับมากทั้งดานพฤติกรรม 
ผูนำแบบกิจสัมพันธ และพฤติกรรมผูนำแบบมิตรสัมพันธ อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา 
ไดรับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาและสงเสริม ในดานการพัฒนาตนเองและการสงเสริมบุคลากร 
สำหรับผูบริหารแนวใหมซึ่งเปนผูนำสูการเปล่ียนแปลง ใหเหมาะสมกับสภาพส่ิงแวดลอมของแตละ
บริบทท่ีผูบริหารตองเปนท้ังผูนำและเปนท้ังเพ่ือนรวมงานเพ่ือทำใหผลจากการรวมพลังท้ังองคการ 
ซึ่งสอดรับกับแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลง ซึ่งกุลชลี จงเจริญ (2556: 12) ไดกลาวถึง ผูนำ 
การเปล่ียนแปลง เปนกระบวนการท่ีผูนำมีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามโดยพยายามเปล่ียนแปลง
และพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตาม ใหไปสูระดับท่ีสูงข้ึน ผูนำจะตองดูแลเอาใจใส 
ผูตามเปนรายบุคคล ทำใหผูตามรูสึกมีคุณคา ใหความสำคัญกับความตองการของผูตามรวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของผูตามใหสูงขึ้นจะสนับสนุนใหผูตามไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ  

 สวนแบบภาวะผูนำเพ่ือการบริหารงานตามแบบพฤติกรรมผูนำ 2 แบบ คือ 1) พฤติกรรม
ผูนำท่ีมุงเนนงานและมุงเนนคน และ 2) พฤติกรรมผูนำท่ีไมมุงเนนงานและไมมุงเนนคน พฤติกรรม
ผูนำโรงเรียนสวนใหญเปนแบบมุงเนนงานและแบบมุงเนนคนเปนหลักถึงรอยละ 99.00 ซึ่งสอดรับ 
กับแนวคิดของเบลค และมูตัน (Blake and Mouton, 1964: 10) ไดกลาวถึงการวางโครงการ 
เพ่ือพัฒนาฝายบริหารจึงสรางตารางขายการบริหาร (Managerial Grid) ขึ้น ตามแนวความคิดน้ีได
แบงพฤติกรรมผูนำออกเปน 2 ดานใหญ ๆ คือ มุงงาน และมุงคน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับหลักการท่ีวา ผูนำท่ีดี
ที่สุดควรจะตองเปนผูนำท้ังดานงานและคน คือผูนำแบบ (9, 9) เปนผูนำท่ีเนนท้ังคนและผลของงาน  
ชอบทำงานเปนหมูคณะ เพ่ือนรวมงาน มีความพอใจในการทำงาน ทำใหงานประสบความสำเร็จสูง
และคนก็พอใจ และพฤติกรรมผูนำโรงเรียนสวนใหญเปนแบบไมมุงเนนงานและไมมุงเนนคน มีเพียง
รอยละ 1.00 เห็นพองกับแนวคิดของเบลค และมูตัน (Blake and Mouton, 1964: 10) ตามแบบผูนำ
แบบ (1, 1) เปนผูนำท่ีไมสนใจคนและไมมุงหวังผลของงาน บริหารงานเฉ่ือยชา แบบเชาชามเย็นชาม  

2.  การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อภิปรายผลการวิจัยดังตอไปนี้ จากผลการวิจัยพบวา 
ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สำหรับปจจัยกระตุน
พบวาในภาพรวมความพึงพอใจของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน 
ระดับมากทุกดาน และความพึงพอใจที่สูงสุดลำดับแรก คือ ความรับผิดชอบ สวนปจจัยค้ำจุน พบวา
ในภาพรวมความพึงพอใจของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก
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ทุกดาน และความพึงพอใจท่ีสูงสุดลำดับแรก คือ ความสัมพันธกับผูรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของกมลรัตน  มีผดุง (2550: 70-72) ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
ดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานในปจจัยจูงใจ 
อยูในระดับมาก ไดแก ความรับผิดชอบ ความสำเร็จของงาน ลักษณะงาน การยอมรับนับถือ และ
ความกาวหนา สำหรับปจจัยค้ำจุน พบวา อยูในระดับมาก ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร  
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมการทำงาน การปกครองบังคับบัญชา ดานเงินเดือน 
และผลประโยชนเก้ือกูล 

 การท่ีครูในสถานศึกษา มีความพึงพอใจในดานความรับผิดชอบ ในภาพรวมแสดง 
ใหเห็นวา ครูมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง การท่ีครูแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอนักเรียน
และมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอนโยบายการบริหารและเกิดความสำเร็จก็จะทำใหเกิด 
ความพึงพอใจเน่ืองจากความรับผิดชอบของตนเองสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก  
(Herzberg, 1957: 113-115) ที่วา การปฏิบัติการสอน หนาท่ีความรับผิดชอบ และความม่ันคง 
ในอาชีพ เปนปจจัยจูงใจ ปจจัยในกลุมนี้จะชวยใหบุคคลทำงานอยางมีประสิทธิภาพ  

 การท่ีครูในสถานศึกษา มีความพึงพอใจในดานความสัมพันธกับผูรวมงาน ในภาพรวม
แสดงใหเห็นวา ครูมีการทำงานแบบมีสวนรวม มีการพ่ึงพาอาศัยกัน ยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานสอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow, 1970: 170) ขั้นท่ี 4 ที่วา
บุคคลท่ัวไปตองการการยอมรับนับถือ เปนความตองการใหผูอื่นนับถือยกยอง ตองการมีชื่อเสียง 
ความสำเร็จ ความโดดเดนในสังคม การไดรับการนับถือในความสามารถ เปนไปตามธรรมชาติ 
ของมนุษย การไดรับการตอบสนองดานการไดรับการยอมรับนับถือ จากบุคคลตาง ๆ รอบตัวจะนำ
มาซึ่งความภาคภูมิใจรูสึกวาตนเองประสบความสำเร็จในการทำงาน นอกจากน้ีในปจจุบันครูมี
สภาพการทำงานท่ีดี มีความพรอมในดานตาง ๆ เมื่อพิจารณาความสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัย
ของเฮอรซเบอรก (Herzberg, 1957: 113-115) พบวาโดยสวนใหญความพึงพอใจในระดับมาก  

3. การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานจำแนกตามแบบพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อภิปรายผลการวิจัย 
ดังตอไปนี้     
 ความพึงพอใจในการทำงานของครูในปจจัยกระตุนและในปจจัยค้ำจุน ที่มีตอการบริหาร
ของผูนำท่ีมุงเนนงานและมุงเนนคนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยู
ในระดับมากทุกขอ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารทำงานสำเร็จอยูเสมอ และเปนผูบริหารมีน้ำใจไมตรีที่ดี  
ครูอาจารยรักใครนับถือ เปนผูนำมุงงานและมุงคนสูง อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมี
ความรูความสามารถ การบริหารจดัการ มกีารใหขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานครู ตลอดทัง้ครู
ก็ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งไดรับการสงเสริม
สนับสนุนอยางเปนรูปธรรมเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ีครูยังเห็นวาผูบรหิารไดมีการวางแผน 
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โครงสราง บริหารโรงเรียนอยางเปนระบบ จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ตลอดจนจัดให
มีกิจกรรมสงเสริมความกาวหนาของครู จึงทำใหครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับมาก สอดคลองกับทฤษฎีผูนำแบบ 3 – D ของเรดดิน (Reddin, 1970: 238)  
กลาววาผูนำน้ันมีแบบพื้นฐาน แบบงานสูง – สัมพันธสูง หรือแบบมิตรสัมพันธ (related styles)  
ผูนำประเภทน้ีเปนผูนำท่ีมุงคนโดยใหทำงานท่ีมีความหมายและมุงงาน โดยใหคนไดตระหนักถึง  
ความรับผดิชอบ เห็นพองกับงานวิจยัของกลุม โอไฮโอ เสตท (Ohio State Research Team, อางถึงใน 
กาญจนา เศวตกาญจน, 2552: 77) ไดแบงมิติดานภาวะผูนำเปน 2 แบบ คือ มุงกิจสัมพันธและ 
มุงมิตรสัมพันธ จากการสรุปพบวา ผูนำท่ีมีประสิทธิภาพจะมีพฤติกรรมมุงเนนท้ังสองมิติ คือ ทั้งดาน 
กิจสัมพันธและมิตรสัมพันธ  

 ความพึงพอใจในการทำงานของครูในปจจัยกระตุนและในปจจัยค้ำจุนท่ีมีตอการบริหาร
ของผูนำไมมุงเนนงานและไมมุงเนนคนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให
เห็นวาผูบริหารใสใจในเรื่องความสำเร็จของงานนอยและผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครูนอย  
ไมใหความไววางใจหรือใหการนับถือเทาท่ีควร หรือที่เรียกวาผูนำมุงงานมุงคนต่ำ อาจเปนเพราะดวย
ภาระงานท่ีรับผิดชอบมากมาย จึงทำใหคณะครูมีภาระหนาที่ในบางสวนท่ีผูบริหารไมจำเปนตอง
เขาไปเก่ียวของมากนัก จึงทำใหผูบริหารขาดความสัมพันธกับผูรวมงาน สอดคลองกับทฤษฎีผูนำ
แบบ 3 – D ของเรดดิน (Reddin, 1970: 238) กลาววาผูนำน้ันมแีบบพืน้ฐานแบบงานต่ำ – สมัพนัธตำ่ 
หรือแบบแยกตัว (separated styles) เปนผูนำที่มิไดมุงงาน หรือมีความสัมพันธกับผูใด  
ตามทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของมนุษย 5 ขั้นของมาสโลว (Maslow, 1970: 170) ถือวาสภาพ
การทำงานเปนความตองการอันดับแรกของมนุษยคือความตองการทางกายภาพ (physiological 
needs) ที่ควรสนองความตองการของบุคคลทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg, 1957: 
113-115) ถือวาสภาพการทำงานเปนปจจยัค้ำจนุซึง่ปองกันไมใหเกดิความไมพึงพอใจในการปฏิบตังิาน  
 
ขอเสนอแนะ   

1.  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
 1.1 จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนำโรงเรียนสวนใหญเปนแบบมุงเนนงานและ

แบบมุงเนนคนสูง ซึ่งแสดงใหเห็นวาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
มีศักยภาพท่ีดีในการพัฒนาผูบริหารซ่ึงจะมาเปนผูนำในการบริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพ 
จึงควรรักษาระบบและแบบแผนในการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุน เพ่ือการวางแผนนโยบาย 
เพ่ือพัฒนาผูอำนวยการสถานศึกษาในรุนตอไป ใหมีคุณภาพข้ึนเร่ือย ๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ใหมีคุณภาพ          
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 1.2 จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการทำงานตามการรับรูของครูใน 
สถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังในปจจัยกระตุนและปจจัยค้ำจุน ดังน้ัน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และผูบริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาและพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจในการทำงานของครู และพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพใหเพ่ิมมากขึ้น  

2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมกีารวิจยัปจจยัท่ีสงผลตอความพึงพอใจของครใูนสถานศึกษาท่ีไดรบัรางวัลดเีดน 
 2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของครูตอพฤติกรรมผูนำตามแนวคิด 

การบริหารสมัยใหมในสถานศึกษาในแตละระดับ เชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา 

 
เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข 
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.  กรุงเทพมหานคร: อักษรไทย. 
กมลรัตน มีผดุง. (2550). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสถานศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1. วิทยานิพนธ 
 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. 
กาญจนา เศวตกาญจน. (2552). การศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนำของผูบริหาร 
 สถานศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1. วิทยานิพนธปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช. 
กุลชลี จงเจริญ. (2556). ภาวะผูนำและการเปล่ียนแปลง. ในประมวลชุดวิชาการพัฒนาทักษะ 
 ประสบการณวิชาชีพสำหรับผูนำทางการศึกษา หนวยท่ี 2. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช สาขาศึกษาศาสตร. 
สมหมาย เผือกสีทอง. (2554). ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 
 สถานศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา  
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18. วิทยานิพนธปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 50

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2550). แนวทางการกระจายอำนาจ การบริหาร 
 และการจดัการศกึษาใหคณะกรรมการสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา 
 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและ 
 การจดัการศกึษา พ.ศ. 2550. กรุงเทพมหานคร: ชมุนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.  
Blake, R. R. and Mouton, J. S.  (1964).  The managerial grid.  Houston, Texas: Gulf. 
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychology testing (5th ed.). New York: Harper  
 Collins Publishers. 
Halpin, A. W.  (1966).  Theory and research in administration. New York: McGraw–Hill. 
Herzberg, F. B. (1957). Job attitudes: Review of research and opinions. Pittsberg:  
 Psychological Service.   
Herzberg, F. B., Mausner, B. and Synderman, B.  (1959).  The motivation to work.  New York:  
 John Wiley & Sons. 
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970).  Determining sample size for research activities.   
 Educational and Psychological Measurement, 30 (3), 208-610.  
Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. New York: Harper & Row. 
Reddin, W. J. (1970). Managerial effectiveness. New York: McGraw-Hill Book. 

 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 51

การสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบ 
เทียนแฟนซี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

CREATING  MULTIMEDIA IN FANCY CANDLE DESIGN TO DEVELOP CREATIVE 
THINKING OF GRADE 10 STUDENTS 

 
ภาวศุทธิ  ดวงหอม / PAWASUT  DUANGHOM1 

สุวิมล  มรรควิบูลยชัย / SUVIMOL  MUKVIBOONCHAI2 

จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางส่ือประสมในรายวิชาเทียนแฟนซี สำหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย 

สื่อประสม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อประสม กลุมตัวอยางคือ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ปการศึกษา 2555 ที่ไดมาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง จำนวน 50 คน เคร่ืองมือการวิจัย ซึ่งสรางโดยผูวิจัยประกอบดวย 1) สื่อประสม 2) แบบวัด

ความคิดสรางสรรค และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อประสม ที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา   

         1. สื่อประสม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 83.44/81.96   
         2.  ความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีเรียนรายวิชาเทียนแฟนซี โดยใช สื่อประสมหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน  

         3. ความพึงพอใจนักเรียนท่ีมีตอสื่อประสม อยูในระดับมากท่ีสุด  

 
คำสำคัญ:  ความคิดสรางสรรค  การเรียนดวยส่ือประสม นักเรียนมัธยมศึกษา 
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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. 
 
Keywords:  creative thinking, multimedia learning, secondary student 
 
บทนำ 
         การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ผานมาน้ัน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาต้ังแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา พบปญหาท่ีตองเรงปรับปรุงแกไข 
พัฒนาดานเทคโนโลยีทางการศึกษาวา มีปญหาการดำเนินการเน่ืองมาจากขาดการพัฒนาเน้ือหา
ผานส่ือที่มีคุณภาพ ครูและนักเรียนนำความรู ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใชในกระบวนการเรียน
การสอนและการเรียนรูดวยตนเองนอย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 8) สอดคลองกับ
การประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีผานมา ไดกำหนดประเด็นสำคัญของระบบ 
การศึกษาและเรียนรูที่ตองการปฏิรูปอยางเรงดวนเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมใหมีนิสัย 
ใฝเรียนรูตั้งแตปฐมวัย สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรู อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  
มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเร่ิมสรางสรรค (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552: 14) และไดกลาวถึงสื่อการเรียนการสอนวา หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
ควรผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรู 
ไดดวยตนเอง และสนับสนุนใหมีระบบการทดสอบผูเรียนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา, 2552: 37) สื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมควรสงเสริมให 
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ผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยที่คิด
หลายแงหลายมุม เปนความคิดอเนกนัยท่ีประกอบดวย ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองแคลว ความคิด
ยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ ดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูแลว นำมาสรางสรรค บรรจุความคิดใหม 
เปนรูปทรงใหม เปนการสรางช้ินงานข้ึนใหมใหดีกวาเดิม ตลอดจนความสามารถในการแกปญหา 
ความสามารถน้ีมีอยูในตัวของแตละบุคคล ในระดับที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถพัฒนาข้ึนไดถาไดรับ
การจัดประสบการณที่เหมาะสม บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคเปนท่ีตองการของสังคมปจจุบัน 
ครูสามารถชวยใหลูกศิษยเปนเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรคไดดวยการนำส่ือและเทคนิควิธีการสอน
แปลก ๆ ใหม ๆ มาใหเด็กไดฝกฝน จัดกิจกรรมกระตุนใหเด็กเกิดความคิดจินตนาการ จะสามารถ
ชวยใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคได การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคมีความสำคัญในการชวย
สงเสริมพัฒนาการของเด็กในดานตาง ๆ ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งจะทำใหเด็ก 
มีพัฒนาการท่ีสมบูรณเจริญเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพ ชวยพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา 
เปนทรัพยากรบุคคลที่สำคัญตอไป 
 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทียนแฟนซี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเปนวิชาเพ่ิมเติม ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยแบงเปน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนกระบวนการปฏิบัติงานและการออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง 
ภาคทฤษฎีนั้นใชวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบกับหนังสือ เอกสารประกอบการสอนและตัวอยาง
ของจริง สวนภาคปฏิบัติใชวิธีการสาธิตและใหนักเรียนลงมือปฏิบัติตามน้ัน ผูวิจัยไดศึกษาปญหา 
ที่พบจากบันทึกผลหลังสอนและขอมูลอื่น ๆ ของการเรียนท่ีผานมา และไดศึกษาวิเคราะหขอมูล
เพ่ิมเติมตามประเด็นตาง ๆ พบวาผลการผานมาตรฐาน ตัวชี้วัดชวงช้ัน รายวิชาเทียนแฟนซี  
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 ในปการศึกษา 2554 มาตรฐาน ง 1.1  ตวัชีวั้ด ม.4-6/2 สรางผลงาน
อยางมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการทำงานรวมกัน มีนักเรียนรอยละ 45 อยูในระดับพอใช  
ซึ่งถือวาอยูในระดับไมดีเทาท่ีควร และจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับ 
การศึกษาขัน้พ้ืนฐานของสำนกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(สมศ.) พบวาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียน 
มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ไดคะแนน 7.37 และตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทำเปน 
ไดคะแนน 7.25 อยูในระดับดี ซึ่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะหไดตั้งเปาหมายในการพัฒนาถึงขั้น 
ดีมาก สมศ. ไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ
วาสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญอยูแลวแตควรสงเสริมใหครูใชส่ือเทคโนโลยี 
ใหมากข้ึน จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียนมีปญหาดานการปฏิบัติและการเรียนรูชา  
ปฏิบัติงานตามแบบโดยไมใชความคิดสรางสรรค ศึกษาดานการจัดกระบวนการเรียนรู พบปญหา
ดานส่ือการเรียนการสอนวา ส่ือการเรียนการสอนท่ีใชในการพัฒนานักเรียน ใหมีผลการผานมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ยังไมดีเทาท่ีควร กลาวคือ หนังสือ วารสาร เอกสารประกอบการเรียน และตัวอยาง 
ของจริงน้ันไมทันสมัย ไมเปนท่ีนาพอใจ ยังไมหลากหลาย ไมกระตุนใหนักเรียนตองการเรียนรู ยังไม
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สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางถาวร จนสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได ประกอบกับ 
การท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมักจะขอความรวมมือใหนำนักเรียนไปรวมกิจกรรมอยูเสมอ  
ทำใหเสียเวลาเรียนในชั่วโมงปกติ ตองใชการสอนซอมเสริมนอกเวลา  
         จากการศึกษาปญหาท่ีพบจากบันทึกผลหลังสอน และศึกษาวิเคราะหขอมูลดังกลาว สรุป
ไดวาปญหาสำคัญในการจัดการเรียนการสอนคือ ขาดส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  
ที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการเรียนรู เกิดความรูความเขาใจ ไมสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จ
ทันเวลา ไมเกิดทักษะเทาท่ีควร ผลงานท่ีไดไมแปลกใหม ไมมีความคิดสรางสรรค เมื่อผูวิจัยไดสำรวจ
ความตองการของนักเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญมีความตองการท่ีจะเรียนรูเพ่ิมเติมจากท่ีครูไดจัด
ใหเรียน โดยเฉพาะเร่ืองการออกแบบผลงานเทียนแฟนซีดวยความคิดสรางสรรค 
 ผลจากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการสรางส่ือการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค  
เพ่ือหาวิธีการแกไขปญหาดังกลาว พบวา ครูควรใชสื่อการสอนชวยจัดและเสริมประสบการณของ 
ผูเรียน สื่อการสอนเปนเคร่ืองมือสำคัญในการถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก เพ่ิมพูนทักษะ
ประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด
ไดแก การคิดไตรตรอง การคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน สื่อการสอนเปนพาหะท่ีชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรู ทักษะและเจตคติ ใหบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนการสอน และตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรไดดีย่ิงขึ้น การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองนำส่ือและนวัตกรรม 
มาใชประกอบการเรียนการสอน เลือกสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ีสอน 
เพราะส่ือและนวัตกรรมแตละอยางยอมมีคุณสมบัติเฉพาะท่ีแตกตางกัน การเลือกใชส่ือและนวัตกรรม 
ที่เหมาะสมจะชวยใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
         ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางส่ือประสมเรื่อง สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน เพ่ือนำไปใช
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนการประดิษฐเทียนแฟนซี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
ในชั้นเรียน และสามารถใชศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเองไดตลอดเวลา สามารถโตตอบยอนกลับ  
ตรวจสอบระหวางครูและนักเรียนได โดยเนนการฝกปฏิบัติจริง สงเสริมการใชความคิดสรางสรรค 
ในการสรรคสรางผลงานเทียนแฟนซีใหหลากหลาย ทำใหสามารถปฏิบัติงานดวยความคิดสรางสรรค
ไดดีขึ้น ชิ้นงานมีความสมบูรณย่ิงข้ึน เปนท่ีตองการของทองตลาด สามารถจำหนายเพ่ือเปนรายได
ระหวางเรียน หรือพัฒนาเปนอาชีพ และเพ่ือปลูกฝงเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ใหนักเรียนมีนิสัย 
รักการทำงาน เต็มใจทำงานรวมกับผูอื่น รวมถึงการมีทักษะในการจัดการซ่ึงเปนพ้ืนฐานสำคัญ 
ในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
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วัตถุประสงค 
         การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 1.  เพ่ือสรางส่ือประสมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   
         2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยส่ือประสม              
         3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อประสมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบเทียนแฟนซี 
 
วิธีดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ีคอื นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  
ปการศึกษา 2555 จำนวน 2 หองเรียน จำนวน 100 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ที่เลือก
เรียนรายวิชาเทียนแฟนซี ปการศึกษา 2555 ท่ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จำนวน 50 คน 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  ประกอบดวย 
 1.   ตัวแปรตน  คือ  การเรียนดวยส่ือประสม 
         2.   ตัวแปรตาม  คือ 
     2.1  ความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
     2.2  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อประสมเร่ืองสรรคสราง
แนวคิดประดิษฐเทียน 
         เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
 1.  สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน 
 2.  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อประสม 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมอื ผูวิจยัไดดำเนินการพัฒนาเคร่ืองมอืแตละประเภท ดงัน้ี 
 1. สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน  ประกอบดวยสื่อตาง ๆ ดังน้ี   
   1.1 E-Learning เรื่องเทคนิคเบื้องตนในการประดิษฐเทียนแฟนซี และ 
E-Learning เรื่องหลักการออกแบบ ไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
               1)  ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด จัดทำคำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาเทียนแฟนซี โดยแบง
เน้ือหาเร่ือง การประดิษฐเทียนแฟนซีเบ้ืองตน ออกเปน 9 หนวย ดังน้ี 
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        หนวยท่ี 1  เทียนแฟนซีประเภทหลอไมถอดแบบ  
        หนวยท่ี 2  เทียนแฟนซีประเภทหลอถอดแบบ 
        หนวยท่ี 3  เทียนแฟนซีประเภทหลอกดแบบ   
        หนวยท่ี 4  เทียนแฟนซีประเภทการชุบ   
        หนวยท่ี 5  เทียนแฟนซีประเภทการปน 
                      หนวยท่ี 6  เทียนแฟนซีประเภทการตีใหขึ้นฟู    
                      หนวยท่ี 7  เทียนแฟนซีประเภทการแกะสลัก   
                      หนวยท่ี 8  เทียนแฟนซีประเภทเทคนิคผสม                   
                      หนวยท่ี 9  เทียนแฟนซีประเภทเทคนิคพิเศษ  
        เน้ือหาเร่ืองหลักการออกแบบ คือเร่ืององคประกอบศิลปะ ประกอบดวย 
จุด เสน รูปรางรูปทรง ลักษณะผิว สี จังหวะ ความกลมกลืน ความสมดุล และเอกภาพ   
      2)   หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองดานมัลติมีเดียเทากับ 0.94 ดานเน้ือหาเทากับ 1.00 
โดยขอที่มีคาระหวาง 0.67-1.00 เปนขอที่นำไปใชได 
      3)  นำ E-Learning ที่ผานการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองแลวไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน 
เพ่ือหาประสิทธิภาพ ใหได E-Learning ที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใชไดจริงกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.95   
   1.2  แบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี 
      การสรางแบบฝกความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี ตามแนวของ
ทอแรนซ (Torrance, 1962) มีวิธีการดำเนินการ ดังน้ี 
      1) ศกึษาทฤษฎ ี เอกสาร ตำรา บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัความคดิสรางสรรค 
และการสรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
      2) เขียนนิยามความคิดสรางสรรค ประกอบดวยความคิด 4 ลักษณะ ตามแนว
ของกิลฟอรด คือ 
         2.1) ความคิดริเร่ิม  
         2.2) ความคิดคลอง 
         2.3) ความคิดยืดหยุน 
         2.4) ความคิดละเอียดลออ 
        3) สรางแบบฝกความคิดสรางสรรคตามแนวของกิลฟอรด (Guilford, 1971) 
เปนแบบเขียนตอบเรื่อง การวาดภาพจากเสน การประกอบภาพจากรูปทรง การต้ังชื่อภาพ การใช
ประโยชนจากธรรมชาติ ความคลายคลึง ผลท่ีจะเกิดตามมา การสรางคำศัพท การตอเติมภาพ  
การออกแบบเทียนแฟนซี รวม 9 ชุด จำนวน 27 ขอ  
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                      4)  นำแบบฝกความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบเทียนแฟนซี ทีผ่านการตรวจสอบ 
และแกไขขอบกพรองแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียน 
ราชโบริกานุเคราะห จำนวน 50 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝก เพ่ือใหไดแบบฝกท่ีนำไปใช 
ไดจริง ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.93   
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อประสม 
   ผูวิจัยไดนำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากงานวิจัยและไดนำมาปรับปรุง
แกไขเพ่ือใหเหมาะสมกับนักเรียนโดยดำเนินการดังน้ี 
   1)  ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจากงานวิจัยตาง ๆ 
   2)  ดำเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยปรับเปลี่ยนขอความ
บางขอใหเหมาะสม ชัดเจน จำนวน 10 ขอ ใชระดับการประเมินของเบสท (Best, 1981: 179-182) 
เปนลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  
ซึ่งสอดคลองกับชวงคะแนนดังน้ี 
                     ระดับ 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
     ระดับ 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
     ระดับ 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
     ระดับ 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
                    ระดับ 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
   3)  นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนไปใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความสอดคลอง  
ดานเน้ือหาและการใชภาษา ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองดานเน้ือหาและการใชภาษาเทากับ 1.00     
    4) นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่ผานการตรวจสอบและแกไข 
ขอบกพรองแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยางโรงเรียนราชโบริกา
นุเคราะห จำนวน 50 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพ ที่นำไปใชไดจริง ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.95  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ไดกำหนดตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1.  ผูวิจัยไดใหนักเรียนทดสอบความคิดสรางสรรคกอนการเรียนแตละดาน โดยใชแบบฝก
ความคิดสรางสรรคกอนเรียน และเก็บรวบรวมคะแนนเพ่ือคิดคำนวณคาทางสถิติ 
 2.  ดำเนินการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม 
 3.  เมื่อจบบทเรียนใหนักเรียนทำแบบฝกความคิดสรางสรรคหลังเรียนแตละดาน และทำ
แบบวัดความคิดสรางสรรค เก็บรวบรวมคะแนนเพ่ือคิดคำนวณคาทางสถิติ  
 4.  ใหนักเรียนสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและเก็บรวบรวม
คะแนนเพ่ือคิดคำนวณคาทางสถิติตอไป                                               
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ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของสื่อประสม  ตามเกณฑ 80:80   
   ผลการหาคาประสิทธิภาพของส่ือประสมมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 1  การหาคาประสิทธิภาพของส่ือประสม ตามเกณฑ 80:80 รายวิชาเทียนแฟนซี  
                

  
50   

 
50   

 381 376 
 467 463 

 376 371 
 408 397 
 454 442 

 2086 2049 
 41.72 40.98 

 83.44 81.96 

 จากตารางท่ี 1  แสดงประสิทธิภาพของส่ือประสม ตามเกณฑ 80:80 พบวาสื่อประสมเรื่อง
สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.44/ 81.96 ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
สื่อประสมเร่ืองสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80:80 จึงสงผลให
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น 
 
 2. เปรียบเทียบผลความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี หลังเรียน
ดวยสื่อประสม   
   ผลการหาคาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคเรื่องการออกแบบเทียนแฟนซี ระหวาง
คะแนนเฉล่ียการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยส่ือประสม มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบเทียนแฟนซี   
             

 
 

  
50  

 
50  

 

 238 376 138 
 346 463 117 

 280 371 91 
 243 397 154 

 311 442 131 
 1418 2049 631 
 ( X ) 28.36 40.98 12.62 

 ( X ) 56.72 81.96 25.24 
  

 จากตารางท่ี 2 แสดงวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคา
เฉล่ียรอยละ 56.72 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 81.96 ผลความกาวหนามีคาเฉล่ีย
รอยละ 25.24 จะเห็นไดวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น และสูงกวาเกณฑความกาวหนา 
รอยละ 20 ทุกคน 
 เมื่อพิจารณาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชแบบฝก
ความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบเทียนแฟนซีเปนรายดาน พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรค
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกดาน โดยอันดับที่หน่ึง ไดแก ดานความคิดละเอียดลออ (คาเฉล่ีย 
รอยละ 30.80) รองลงมา ไดแก ดานความคิดริเร่ิม (คาเฉล่ียรอยละ 27.60) ดานความคิดสรางสรรค 
(คาเฉล่ียรอยละ 26.20) ดานความคิดคลอง (คาเฉล่ียรอยละ 23.40) และดานความคิดยืดหยุน  
(คาเฉล่ียรอยละ18.20) เปนอันดับสุดทาย 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนรายวิชา 
  เทียนแฟนซี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบ 
  เทียนแฟนซี   

                      (n=50)  
 X  S.D. 
 
 

28.36 
40.98 

3.53 
3.19 

                      (n=50)  
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                      (n=50)  

 จากตารางท่ี 3 แสดงวา ความคิดสรางสรรคของนักเรียนรายวิชาเทียนแฟนซี ชั้นมัธยม 
ศกึษาปที ่5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบเทียนแฟนซีหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน  
 3. หาคาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอสื่อประสม                             
   การหาคาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอส่ือประสมเร่ือง
สรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนมีรายละเอียดดังน้ี  
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อประสม 
 

   S.D. 
 

 
    

 1   
 

4.55 0.50  

 2  
 

4.50 0.50  

    
 3   

 
4.40 0.49  

 4  
  

4.60 0.49  

 5  4.40 0.49  
6  4.50 0.50  

    
7  

 
4.35 0.48  

8  
 

4.40 0.09  

9  
 

4.75 0.43  

10  
 

4.55 0.59  

 4.51 0.50  

X  
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 จากตารางท่ี 4 แสดงวา ความพึงพอใจนักเรียนตอสื่อประสมเร่ืองสรรคสรางแนวคิด

ประดิษฐเทียนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ ( x̄ = 4.51) เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวามคีวามพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด 6 ขอ และมาก 4 ขอ เรียงตามลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรกดังน้ี  

วิธีการเรียนโดยใชส่ือประสมทำใหเกิดความคิดสรางสรรคมากข้ึน ( x̄  = 4.75, S.D. = 0.43)  
นักเรียนสามารถควบคุมบทเรียนตามความตองการของตน สามารถใชไดไมจำกัดเวลาและสถานท่ี  

(x̄  = 4.60, S.D.= 0.49) และส่ือประสมชวยกระตุนใหมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนมากข้ึนมั่นใจ

วาจะนำความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง ( x̄  = 4.55, S.D.= 0.59) ตามลำดับ ขอที่ต่ำ

ที่สุดคือนักเรียนพอใจตอการสงเสริมใหไดใชความสามารถของตนเอง ( x̄  = 4.35) 
 จากการท่ีผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูดวยส่ือประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิด
ประดิษฐเทียนเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดทุกข้ันตอนเปนอยางดี ดวยความสนุกสนาน 
สภาพการเรียนรูที่มีบรรยากาศหลากหลาย สื่อประสมที่มีความสะดวกในการใช เปดโอกาสให
นักเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ ไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีเราใจ ไดประสบการณดวยตนเอง ทำให
นักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล การไดรวมกิจกรรมกับผูอื่นทำให
เกิดประสบการณในการเรียนรูอยางกวางขวาง การท่ีนักเรียนไดรับขอมูลยอนกลับทันทีในขณะท่ี
เรียน ทำใหนักเรียนเกิดความพยายามย่ิงข้ึน เปนการเสริมแรงจากความสำเร็จที่เกิดจากตัวของ
นักเรียนเอง และชวยแกปญหานักเรียนบางคนท่ีไมกลาถามขอสงสัยหรือตอบคำถามในหองเรียน 
ใหมีความกลามากกวาเดิม เน่ืองจากไมตองแสดงตนตอหนาครู และเพ่ือนรวมช้ัน ผลงานการออกแบบ
เทียนแฟนซีของนักเรียนมีความคิดริเร่ิม โดยประยุกตดัดแปลงส่ิงตาง ๆ ใหมีความแปลกใหม นักเรียน 
มีความมั่นใจในการทำงาน มีอิสระในการคิดและการแสดงออก ทำใหไดผลงานที่แปลกใหม ดีกวา 
ที่มีอยูแลว ทำใหเกิดเอกลักษณใหมที่ไมเหมือนของใคร 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบวา การพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชสื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนน้ัน 
จำเปนตองมีเคร่ืองมือ อุปกรณ และระบบเครือขายท่ีพรอมและสมบูรณ เพ่ือใหนักเรียนสามารถเลือก
เรียนไดทุกชวงเวลาตามท่ีตองการ นักเรียนและครูตองมีความรูและทักษะท้ังดานคอมพิวเตอรและ
เครือขายอินเทอรเน็ต นักเรียนจะตองมีความพรอมทั้งทางจิตใจและความรู คือจะตองยอมรับ 
ในเทคโนโลยีรูปแบบน้ี ยอมรับการเรียนรูดวยตนเอง มีความกระตือรือรน ต่ืนตัว ใฝรู มีความรับผิดชอบ 
กลาแสดงความคิดเห็นและศึกษาความรูใหม ๆ ครูจะตองเปลี่ยนบทบาทจากผูแนะนำ มาเปน 
ผูอำนวยความสะดวก โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง กระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น 
อยากเรียนรู กระตุนการทำกิจกรรม เน้ือหาบทเรียนจะตองเหมาะสมกับนักเรียนใหมากกลุมท่ีสุด  
มีหลากหลายใหนักเรียนแตละกลุมเลือกเรียนไดดวยตนเอง มีกิจกรรมวัตถุประสงคที่ชัดเจน  
การลำดับเน้ือหาไมซับซอน และไมกอใหเกิดความสับสน การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใช 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 62

สื่อประสมสามารถบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ไดอีกดวย เชน กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงพอสรุปไดวาควรนำส่ือประสมมาใชในการพัฒนา 
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนตอไป  
 
อภิปรายผล 
         ผูวิจัยไดดำเนินการแกปญหาและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี 
โดยใชสื่อประสม ซึ่งประสบความสำเร็จ และไดมีสิ่งท่ีคนพบสมควรนำมาอภิปรายดังน้ี 
         1.  สื่อประสมเรื่องสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ  
80:80 เปนไปตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เน่ืองจากผูวิจัยไดมีการวิเคราะหศึกษาหลักสูตร คูมือตาง ๆ 
เก่ียวกับการจัดทำส่ือประสมเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตองชัดเจนตามหลักวิชา ซ่ึงประกอบดวย 
E-Learning เร่ืองเทคนิคเบ้ืองตนในการประดิษฐเทียนแฟนซี และ E-Learning เร่ืองหลักการออกแบบ 
และแบบฝกความคิดสรางสรรคเร่ืองการออกแบบเทียนแฟนซีมาบูรณาการเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไว สื่อประสมประกอบดวยภาพกราฟก วีดีทัศน 
และเสียง ดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี ชวยในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน มี
ความสะดวกในการใช มีการตรวจสอบและพัฒนาแลว สามารถยืดหยุนได สื่อประสมชวยใหผูเรียนมี
ประสบการณจากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ไดพบวิธีที่จะเรียนในส่ิงท่ีตองการไดดวยตนเองมาก
ย่ิงขึ้น ทำใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่เราใจ ไดประสบการณดวยตนเอง ไดเรียนรูตามความสามารถ
และความถนัดของแตละบุคคล สื่อประสมรายวิชาเทียนแฟนซี ที่มีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหนักเรียน
มีความคิดสรางสรรคสูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของแสงอรุณ สุขเกษม (2549: 100) ศึกษาวิจัย
เร่ืองการพัฒนาแบบฝกส่ือประสมเพ่ือการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย พบวา แบบฝกส่ือประสมเร่ืองการคิดวิเคราะหที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
89.68/84.80 ดังท่ี อัษฏา วรรณกายนต (2551: 93) ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดทดลองสื่อประสม
เร่ืองการอินเทอรเฟสพอรตขนานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร พบวา 
ชุดทดลองสื่อประสมที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 90.67/90.11 เปนไปตามเกณฑ 90/90 
สอดคลองกับพิมพภัทร ศิริเม (2553: 97) ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาสื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการสะกดคำอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สรุปผล
การวิจัยพบวา สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเร่ืองการสะกด
อักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 87.04/84.20 เชนเดียวกับ
ประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 106) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเร่ือง
การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ 4 MAT พบวาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ 75.55/79.94 สอดคลองกับ
พรสวรรค ปราบภัย (2551: 91) ไดศึกษาผลการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนเปนกลุม
รวมมือแบบ Jigsaw ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถม
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ศึกษาปที่ 3 พบวาโปรแกรมบทเรียน มีประสิทธิภาพ 90.10/89.60 และสอดคลองกับเสาวลักษณ  
กอผจญ (2548: 103) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรคเร่ือง 
งานประดิษฐคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ระหวางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรกับการเรียนตามคูมือครู พบวาบทเรียนคอมพิวเตอร  
มีประสิทธิภาพ 85.83/86.22 สรุปไดวา นักเรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนดวยส่ือประสม ดังน้ัน 
สื่อประสมจึงมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80:80 สอดคลองกับสมมติฐาน           
         2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนรายวิชาเทียนแฟนซี  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกความคิดสรางสรรค พบวานักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกวา
กอนเรียน และสูงกวาเกณฑรอยละความกาวหนา 20 ทุกคน เปนไปตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 เน่ืองจาก 
ผูวิจัยไดสรางแบบฝกความคิดสรางสรรคตามแนวของกิลฟอรด (Guilford, 1971) ประกอบดวย
ความคิด 4 ลักษณะคือ ความคิดริเร่ิม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ 
เปนแบบเขียนตอบเร่ืองการวาดภาพจากเสน การประกอบภาพจากรูปทรง การต้ังชื่อภาพ การใช
ประโยชนจากธรรมชาติ ความคลายคลึง ผลท่ีจะเกิดตามมา การสรางคำศัพท การตอเติมภาพ  
การออกแบบเทียนแฟนซี รวม 9 ชุด จำนวน 27 ขอ นักเรียนไดทำแบบฝกดวยการใชความคิด 
จินตนาการอยางอิสระ สนุกสนาน ตื่นเตน นักเรียนมีคะแนนกอนเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 56.72 
คะแนนหลังเรียนมีคาเฉล่ียรอยละ 81.92 ผลความกาวหนามีคาเฉล่ียรอยละ 25.20 ตามตารางท่ี 2 
จะเห็นไดวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของนรินทร สุมมาตร 
(2548: 87) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรค ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการเรียนจากวีดีทัศนแบบปฏิสัมพันธกับการสอนแบบปกติ เร่ือง 
การออกแบบผลิตภัณฑ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
มีความคิดสรางสรรคสูงข้ึน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เชนเดียวกับเสาวลักษณ กอผจญ  
(2548: 103) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรคเร่ืองงานประดิษฐ 
คิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรกับการเรียนตามคูมือครู พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความคิด
สรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 สอดคลองกับอุทัย เสนารักษ (2548: 79) ไดศึกษา
ผลของการใชซอพตแวรคอมพิวเตอรกราฟกตอความคิดสรางสรรคและเจตคติตอการเรียนวิชา
ออกแบบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงข้ึนอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ดังท่ี พรสวรรค ปราบภัย (2551: 92) ไดศึกษาผลการเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนกับการเรียน เปนกลุมรวมมือแบบ Jigsaw ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคลองกับประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 108) ไดศึกษา 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเร่ืองการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT พบวานักเรียนมีความคิด
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สรางสรรคสูงข้ึน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ดังน้ัน การกระตุนใหนักเรียนไดใชความคิดโดยใช
สื่อประสมเร่ืองสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียน ทำใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอสื่อประสมเร่ืองสรรคสราง
แนวคิดประดิษฐเทียน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เปนไปตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เน่ืองจากสื่อ
ประสมประกอบดวยภาพกราฟก วีดีทัศน และเสียงจะดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี 
สามารถเรียนไดตลอดเวลา ทุกสถานท่ี เรียนตามความสนใจไมจำเปนตองเรียนไปตามลำดับเนื้อหา 
เขาใจงาย นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน สามารถตรวจสอบคำตอบได ตื่นเตนสนุกสนาน 
ในการทำกิจกรรมทำใหเกิดการเรียนรูไดตามความสามารถของตนเอง จากตารางท่ี 4 พบวานักเรียน
มีความพึงพอใจตอสื่อประสมเร่ืองสรรคสรางแนวคิดประดิษฐเทียนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

( x̄ = 4.51, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 6 ขอ 
และมาก 4 ขอ แสดงใหเห็นวานักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจสอดคลองกันวา วิธีการเรียนโดยใช
สื่อประสมทำใหเกิดความคิดสรางสรรคมากข้ึน นักเรียนสามารถควบคุมบทเรียนตามความตองการ
ของตน สามารถใชไดไมจำกัดเวลาและสถานท่ี และส่ือประสมชวยกระตุนใหมีความสนใจในกิจกรรม 
การเรียนมากข้ึนมั่นใจวาจะนำความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง สอดคลองกับนรินทร  
สุมมาตร (2548: 88) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรค  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการเรียนจากวีดีทัศนแบบปฏิสัมพันธกับการสอนแบบปกติ 
เร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอวีดีทัศนอยูในระดับมาก เชนเดียวกับเสาวลักษณ กอผจญ (2548: 103) ศึกษาวิจัยเร่ือง 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูและความคิดสรางสรรค เร่ืองงานประดิษฐคิดสรางสรรค กลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
กับการเรียนตามคูมือครู สรุปผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรอยูในระดับมาก สอดคลองกับประภาวดี กองมั่ง และคณะ (2552: 109) ไดศึกษา 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT พบวานักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต อยูในระดับมาก (x̄ = 4.23) 
และสอดคลองกับพิมพภัทร ศิริเม (2553: 98) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาส่ือประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการสะกดคำอักษรนำ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สรุปผล
การวิจัยพบวานักเรียนมากกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการใชสื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเร่ือง การสะกดคำอักษรนำ ชัน้ประถมศึกษาปที ่2 ในระดับมาก 
ดงันัน้ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 5 จงึมคีวามพึงพอใจตอสือ่ประสมเรือ่งสรรคสรางแนวคิดประดษิฐเทียน 
อยูในระดับมากท่ีสุด     
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ขอเสนอแนะ 
       การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
      1.1  จากการวิจัยพบวา กอนนำสื่อประสมไปใชในการจัดการเรียนการสอน ควร
อธิบายวิธีการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมใหผูเรียนเขาใจอยางถองแท เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
   1.2  การเรียนรูดวย E-Learning ผูเรียนควรมีความรูเก่ียวกับการใชงานคอมพิวเตอร
และระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือความสะดวกและคลองตัวของผูเรียน ควรมีความพรอมของหองเรียนและ
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขาย ตองมีประสิทธิภาพท่ีดี เปนอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงท่ีสามารถโหลดขอมูลไดเร็ว เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว ไมเบ่ือหนายกับการรอ
การแสดงผล 
   1.3  การจัดกิจกรรมเพื่อฝกความคิดสรางสรรคควรมีลักษณะกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพ่ือสนองพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   จากการวิจัยเร่ืองการสรางส่ือประสมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
เทียนแฟนซี  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไปดังน้ี 
               2.1  ควรมีการศึกษาลักษณะของส่ือประสมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคที่เหมาะสม
กับความตองการและสภาพการเรียนรูของผูเรียน เพราะผูเรียนแตละคนมีระดับสติปญญา มีศักยภาพ 
ที่แตกตางกัน 
   2.2  ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสมกับการจัดการ
เรียนการสอนดวยวิธีอื่น ๆ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูตอไป 
   
สรุป 
 การสรางสื่อประสมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบเทียนแฟนซี สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน 
ใหนักเรียนมีทักษะการออกแบบงาน สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมอยางสรางสรรค  
มีความคิดสรางสรรค ในการแกปญหา หรือสนองความตองการในงานท่ีผลิตเอง หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ผูอื่นผลิต โดยการใชสื่อหลากหลายมิติที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี 
ทำใหนักเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดกวางขวางและหลากหลายอยางรวดเร็ว โดยไมจำเปนตอง
เรียนไปตามลำดับเน้ือหา นักเรียนและส่ือมีปฏิสัมพันธกัน สามารถตรวจสอบยอนหลังและแกไข
จุดออนในการเรียนได เปนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนของนักเรียน สื่อประสมจะทำใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ เขาใจ และมีสวนรวมในการเรียนการสอน ทำใหเกิดการเรียนรูไดตามความสามารถของ
ตนเอง  ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
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การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ACADEMIC ADMINISTRATION AFFECTING LEARNING ORGANIZATION  
IN EDUCATIONAL INSTITUTION UNDER THE JURISDICTION OF RATCHABURI 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 

ยุพิน  ภารนันท/ YUPIN  PHARANANT1 

พิชญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW 2 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  

2) ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 3) การบริหารงานวิชาการท่ีสงผล 

ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ที่มีตอการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง 

ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

จำนวน  276 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม

ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

 2. การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

 3. การบริหารงานวิชาการสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 ดาน ไดแก 1) การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา  

2) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู 3) การวางแผนงานวิชาการ  

4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ และ  

6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 

85.60 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการ 
แหงการเรียนรู พบวา สถานศึกษาขาดแคลนครู งบประมาณ สื่อ และอุปกรณสนับสนุนในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ครูมีภาระหนาท่ีนอกเหนืองานสอนมาก ดังน้ัน สถานศึกษาควรเพ่ิม
งบประมาณ ส่ือ และเทคโนโลยีใหเพียงพอ สรางความรวมมือกันในการทำงานท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือปรับปรุงการทำงานใหดีย่ิงขึ้น 
 
คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ  องคการแหงการเรียนรู  สถานศึกษา  ประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of academic administration of educational 
institutions; 2) the 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, 
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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.  
  
Keywords: academic administration, learning organization, educational institution, primary  
  education 
 
บทนำ 
 การศึกษานับวามีความสำคัญกับสภาพสังคมไทยในปจจุบันอยางย่ิง เน่ืองจากการจัด 
การศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได 
อยางรูเทาทันการเปล่ียนแปลงตาง ๆ การศึกษาจึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนามนุษยและสังคม
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 
ตามหมวด 1 กำหนดบทท่ัวไปความมุงหมายและหลักการมาตรา 6 “การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” และตามมาตรา 8  
“การจัดการศึกษาใหยึดหลักการดังน้ี 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 2) ใหสังคม 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู ใหเปนไปอยางตอเน่ือง
เปนการเปล่ียนแปลงองครวมทางการศึกษาท้ังแนวคิดโครงสรางกระบวนการจัดการศึกษาการปฏิรูป
การจัดระบบการศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น” (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545: 1)  
 การพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูเปนการบริหารจัดการคุณภาพ 
การศึกษาเพ่ือการสรางสรรคความรู ความสามารถของผู เ รียนใหมีความหลากหลายตาม 
ความตองการของผูเรียน ซึ่งเปนการจัดการศึกษาท่ีจะตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสังคมแหงการเรียนรู และสรางคานิยมแบบประชาธิปไตย โดยมีจุดหมาย 
ที่จะทำใหการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบเปนการศึกษาเพ่ือสรางคน สรางงาน และสรางชาติในอนาคต
ตอไป ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุ  
ใหมีการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกลยุทธการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได การจัดกระบวนการเรียนรู แสวงหาและสรางองคความรูไดนั้น การเปนองคการ 
แหงการเรียนรูเปนการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ใชเปนพ้ืนฐานในการกาวไปสูความสำเร็จขององคการ
โดยอาศัยรูปแบบการทำงานเปนทีมและการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิดความเขาใจใน 
เชิงระบบที่จะประสานสัมพันธเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบท่ีย่ังยืนตอการแขงขัน ทามกลางกระแส
โลกาภิวัตนตลอดไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547: 96) สอดคลองกับ 
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ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001: 98) กลาววาโรงเรียนควรเปนองคการแหงการเรียนรู 
มากกวาองคการประเภทใด ๆ ทั้งน้ีเปนเพราะโรงเรียนเปนแหลงในการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู 
ใหเกิดกับบุคลากรทุกระดับใหมีการใฝรูใฝเรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู การทำงานรวมกันเปนทีม 
รวมถึงการปรับปรุงความคิดและการทำงานอยางเปนระบบ วัฒนธรรมการทำงานเปนทีม และ
เครือขายบรรยากาศท่ีสนับสนุนระบบการเอ้ืออำนาจ (empowerment) ใหแกบุคลากรในองคการ 
การเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย การยอมรับในความแตกตางของบุคคลความเทาเทียมกัน 
ความมีอิสระในการตัดสินใจแกปญหาของตนเองการกระจายความรับผิดชอบและการตัดสินใจ 
แกปญหาไปสูผูปฏิบัติ 
 สำหรับในสถานศึกษาน้ัน การบริหารงานวิชาการเปนพันธกิจหลักของสถานศึกษาท่ีกำหนด
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 36 
และกำหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนา 
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมแหงการเรียนรู  
และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ดังนั้น การจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสำคัญในพันธกิจนี้ อยางมุงมั่นและทุมเท เพราะงาน
วิชาการถือเปนหัวใจของการบริหารการศึกษาสวนงานอื่น ๆ เปนไปเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหงาน
วิชาการและการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามจุดประสงคการศึกษา 
ที่กำหนดไว (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 24) 
 ดังนั้น จากคำกลาวในขางตนจึงแสดงใหเห็นวา การบริหารงานวิชาการเปนองคประกอบ 
สำคัญในการท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพน้ัน จำเปนตองพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู เพราะการบริหารงานวิชาการเปนการบริหารงานท่ีสำคัญ และเปนภารกิจหลักใน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะเปนการบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพของนักเรียนโดยตรง สามารถ
สะทอนถึงคุณภาพของโรงเรียน และความสามารถในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ในการนำ
สถานศึกษาไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรู ผูวิจัยในฐานะของครูผูสอนในโรงเรียนสถานศึกษา 
สนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือที่ผูบริหารและผูที่เก่ียวของ
ทางการศึกษาอันจะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร เกิดประสิทธิผล 
ของผูเรียน และเพ่ือเปนประโยชนตอสถานศึกษา ชมุชน วงการการศึกษาและการพัฒนาประเทศตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 4. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการและการเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ีเขต 2  
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของผูบริหาร 
สถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 ที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมสนับสนุนและปรับปรุงการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร ประกอบดวย  
1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การวางแผนงานวิชาการ 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 5) การวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) การนิเทศและการแนะแนวการศึกษา  
7) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 8) การสงเสริม สนับสนุน 
และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ และ 9) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือ 
การศึกษาและแหลงเรียนรู 
 2. องคการแหงการเรียนรู หมายถึง กระบวนการดำเนินการของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการเรียนรู เปนเคร่ืองมือสำคัญเพ่ือกาว
ไปสูความสำเร็จขององคการ สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในทุกระดับขององคการคือ ระดับปจเจกบุคคล
ระดับกลุม และระดับองคการ ที่สมาชิกทุกคนจะตองเรียนรูรวมกันและเรียนรูอยางมีพลังแลว 
ปรบัเปลีย่นตัวเองอยางตอเน่ืองในการพัฒนาใหดขีึน้เก่ียวกับการแสวงหาความรู การจดัการกับความรู 
การใชความรูเพ่ือความสำเร็จขององคการ และใชเทคโนโลยีเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูและผลิตผลงาน
ใหสูงสุด สรางความเปนเลิศแกองคการอยางย่ังยืน ประกอบดวย 1) พลวัตแหงการเรียนรู  
2) การปรับเปล่ียนองคการ 3) การเสริมอำนาจบุคคล 4) การจัดการความรู และ 5) การใชเทคโนโลยี 
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วิธีดำเนินการ 
 การวิจัย เร่ือง การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 คร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
 ประชากร  
 ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2556 จำนวน 1,666 คน 
 กลุมตัวอยาง  
 ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอโพธาราม อำเภอบานโปง อำเภอบางแพ และอำเภอ 
ดำเนินสะดวก ไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 
อางถึงใน สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ, 2542: 84) กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงชั้น 
ตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ซึ่งจำแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 
จำนวน 30 คน และครูผูสอน จำนวน 283 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 313 คน จากสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 
  

   
      
  

 
 

 

 55 500 10 94 
 49 473 9 89 

 25 193 5 36 
 31 340 6 64 

 160       1,506 30 283 
 1,666 313 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ
และการเปนองคการแหงการเรียนรู เพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
ตัวแปรท่ีศึกษา และกำหนดดัชนี 
 ขั้นท่ี 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา  
ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 3 นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแกไข 
 ขั้นท่ี 4 นำสงผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบคาของความตรงดาน
เน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67-
1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 92 ขอ 
 ขัน้ท่ี 5 แกไขปรบัปรงุแบบสอบถามความคดิเห็นตามคำแนะนำของผูเชีย่วชาญ จำนวน 3 ทาน 
กอนนำไปทดลองใช 
 ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารและครูที่ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเท่ียง (reliability)  
 ขั้นท่ี 7 นำแบบสอบถามความคิดเห็นจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1974 อางถึงใน พวงรัตน  
ทวีรัตน, 2546: 125) แบบสอบถามความคิดเห็นดานการบริหารงานวิชาการไดคาความเท่ียง 
เทากับ 0.98 และแบบสอบถามความคิดเห็นดานการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดคาความเท่ียง
เทากับ 0.97 
 ขั้นท่ี 8 ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดย
ผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณเพ่ือนำไป
ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเปนเครื่องมือสำหรับ 
เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครู 
ที่ปฏิบัติการสอน แบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ มีลักษณะเปน
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist)    
 ตอนท่ี 2   สอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 3   สอบถามเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
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 แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating  
scale) 5 ระดับ กำหนดเกณฑการใหระดับดังน้ี 
 5   หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก 
 3   หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง 
 2   หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับนอย 
 1   หมายถึง การบริหารงานวิชาการ/การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของ 
การบริหาร งานวิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรูเปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 313 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารสถานศึกษา
และครูที่ปฏิบัติการสอนท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มี 
ความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 276 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.18 
 การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังน้ี 
 1.  การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยวิธีการแจกแจงความถี่ 
(frequency) และคารอยละ (percentage)  
 2.  การวิเคราะหระดับเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)   
 3.  การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการและการเปนองคการแหง 
การเรียนรูของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต 2 ใชการวิเคราะห
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r

xy
)  

 4.  การวิเคราะหการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษา ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis)  
 5. วิเคราะหคำถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารงาน
วิชาการและการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.43, S.D.    
= 0.44) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษาอยูในลำดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.52) รองลงมา ไดแก  
การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ( x̄ = 4.48,S.D.    
= 0.45) และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยูในลำดับต่ำสุด ( x̄ = 4.33, 
S.D. = 0.59) ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับและลำดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
 (n = 276) 

  X  S.D.   
1.  4.40 0.54  6 
2.  4.47 0.50  3 
3. 

 4.48 0.45  2 
4.    

 
 

4.41 
 

0.46 
 

 
 
5 

5.  
 

 
4.33 

 
0.59 

 
 

 
9 

6.  4.45 0.52  4 
7.  

 4.54 0.52  1 
8.   

 
 

4.38 
 

0.55 
 

 
 
7 

9.   
 4.36 0.54  8 

 4.43 0.44   
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(n = 276) 
  X  S.D.   

1.  4.56 0.51  1 
2.  4.43 0.50  4 
3.  4.48 0.53  3 
4.  4.49 0.53  2 
5.   4.40 0.52  5 
  4.47 0.45   

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄  = 4.47, S.D.  
= 0.45) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ดานพลวัตแหงการเรียนรูอยูในลำดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.56, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ดานการจัด 

การความรู ( x̄ = 4.49, S.D. = 0.53) และดานการใชเทคโนโลยีอยูในลำดับต่ำท่ีสุด 

(  x̄ = 4.40, S.D.  = 0.52) ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ระดับและลำดับ การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  

 ตอนท่ี 3 การบรหิารงานวชิาการทีส่งผลตอการเปนองคการแหงการเรยีนรูของสถานศกึษา 
 คาสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธระหวางตวัแปรภายในของการบรหิารงานวิชาการ ซึง่มคีวามสมัพนัธ
ทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง .472-.825 และ 
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารงานวิชาการกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
ของสถานศึกษา (Y

tot
) พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาสหสัมพันธระหวาง .635 -.858 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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 (X
1)  (X

2) 

 (X
3) 

  (X
4) (X 5)  

 
 (X

6) 

 (X
7) 

 
  (X

8) 
 

   (X
9) 

(Y tot
) 

 (X1) 1.000          

 (X2) .813** 1.000         

 (X3) .711** .723** 1.000        
   

 (X4) .572** .613** .685** 1.000       

 (X5)   825** 

 
 
 

.714** 

 
 
 

.722** 

 
 
 

.615** 
 
1.000      

 (X6) .776** .733** .759** .672** .769** 1.000     
 

 (X7) .577** .580** .545** .472** .547** .574** 1.000    
  

 (X8) .742** .698** .725** .612** .741** .736** .581** 1.000   
  

 (X9) .755** .747** .745** .666** .767** .781** .621** .819** 1.000  
 

 (Ytot) .821** .810** .766** .667** .790** .858** .635** .795** .847** 1.000 

**  .01 

ตารางที่ 4  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 
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 การบริหารงานวิชาการ ดานการนิเทศและการแนะแนวการศึกษา (X
6
) การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู (X
9
) การวางแผนงานวิชาการ (X

2
) การพัฒนา

หลักสูตร (X
1
) การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ (X

8
) และการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (X
7
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการ

ถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.856 ซึ่งแสดงวา ดานการนิเทศ 

และการแนะแนวการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู 

การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การสงเสริม สนับสนุนและประสานความรวมมืองาน

ดานวิชาการ และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาสงผลตอ 

การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และสามารถทำนายการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาไดรอยละ 85.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

  

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  

 

ดังปรากฏในตารางท่ี  5 

tot= 0.509 + 0.293 (X6) + 0.195 (X9) + 0.165 (X2) + 0.106 (X1) + 0.083 (X8) + 0.054 (X7) 

tot = 0.335 (Z6) + 0.234 (Z9) + 0.182 (Z2) + 0.126 (Z1) + 0.101 (Z8) + 0.061 (Z7) 
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(n = 276) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 6 48.145 8.024 265.465* .000 
Residual 269 8.131 0.030   

Total 275 56.276    
 b Beta SEb t Sig. 

 0.509  0.108 4.723* .000 
 (X6) 0.293 0.335 0.037 7.862* .000 

         
 (X9) 

 
0.195 

 
0.234 

 
0.040 

 
4.874* 

 
.000 

 (X2) 0.165 0.182 0.039 4.218* .000 
 (X1)  0.106 0.126 0.039 2.720* .007 

   
 (X8) 

 
0.083 

 
0.101 

 
0.036 

 
2.322* 

 
.021 

 (X7) 
 
0.054 

 
0.061 

 
0.027 

 
1.976* 

 
.049 

*  .05 
R = 0.925 R2 = 0.856 SEE. = 0.173 

ตารางที่ 5 การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการ 
  แหงการเรียนรู 

 ตอนท่ี 4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ และ 
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาราชบุรี เขต 2 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สวนใหญเกิดจากบุคลากร
ครูไมเพียงพอ ทำใหมีครูสอนไมครบตามกลุมสาระการเรียนรู หรือครูสอนไมตรงกับสาขาท่ีจบ 
การศึกษามา และปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สวนใหญ
เกิดจากขาดงบประมาณ ขาดส่ือ อุปกรณสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เรียงลำดับจากมากไปหานอย
ดังน้ีขอเสนอแนะมากท่ีสุด คือ หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเพ่ิมงบประมาณ สื่อและเทคโนโลยี 
ใหเพียงพอและขอเสนอแนะเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา คือ เพ่ิมงบประมาณ
ใหเพียงพอตอการวิจัยและพัฒนา 
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อภิปรายผล 
 1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหารงาน
วิชาการโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษาอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูและ 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการนิเทศและการแนะแนว 
การศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตร  
ดานการสงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมืองานดานวิชาการ ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู และดานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากงานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจาย
อำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา 
ดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษา 
มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจน 
การวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยาง 
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสมพร พรมชินวงศ (2550: 132) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  
การศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมท้ัง 12 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน ดานการวิจยั
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดานการพัฒนา
แหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชมุชน ดานการประสานความรวมมอื
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคการอ่ืน และดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว องคการหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงาน
วิชาการอยูในระดับมากทุกดาน 
 2. ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานพลวัตแหงการเรียนรูอยูใน 
ลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการจัดการความรู ดานการเสริมอำนาจบุคคล ดานการปรับเปลี่ยน
องคการและดานการใชเทคโนโลยี ทัง้นีเ้น่ืองจากตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุใหมีการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกลยุทธ การจัดกระบวนการเรียนรู
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ใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดกระบวนการเรียนรู แสวงหาและสราง 
องคความรู ไดนั้น การเปนองคการแหงการเรียนรู เปนการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ ใช พ้ืนฐาน 
ในการกาวไปสูความสำเร็จขององคการ โดยอาศัยรูปแบบการทำงานเปนทีมและการเรียนรูรวมกัน 
ตลอดจนมีความคิดความเขาใจในเชิงระบบที่จะประสานสัมพันธ เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบท่ีย่ังยืน
ตอการแขงขนั ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนตลอดไป (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 96) 
ดังท่ี อภิชัย เทิดเทียนวงษ และคณะ (2547: 17) ที่กลาวไววา องคการแหงการเรียนรูคือ องคการท่ีมี
กระบวนการท่ีมุงเนนกระตุนเรงเราและจูงใจใหสมาชิกทุกคนในองคการกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมและขยายสมรรถภาพของตนเองและขององคการในการปฏิบัติ 
ภารกิจตาง ๆ ใหสำเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยรูปแบบของการทำงาน
เปนทีมและการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบที่จะประสานกัน เพ่ือใหเกิด
เปนความสามารถความไดเปรียบทางการแขงขันอยางย่ังยืนตลอดไป สอดคลองกับธีรยุทธ จิ่มอาษา 
(2550: 101-103) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ระดับการเปนองคการแหง 
การเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 อยูในระดับมากทั้งภาพ
รวมและรายดาน 
 3. การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก  
ดานการนิเทศและแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ
แหลงเรียนรู ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการสงเสริม สนับสนุน และ
ประสานความรวมมืองาน ดานวิชาการ และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
โดยจะสามารถทำนายการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดรอยละ 85.60 โดยอภิปราย
ผลเปนรายดานดังน้ี 
   3.1  การบริหารงานวิชาการดานการนิเทศและการแนะแนวการศึกษาสงผลตอ 
การองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
เขต 2 อยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาสรางความตระหนักใหแกครูและผูเก่ียวของ 
เขาใจกระบวนการนิเทศและแนะแนวการศึกษาภายในวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารงาน
วิชาการ และการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแตละบุคคลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2553: 27) ท่ีกลาววาการนิเทศเพ่ือใหโรงเรียนพัฒนา
ตนเองจะตองดำเนินการอยางเปนระบบ ตั้งแตการวิเคราะหสภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 
เพ่ือการนิเทศ การหาทางเลือกและตัดสินใจใชยุทธศาสตร การนิเทศ การกำหนดระยะเวลาและ 
การปฏิบัติงาน การจัดทำส่ือและเอกสารประกอบการนิเทศ การสรุปและรายงาน และการดำเนินงาน
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พัฒนากอนและหลังการพัฒนา พบวา ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชวิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน และการดำเนินการประเมิน เม่ือนำมาเปรียบเทียบกัน ครูลดการประเมินผล
การเรียนรูดวยแบบทดสอบนอยลง โดยไปประเมินตามแนวทางเลือกใหมเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมี 
การประชุมรวมกัน สังเกตการสอนและการประเมินการใชขอมูลสะทอนกลับทันที จึงทำใหครูผูสอน 
นักเรียนเกิดความเขาใจในการประเมินผลการเรียนรูตามแนวทางเลือกใหม 
   3.2  การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
และแหลงเรียนรู สงผลตอการองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สอดคลองกับกิดานันท   
มลิทอง (2548: 12-16) ที่ไดกลาววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปจจุบันเปน 
การนำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิรูปการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนจุดศูนยกลางของการเรียนหรือ
เปนสำคัญ เปนการเปล่ียนบทบาทของผูเรียนจากผูรับแตเพียงฝายเดียวมาเปนผูกระตือรือรน รวมถึง 
การมีสวนรวมในการเรียน ขณะเดียวกันผูสอนเปลี่ยนจากเปนจุดศูนยกลางของการเรียนการสอนมา
เปนผูคอยชี้แนะผูสนับสนุนใหความรวมมือและบางคร้ังจะเปนผูเรียนรูรวมไปกับผูเรียนดวย 
   3.3 การบริหารงานวิชาการดานการวางแผนงานวิชาการ สงผลตอการองคการ 
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2542: 4) ไดกำหนด
เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540 ที่เก่ียวของกับการวางแผนงานวิชาการไวดังน้ี 
เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการวางแผนงานวิชาการมีบางประการดังน้ี มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผน
งานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง คือผูบริหารมืออาชีพวางแผนงานขององคการไดอยาง
มียุทธศาสตร เหมาะสมกับเง่ือนไขขอจำกัดของผูเรียน ครู ผูรวมงาน ชุมชน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
สอดคลองกับนโยบาย แนวทาง เปาหมายของการพัฒนา เม่ือนำไปปฏิบัติจะเกิดผลตอการพัฒนา
อยางแทจริง แผนงานตองมีกิจกรรมสำคัญท่ีนำไปสูผลของการพัฒนาความสอดคลองของเปาหมาย
กิจกรรม และผลงานถือเปนคุณภาพ สำคัญท่ีนำไปสูการปฏิบตังิานท่ีมปีระสทิธิภาพสูง มคีวามคุมคา
และเกิดผลอยางแทจริงระดับคุณภาพ 
   3.4  การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร สงผลตอการเปนองคการ 
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษามีบทบาท 
ในเร่ืองของหลักสูตรมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการจัดทำสาระของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทองถ่ิน  
และตองปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู รวมท้ังการประเมินผลใหสอดคลองกับเน้ือหาตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาว ดังน้ัน ครู อาจารยในสถานศึกษาจำเปนตองมีความรูความเขาใจใน 
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเปนอยางดี จึงจะทำใหการจัดการศึกษาสามารถดำเนินไปตามเจตนารมณ
ของพระราชบญัญัตกิารศึกษาแหงชาตฉิบบันีไ้ดตอไป และสอดคลองกบัณฏัฐกิา วอแพง (2548: 83) 
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจยัพบวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย 
เขต 2 อยูในระดับมาก  
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  3.5 การบริหารงานวิชาการดานการสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือ 
งานดานวิชาการ สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ทัง้น้ีเน่ืองจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอำนาจใน 
การบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการได 
โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถาบันศึกษา ชุมชน ทองถิ่น  
และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญทำใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง 
ในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล สอดคลองกับสมพร พรมชินวงค (2550: 132) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการบริหาร
งานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผลการวิจัย
พบวาการบริหารงานวิชาการดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคการอื่น
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชนและ
องคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการบริหารงานอยูในระดับมาก และดาน 
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ และหนวยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษา 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
   3.6  การบรหิารงานวิชาการดานการพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพในและมาตรฐาน
การศึกษา สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ไดกำหนดจุดหมายและหลักการของ 
การจัดการศึกษาท่ีตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยกำหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสองบัญญัติวา ระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ไดออกกฎกระทรวง คือ กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ขอ 2 วรรคสองบัญญัติวา ระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา 
 สำหรับการวิจัยคร้ังน้ีพบวา การบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ไมสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากปญหาครูขาดความชำนาญในการจัด 
การเรียนการสอน ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ขาดการใชส่ือประกอบการสอน และหนวยงานตนสังกัด
มอบหมายภาระงานใหสถานศึกษาและครูมากมายท้ังงานเอกสาร การจัดแผนงาน และการจัดอบรม
ตาง ๆ ทำใหครูตองสละเวลาสอนเพ่ือไปปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคลองกับดอกฝาย ทัศเกตุ 
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(2553: 58) ไดศกึษาวิจยัเร่ืองแนวทางการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนขยายโอกาส อำเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน 
การปฏิบัติของผูบริหารท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุด พบวา ผูบริหารตองหาวิธีการใหม ๆ แนวทางใหม ๆ และ
สรางสรรคในการปฏิบัติงานครู โดยใชเทคนิคดานการพูด และการสรางขวัญกำลังใจ ผูบริหารตอง
ยอมรับผลการปฏิบัติงานของครู โดยชื่นชมงาน ถึงแมวาคุณภาพงานจะต่ำ และเปดโอกาสใหครูได
ปรับปรุงแกไข ตองสงเสริมพลังอำนาจใหแกครู ซึ่งเปนกระบวนการจัดการภายในองคการ เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะใหกับครู เน่ืองจากครูมีภารกิจดานงานอ่ืน ๆ อีกมาก จึงมีเวลาไมมากนักในการคิดวางแผน
สงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
 ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาคือ สวนใหญเกิดจาก
บุคลากรครูไมเพียงพอ ทำใหมีครูสอนไมครบตามกลุมสาระการเรียนรู และปญหาอุปสรรคเก่ียวกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา คือ สวนใหญเกิดจากขาดงบประมาณ ขาดส่ือ 
อุปกรณสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขอเสนอแนะมากท่ีสุด คือ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเพ่ิมงบประมาณ สื่อและเทคโนโลยีใหเพียงพอ และขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ขอเสนอแนะมากท่ีสุด คือ เพ่ิมงบประมาณ 
ใหเพียงพอตอการวิจัยและพัฒนา  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 
  1.1 การบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ควรเปดโอกาสใหครูในการสรางองคความรูทักษะการทำวิจัย การประยุกตใช การตระหนักถึง 
ทางเลือกที่เปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนใหดีขึ้น เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู 
ของครู 
  1.2 การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ
แหลงเรียนรูสถานศึกษาจึงควรใหความสำคัญในการใชและพัฒนาสื่อการเรียนรู เพ่ือใหเกิด 
การเรียนรูตอผูเรียนอยางจริงจัง เพ่ิมงบประมาณทรัพยากร ดานส่ือและเทคโนโลยีใหเพียงพอ 
ตอความตองการของผูเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา 
  1.3 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการใชเทคโนโลยีสถานศึกษา
ควรมีเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู โดยการนำวิทยาการคอมพิวเตอรอันทันสมัย เขามาสนับสนุน 
การปฏิบัติงานใหเกิดการเรียนรูและเพ่ิมพูนสมรรถนะที่จะกอเกิดความกาวหนาในการดำเนินกิจการ
ไปสูเปาหมายรวมกันขององคการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 
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  1.4 ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู สถานศึกษาควรให 
ความสำคัญในการบริหารงานวิชาการ โดยพิจารณาจากดานการนิเทศและแนะแนวการศึกษา 
การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู การวางแผนงานวิชาการ 
การพัฒนาหลักสูตร การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้เน่ืองจากเปนปจจัยท่ีเปนองคการ 
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการ 
  2.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 
  2.3 ควรศึกษากลยุทธการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 
สรุป 
 การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา การบริหารงานวิชาการอยูระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายดาน การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูระดับมากทั้งในภาพ
รวมและรายดาน การบริหารงานวิชาการที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการนิเทศและการแนะแนว 
การศึกษา 2) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู 3) การวางแผนงาน
วิชาการ 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมืองานดานวิชาการ และ 
6) และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 
85.60 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการและการเปนองคกรแหง 
การเรียนรู พบวา สถานศึกษาขาดแคลนครู งบประมาณ สื่อ และอุปกรณสนับสนุนในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ครูมีภาระหนาท่ีนอกเหนืองานสอนมาก ดังน้ัน สถานศึกษาควรเพ่ิม
งบประมาณ ส่ือ และเทคโนโลยีใหเพียงพอ สรางความรวมมือกันในการทำงานท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือปรับปรุงการทำงานใหดีย่ิงขึ้น 
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รูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

TYPES OF ORGANIZATIONAL CULTURE AFFECTING KNOWLEDGE 
MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER  

THE JURISDICTION OF SECONDARY EDUCATIONAL  
SERVICE AREA OFFICE 8 

 
ราเชนทร  แกวพิทักษ / RACHEN  KAEWPITAK1  
พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA  YUENYAW2  

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบวัฒนธรรมองคกร

ของสถานศึกษา 2) ระดับการจัดการความรูของสถานศึกษา 3) รูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผล 

ตอการจัดการความรูของสถานศึกษา และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบ

วัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 335 คน ไดมาโดย 

การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน และการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและ

รายดาน 

 2. การจัดการความรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

 3. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานวัฒนธรรมแบบเนนการตลาด ดานวัฒนธรรม 

แบบเนนสายการบังคับบัญชา และดานวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 74.80 

 4. ปญหาและอุปสรรคของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา 

ไดแก บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน ขาดส่ือและแหลงสืบคนความรูใน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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การพัฒนา การจัดการความรู ดังน้ัน สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทำหนาท่ีอยางเต็ม 
ความสามารถจัดทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตาม และอบรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสรางส่ือที่ทันสมัย 
 
คำสำคัญ: วัฒนธรรมองคกร  การจัดการความรู  สถานศึกษา  มัธยมศึกษา 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the implementation level of organizational culture 
types of educational institutions; 2) the 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. Types of organizational culture implemented by educational institutions were  
at a high level in both overall and individual aspects. 
 2. 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. 

Keywords:  organizational culture, knowledge management, educational institution, secondary  
  education 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 90

บทนำ 
 ในสภาวการณปจจุบัน ความเจริญกาวหนาในวิทยาการดานตาง ๆ ดำเนินไปอยางรวดเร็ว 
ดังนั้น สถานศึกษาไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนตองเตรียมพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ 
เกิดขึ้น ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ตองเผชิญไมวาจะเปนบุคคล หรือองคกร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อยางรวดเร็วในโลกปจจุบันน้ัน มีปจจัยมาจากการกาวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนา
อยางตอเน่ือง และความซับซอนของระบบเศรษฐกิจซึ่งสงผลกระทบกับการดำเนินการท้ังภายใน 
และภายนอกองคกร การแขงขันจากท่ีเคยจำกัดอยูในวงแคบ ๆ ก็ไดขยายขอบเขตออกไปครอบคลุม 
ทั่วโลก นอกจากน้ีแลวแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม ไมวาจะเปนการบริหารการเปล่ียนแปลง 
การจัดการคุณภาพ การจัดการหวงโซอุปทาน รวมถึงการจัดการความรู ทำใหองคกรและหนวยงาน
ทั้งหลายตองปรับตัวเพ่ือความอยูรอด โดยมีคนเปนพลังขับเคล่ือนท่ีสำคัญ เพราะในตัวคนมีทักษะ
และประสบการณ ที่กอใหเกิดความชำนาญซ่ึงเปนทุนความรู จึงจำเปนตองสรางคานิยมขององคกร
และวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองและปรับตัวไดตามสภาวะเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือความอยู
รอดและการพัฒนาท่ีกาวหนาและสามารถบรรลุผลท่ีตั้งไวได (สรัสนันท ธิรศริโชติ, 2554: 1) 
 ปจจบุนัการบริหารงานภาครัฐ มเีปาหมายเพ่ือมุงผลสมัฤทธ์ิ มปีระสิทธิภาพ และความคุมคา 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ัง 
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนเจตคติของขาราชการ 
ในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547: 4) และเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2548: 8) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของชาติไว 3 มาตรฐาน ในสวนของมาตรฐานที่ 3 ไดแก แนวการสรางสังคม 
แหงการเรียนรู หรือสังคมแหงความรูการสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง การเรียนรู 
ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีนั้น ลวนเปนปจจัยสำคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู
ทั้งส้ิน ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงจำเปนตองมีกระบวนการพัฒนาองคกรของตนโดยใชวิธีการจัดการ
ความรู ดังท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกำหนดกระบวนการการจัดการความรู
ขององคกรวา ควรประกอบดวย การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดความรูใหเปน
ระบบการประมวลและกล่ันกรองความรู การเขาถึงความรูการแบงปนแลกเปล่ียนความรูและ 
การเรียนรู 
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 ดังน้ัน วัฒนธรรมองคกรนับวาเปนปจจัยสำคัญย่ิง ที่จะสงเสริมกระบวนการการจัดการ 
ความรูของสถานศึกษาใหกลายเปนองคกรแหงการเรียนรูได ดังท่ี สำนักงานเลขาธิการสภา 
การศึกษา (สกศ.) ไดรวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.) และสถาบันสงเสริม 
การจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องคกรทางการศึกษาดวยการจัดการความรู เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบ และกระบวนการจัดการ
ความรูขององคกรทางการศึกษา ไดแก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือทำใหองคกรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในดานการทำงานตามบทบาทหนาท่ีและภาระงาน 
ขององคกร รวมไปถึงการสงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพใหกับผูเรียน ทั้งยัง 
ขยายผลไปสูสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอ่ืน ๆ อีกดวย และท่ีสำคัญ 
เพ่ือใหไดขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการใชกระบวนการการจัดการความรูเพ่ือประโยชน 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหพัฒนา 
เพ่ิมมากข้ึน โดยมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังประเทศ
ดำเนินการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององคกร ตามขอตกลงของการปฏริปู
ระบบราชการ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 4) 
 สรุปไดวา การสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีความเขมแข็งและย่ังยืนน้ัน องคกรจำเปนตอง
กำหนดเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือเปนวิถีปฏิบัติที่บุคลากรเห็นคุณคารวมกันตระหนักและ
เขาใจตรงกัน นั่นคือคานิยมขององคกรน่ันเอง แตในสภาพความเปนจริงปจจุบันมีขอคนพบท่ีเปน
แนวโนมของวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา ซึ่งพบวา ผูบริหารระดับสูงมีแนวโนมใหคะแนน 
ดานวัฒนธรรมสัมพันธเก้ือกูล สูงกวาผูบริหารระดับกลาง คะแนนดานวัฒนธรรมการปรับเปล่ียน 
มีแนวโนมนอยท่ีสุด และหลาย ๆ องคกรมีแนวโนมท่ีเนนวัฒนธรรมสายบังคับบัญชาและการตลาด 
ดงัท่ีคาเมรอน และควิน (Cameron and Quinn, 1999: 121) แสดงใหเห็นวาองคกรตาง ๆ จำนวนนอย
ท่ีมีวัฒนธรรมองคกรเปนวัฒนธรรมการปรับเปล่ียน เพราะมีลักษณะวัฒนธรรมท่ีมีการกระจายอำนาจลงสู
ผูปฏิบัติโดยตรง เน่ืองจากผูนำองคกรกลาเส่ียงและมีการคาดการณอนาคต โดยจุดหมายคือ 
การพัฒนาองคกรและสรางนวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับองคกรของตนเอง ซึ่งแตกตางจาก 
สถานศึกษาสวนใหญในประเทศไทยท่ีจะมีลักษณะของวัฒนธรรมสายบังคับบัญชาเปนวัฒนธรรม
หลัก เน่ืองจากหนวยงานของทางราชการมีโครงสรางท่ีเปนทางการ มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน ผูนำองคกรมีทักษะในการจัดการและการประสานงานท่ีดี เพ่ือการดำเนินงานท่ีราบรื่น 
จดุหมายคือ ความสำเร็จของงานท่ีมคีวามนาเช่ือถือและตนทุนต่ำ (พิชาย  รตันดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 247) 
 ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสนใจท่ีจะศึกษาวัฒนธรรม
องคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 เพ่ือนำมาซ่ึงการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 
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วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 2.  เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 
 3.  เพ่ือศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 4.  เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการ
ความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 รูปแบบวัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ผูบริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความเช่ือ คานิยม รูปแบบแผนความคิด ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไดปฏิบัติ
สบืทอดกันมาเปนท่ียอมรบัโดยสมาชิกองคกรและมีการถายทอดใหแกสมาชกิจากรุนหน่ึงสูอกีรุนหน่ึง 
โดยผานกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา ประกอบดวย 4 รูปแบบ ไดแก 1) วัฒนธรรมองคกร 
แบบครอบครัว 2) วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ 3) วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา 
และ 4) วัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด 
 2. การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหารและครูในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ รวบรวม 
พัฒนาใหเปนระบบอยูในลักษณะท่ีเปนแหลงความรู ที่ทุกคนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรู 
ไดงาย และแลกเปล่ียนความรูกันได เพ่ือพัฒนาใหเปนผูรู สงผลใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดความรู
ใหเปนระบบ 4) การประมวลและกล่ันกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การแบงปนแลกเปล่ียน
ความรู และ 7) การเรียนรู 
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วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
โดยมีวิธีดำเนินการตามลำดับหัวขอดังตอไปนี้ 
 1.  ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2556 จำแนกตามท่ีตั้งของจังหวัดคือ จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดราชบุรี และแบงตามขนาดของสถานศึกษา 4 ขนาด โดยใชเกณฑการแบงขนาดสถานศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวยผูบริหาร 158 คน ครู 3,065 คน  
รวมทั้งส้ิน 3,223 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 3,223 คน ใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและ 
มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) และได
จำนวนกลุมตัวอยาง 346 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 
 

  
  

      
  15 204 219 2 22 24 

  14 223 237 2 24 26 
  20 369 389 2 39 41 
  27 705 732 3 76 79 

  14 164 178 1 17 18 
  21 315 336 2 34 36 
  17 230 247 2 25 27 
  30 855 885 3 92 95 

 158 3,065 3,223 17 329 346 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรและการจัดการความรู แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม 
 ขั้นท่ี 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปรและนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัยโดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 3 นำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ
ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถามแลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มี
คาดัชนีตั้งแต 0.5- 1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 64 ขอ 
 ขั้นท่ี 4 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัดแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอเสนอแนะของผูทรง
คุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นท่ี 5 นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช (tryout) กับผูบรหิารและครูผูสอนซึ่งไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน  
 ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีรับกลับคืนมา ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง 
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 
อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2551: 156) คุณภาพดานความเท่ียงของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรไดคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.97 และคุณภาพดานความเท่ียงของการจัดการความรูไดคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาเทากับ 0.97 
 ขั้นท่ี 7 ปรบัปรงุขอกระทงคำถามในดานการใชภาษา ใหมคีวามเหมาะสมและถูกตอง โดยผาน 
การแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปใช
เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
สำรวจรายการ (checklist)    
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามวัดระดับรูปแบบวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษา เปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
 ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามระดับการจัดการความรูของสถานศึกษา มีลักษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
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 ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับของรูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 346 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับ
คืนมา จำนวน 335 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.82 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหเก่ียวกับระดับของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของ

สถานศึกษาใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูของ
สถานศึกษาใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient: r

xy
)  

 3. การวิเคราะหของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา 
ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression)  
 4. การศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในรูปแบบวัฒนธรรมองคกรและการจัด 
การความรูของสถานศึกษาใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
            ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดังน้ี 
 
 ตอนท่ี 1 ระดับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 รูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ =3.90, S.D.=0.58) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยวัฒนธรรม
แบบครอบครัวอยูในลำดับสูงที่สุด ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.56) รองลงมา ไดแก วัฒนธรรมองคกร 

แบบเนนสายการบังคับบัญชา ( x̄ = 3.94, S.D. = 0.66) วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ ( x̄ = 3.85,  

S.D. = 0.63) และวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด ( x̄ = 3.85, S.D. = 0.67) ตามลำดับ 
ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ระดับและลำดับรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 

                                                                                                                                (n=335) 
 x̄ S.D.   

1.  
2.  
3.  
4.  

3.97 
3.85 
3.94 
3.85 

0.56 
0.63 
0.66 
0.67 

 
 
 
 

1 
3 
2 
4 

 3.90 0.58   

 ตอนท่ี 2 ระดับการจัดการความรูสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 
 การจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

โดยภาพรวมอยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 3.87, S.D. = 0.60) และ 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการจัดการความรูอยูในระดับมากทุกดาน โดยการจัดการความรู 

ดานการเรียนรูอยูในลำดับสูงท่ีสุด ( x̄ = 3.95, S.D. = 0.64) รองลงมา ไดแก ดานการบงชี้ความรู  

( x̄ = 3.93, S.D. = 0.66) และดานการจัดความรูใหเปนระบบอยูในลำดับต่ำท่ีสุด ( x̄  = 3.79,  
S.D. = 0.77) ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
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                                                                                                                                    (n=335) 
 x̄ S.D.   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
 

3.93 
3.88 
3.79 
3.81 
3.79 
3.89 
3.95 

 

0.66 
0.63 
0.77 
0.71 
0.75 
0.67 
0.64 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 
4 
7 
5 
6 
3 
1 

 3.87 0.60   

ตารางที่ 3  ระดับและลำดับการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 

 ตอนท่ี 3 รูปแบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรซึ่งมี 
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง .702-.793 
และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของวัฒนธรรมองคกรกับการจัดการความรูของ 
สถานศึกษา (Y

tot
) พบวามีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาสหสัมพันธระหวาง .653-.821 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของ 
  สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 

 

 

 

 

 (X
1) 

 
 (X

2) 

 (X
3) 

 (X
4)  (Y

tot
) 

 (X1) 1.00     

 (X2) .780** 1.00    

 (X3) .722** .756** 1.00   

 (X4) .702** .782** .793** 1.00  

 (Ytot) .653** .776** .793** .821** 1.00 

**  .01 

 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบวา รูปแบบวัฒนธรรมองคกรดาน

วัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด (X
4
) วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา (X

3
) 

วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ (X
2
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปราย

ความผันแปรของการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) 
เทากับ 0.748 ซึ่งแสดงวา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสาย

การบังคับบัญชา และวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา

และสามารถทำนายการจัดการความรูของสถานศึกษาไดรอยละ 74.80 โดยสามารถเขียนสมการ

พยากรณได ดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 ดังปรากฏในตารางท่ี  5  

 tot = 0.62 + 0.36 (X4) + 0.26 (X3) + 0.22 (X2) 

 tot = 0.40 (Z4) + 0.29 (Z3) + 0.24 (Z2) 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
           (n=335) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 3 90.41 30.14 326.77** .00 

Residual 331 30.53 .09   
Total 334 120.94    

 b Beta SEb t Sig. 
 .62  .11 5.81** .00 

 (X4) .36 .40 .05 7.83** .00 
 (X3) .26 .29 .04 6.06** .00 

 (X2) .22 .24 .04 5.08** .00 
**  .01 
R = 0.865 R2 = 0.748 SEE. = 0.303 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 
 ผลการวิเคราะหพบวาปญหาและอุปสรรคของรูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา 
ขอที่เปนอุปสรรคมากที่สุด คือ บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน รองลงมาคือ 
1) บุคลากรไมมีความผูกพันกับสถานศึกษา 2) บุคลากรขาดความเคารพในสิทธิและหนาท่ีซึ่งกัน 
และกัน 3) บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 4) บุคลากรขัดแยงและ 
ไมยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ 5) บุคลากรทำงานไมเปนไปตามลำดับขั้นตอนและ
ระเบียบ 
 ขอเสนอแนะมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทำหนาท่ีของตนเองตาม
ความถนัดอยางเต็มความสามารถ รองลงมาตามลำดับ คือ 1) สถานศึกษากำหนดขอบขายหนาท่ี
ของแตละงานลงในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 2) สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรู
เพ่ิมเติมตามภาระหนาท่ีและจัดใหมีทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3) สถานศึกษาควรจัดทีมนิเทศ กำกับ ติดตาม ใหความรูกับบุคลากรในแตละดานและจัดทำคูมือ 
การปฏิบัติงานในแตละงานอยางละเอียด 4) ผูบริหารควรจัดการกับความขัดแยงอยางยุติธรรม 
และคำนึงถึงการพัฒนาของสถานศึกษารวมกัน 5) สถานศึกษาควรใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน 
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการสรางขวัญกำลังใจอยูเสมอ 
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 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการความรูของสถานศึกษาขอท่ีเปนอุปสรรคมากท่ีสุด คือ 
ขาดส่ือและแหลงสืบคนความรูที่หลากหลายและเพียงพอตอการจัดการความรู รองลงมาตามลำดับ
คือ 1) มีกิจกรรมอื่น ๆ สอดแทรกเขามาทำใหบุคลากรมีภาระงานมาก 2) บุคลากรท่ีมีประสบการณ
มักจะขอยายกลับภูมิลำเนาเดิมทำใหการจัดการความรูในสถานศึกษาไมตอเนื่อง 3) หลังจากท่ี
บุคลากรไดเขารับการอบรมแลวไมไดนำความรูที่ไดรับมาขยายผลตอใหกับบุคลากรในหนวยงานของ
ตนเอง 4) บุคลากรสวนใหญมีอายุราชการไมมากขาดประสบการณ ขาดทักษะในการทำงานเน่ืองจาก
บรรจุใหม และ 5) สถานศึกษายังไมไดดำเนินการในการจัดการความรูใหเปนระบบ 
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษา เรียงลำดับจากมากไปหานอย 
ดังน้ีขอเสนอแนะมากท่ีสุดคือ สถานศึกษาควรจัดทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตามและอบรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางส่ือใหกับบคุลากร รองลงมา คอื 1) ผูบรหิารควรจัดการการบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน 2) สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ 
ในการติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีจำนวนเพียงพอกับความตองการและมีการจัดเก็บสื่อ
อยางเปนระบบและจัดทำชองทางในการสืบคนความรูที่หลากหลาย 3) สถานศึกษาควรเปดโอกาส
ใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกำหนดแผนกลยุทธพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษา  
4) สถานศึกษาควรสรางทีมงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในแตละดานเปนท่ีปรกึษาแกบคุลากรในสถานศึกษา 
เปดโอกาสใหมกีารแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูทีม่คีวามเช่ียวชาญภายนอกสถานศึกษา และ 5) สถานศึกษา
ควรสงเสริมใหบุคลากรสรางความรูที่ไดรับมาจากการอบรม โดยจัดทำเปนผลงานทางวิชาการและ
เผยแพรความรูใหกับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีดังน้ี 
 1. รปูแบบวฒันธรรมองคกรของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 8 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา วัฒนธรรมองคกรของ 
สถานศึกษาดานวัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัวอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานวัฒนธรรม
องคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ และดานวัฒนธรรม 
แบบเนนการตลาด ตามลำดับ ทั้งนี้เพราะผูบริหาร และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของหนาท่ี  
ความรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกันเพ่ือเปนวิถีปฏิบัติที่บุคลากร 
เห็นคุณคารวมกัน ตระหนักและเขาใจตรงกัน รวมท้ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(2555: 14) ไดตระหนักถึงความสำคัญของการสรางวัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็ง และพัฒนาศักยภาพ
องคกรใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได
จดัทำเอกสารแนวทางการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ไดใชเปนแนวทางในการดำเนินการเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมองคกรใหมีเปาหมาย รวมทั้ง
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สรางคานิยมขององคกรท่ีบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคาดหวังท่ี
จะยึดถือปฏิบัติ จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาในแตละแหง ซึ่งจะชวยผลักดัน
ใหการปฏิบัติงานบรรลุผล สอดคลองกับนพมาศ ประภา (2552: 89-101) ไดศึกษาเร่ือง วัฒนธรรม
องคกรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ระดับวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยรวมสถานศึกษาทุกขนาดมีระดับวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับมาก 
เมือ่พิจารณารายดานพบวา ระดับวฒันธรรมองคกรของสถานศึกษา ทกุขนาดอยูในระดับมากทกุดาน  
 2. การจดัการความรูของสถานศกึษา สงักัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การจัดการความรูของสถานศึกษา
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการเรียนรู ดานการบงชี้ 
ความรู ดานการแบงปนแลกเปล่ียนความรู ดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการประมวลและ
กล่ันกรองความรู ดานการเขาถึงความรู และดานการจัดความรูใหเปนระบบ ตามลำดับ ท้ังน้ีเน่ืองจาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2547: 4) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุวา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรู 
ในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู อยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร 
และสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบตัริาชการไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สราง 
วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมี 
การเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ 
การบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกา อีกท้ัง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2548: 8) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติไว 3 มาตรฐาน ในสวนของมาตรฐานที่ 3 ไดแก แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู หรือ
สังคมแหงความรู การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง การเรียนรู ความรู นวัตกรรม
สื่อและเทคโนโลยี ลวนเปนปจจัยสำคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรูทั้งสิ้น ซึ่งสถานศึกษา
ทุกแหงจำเปนตองมีกระบวนการ พัฒนาองคกรของตนโดยใชวิธีการจัดการความรู ดังที่สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกำหนดไว สอดคลองกับปญญา มาศวรรณา (2551: 117-119) 
ไดศึกษาเร่ือง ระดับการปฏิบัติการจัดการความรูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติการจัดการความรูของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีการปฏิบัติการจัดการความรูโดยรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน มีระดับการปฏิบัติงานจากมากไปนอย 3 
อันดับแรก ไดแก ดานการจัดเก็บขอมูลและการสืบคนความรู ดานการสรางความรู และดานการถาย
โอนความรูและการใชประโยชน ตามลำดับ 
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 3. รูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เรียงลำดับตามอิทธิพลจากมากไปหานอย ซึ่งไดแก  
ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา  
และดานวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจเปนปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
โดยจะสามารถทำนายการดำเนินงานของสถานศึกษาไดรอยละ 74.80 ซึ่งสอดคลองกับกัญญาณัฐ 
บุญพวง (2551: 98-99) ไดศึกษาเร่ือง วัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรูของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การจัดการความรู
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังน้ี การเรียนรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
การสรางและแสวงหาความรู การคนหาความรู การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู 
และการจัดการความรูใหเปนระบบ วัฒนธรรมองคกรโดยภาพรวมสงผลตอการจัดการความรู 
ของสถานศึกษา เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความหลากหลายของบุคลากรและความมุงประสงค
ของสถานศึกษา สงผลตอการจัดการความรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยอภิปรายผลวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการจัดการความรู จำแนก
เปนรายดานเรียงตามลำดับอิทธิพลไดดังน้ี 
  3.1 ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด สงผลตอการจัดการความรูของ 
สถานศึกษามากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาใหความสำคัญกับความสำเร็จของสถานศึกษา 
ตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจและใชหลักเหตุและผลในการบริหารงานอยางเหมาะสม มี 
การประเมินผลโดยการเปรียบเทียบผลงานของบุคลากรอยางยุติธรรม ดวยเหตุนี้บุคลากรรูสึกวางาน
ที่ทำทาทายความสามารถในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหมีการแขงขันกันสรางผลงานเพ่ือเปนการวัด 
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานสูง บุคลากรจึงตองพัฒนาในดานทักษะ ความรู ความสามารถ เพ่ือ 
การแขงขันในองคกรของตนสอดคลองกับจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 264) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัย 
ดานวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจัยพบวาดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการตลาด มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกดาน โดยผานการระบุความรูใหเปนระบบ การแลกเปล่ียน
เรียนรู และการประยุกตใชความรู ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตองดำเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซ่ึงมีการกำหนดเปาหมายในแตละองคประกอบ 
หรือแตละตัวบงชี้ที่แนนอนและตองดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งรูปแบบวัฒนธรรมองคกร 
แบบเนนการตลาดน้ันใหความสำคัญกับเปาหมายขององคกรเชนกัน  
  3.2 ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชา สงผลตอการจัดการความรู
ของสถานศึกษาในอันดับรองลงมา ทั้งนี้เน่ืองจากสถานศึกษามีโครงสรางสายการบังคับบัญชา 
ที่แสดงอำนาจ หนาท่ีของแตละสายงานอยางชัดเจน ผูบริหารสนับสนุนใหการดำเนินการของ 
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สถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีรัดกุม บุคลากร 
มีความมั่นคงในหนาท่ีการงานโดยไดรับสวัสดิการดานตาง ๆ อยางเพียงพอตอการดำรงชีวิต 
ดวยเหตุนี้ทำใหบุคลากรยึดถือการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ทุมเท แรงกาย แรงใจ 
ในการปฏิบัติงานของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ
เพ่ือปองกันความผิดพลาด สอดคลองกับจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 263) ไดศึกษาเรื่องปจจัย
ดานวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจัยพบวา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายบังคับบัญชา มีอิทธิพลทางออม 
ตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทุกดาน โดยผานการระบุความรู การจัด 
การความรูใหเปนระบบ การแลกเปลี่ยนความรู และการประยุกตใชความรู ทั้งนี้เน่ืองจากการทำงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้น คณบดีจะเปนผูควบคุมดูแลประสานงานใหอาจารย 
ในคณะของตน ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึง่ในการเปนมหาวิทยาลัยน้ัน 
มเีปาหมายหลักอยูทีค่วามรู  
  3.3 ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษา
เปนลำดับสุดทาย จากการศึกษาประเภทของวัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ ไดมีนักวิชาการหลาย
ทานไดนิยามคำจำกัดความไวแตกตางกัน เชน วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ วัฒนธรรมองคกร
แบบเนนการพัฒนา ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดใชคำวา “วัฒนธรรมองคกรแบบเฉพาะกิจ” ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สถานศึกษามุงเนนและสงเสริมใหองคกรประสบความสำเร็จตามเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ 
มีการปรับเปลี่ยนตำแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรเพ่ือใหการดำเนินการประสบ 
ความสำเรจ็และผูบรหิารสงเสริมใหบคุลากรสนับสนนุแนวความคิดท่ีทาทายและสรางสรรคนวัตกรรม
ใหม ๆ อยูเสมอ ดวยเหตุนี้บุคลากรจึงมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญกาวหนา 
ในวิชาชีพและพัฒนาตนเองใหมีการนำความรูใหม ๆ เขามาใชในการปฏิบัติงานมีการแขงขันสูง  
ทัง้ภายนอกและภายในเพ่ือสงเสริมความกาวหนาของสถานศึกษาสอดคลองกบัจริาภรณ พงษศรีทศัน 
(2553: 263) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา ดานวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการพัฒนา 
มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทุกดาน โดยผานการระบุความรู 
การจัดการความรูใหเปนระบบ การแลกเปล่ียนความรู และการประยุกตใชความรู เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ตองดำเนินการการจัดการความรู ตามเปาหมายการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  3.4 สำหรับการวิจัยคร้ังน้ีพบวา วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัวไมสงผลตอการจัดการ 
ความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทั้งน้ีเน่ืองจากปญหา
วัฒนธรรมองคกรของสถานศกึษายงัไมใหความสำคญัตอการยอมรบัฟงความคดิเห็นของเพือ่นรวมงาน
จึงทำใหขาดความไววางใจซ่ึงกันและกัน แสดงถึงการไมเปนกัลยาณมิตร อีกท้ังวัฒนธรรม 
องคกรแบบครอบครัว มีรูปแบบที่ไมสงเสริมการแขงขันระหวางบุคลากรในองคกร ขาดการสงเสริม 
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ความคิดสรางสรรคในบุคลากร และการท่ีไมยึดถือกฎระเบียบอยางเครงครัด ขาดความเกรงใจซ่ึงกัน
และกัน การส่ังการไมมีอำนาจเพียงพอ เน่ืองจากความเปนกันเองระหวางผูบริหารกับครูสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 263) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและ
การจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา 
วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัว ไมมีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลในทุกดาน โดยผานกระบวนการการจัดการความรู 
 4.  ปญหาและอุปสรรคของรูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบวา ปญหาและอุปสรรคเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี  
บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน รองลงมาคือ 1) บุคลากรไมมีความผูกพันกับ 
สถานศึกษา 2) บุคลากรขาดความเคารพในสิทธิและหนาท่ีซึ่งกันและกัน 3) บุคลากรขาด 
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 4) บุคลากรขัดแยงและไมยอมรับฟงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 5) บุคลากรทำงานไมเปนไปตามลำดับขั้นตอนและระเบียบ สอดคลองกับจิตราภรณ 
ทองไทย (2552: 103-104) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยดานวัฒนธรรมท่ีสงผลตอการจัดการความรู 
ในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ในการดำเนินงาน
ดานการจัดการความรูของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีปญหาอุปสรรคดานวัฒนธรรม 
เกิดข้ึนท้ัง 6 ดาน โดยเรียงตามลำดับปญหาอุปสรรคท่ีมีผูตอบมากท่ีสุดไดแก 1) ปญหาอุปสรรค 
ดานการมีสวนรวมนั้นเปนปญหาอุปสรรคที่พบมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 67.44 2) ปญหา
อุปสรรคดานการเรียนรูเปนปญหาอุปสรรคที่พบในลำดับรองลงมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.78 
3) ปญหาอุปสรรคดานการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 27.90 4) ปญหา
อุปสรรคดานความรวมมือและเครือขายความรู คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.35 5) ปญหาอุปสรรค 
ดานการวางแผน คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.95 และ 6) ปญหาอุปสรรคดานการกระตุนและการให
รางวัลเปนปญหาอุปสรรคที่เปนลำดับสุดทายคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.97  
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาวัฒนธรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี คือ สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทำ
หนาท่ีของตนเองตามความถนัดอยางเต็มความสามารถ รองลงมา คือ 1) สถานศึกษากำหนด
ขอบขาย หนาท่ีของแตละงานลงในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 2) สถานศึกษาควรสงเสริมให
บุคลากรไดเรียนรูเพ่ิมเติมตามภาระหนาท่ีและจัดใหมีทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 3) สถานศึกษาจัดทีมนิเทศ กำกับ ติดตาม ใหความรูกับบุคลากรในแตละดานและ 
จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในแตละงานอยางละเอียด 4) ผูบริหารจัดการกับความขัดแยงอยางยุติธรรม 
และคำนึงถึงการพัฒนาของสถานศึกษารวมกัน 5) สถานศึกษาควรใหบุคลากรไดมีสวนรวม 
ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการใหขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันอยูเสมอ
สอดคลองกับจิราภรณ พงษศรีทัศน (2553: 270) ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและ 
การจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวา 
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วัฒนธรรมองคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลโดยรวม วัฒนธรรม
องคกรแบบเนนสายการบังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลดานการสอน วัฒนธรรมองคกร
แบบครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลดานการวิจัย และวัฒนธรรมองคกรแบบเนน 
สายการบังคับบัญชามีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลดานการบริการวิชาการ ผูบริหารควรกำหนด
นโยบายปรับโครงสรางการทำงานใหมีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ
หนวยงาน เพ่ือใหบรรลุประสิทธิผลในทุก ๆ ดาน เชน ประสิทธิผลโดยรวมน้ันผูบริหารตองให 
ความสำคัญกับการทำงานตามสายการบังคับบัญชาการส่ังการหรือการรายงานในมหาวิทยาลัย 
ตองยึดตามลำดับขั้นสายการบังคับบัญชา และมีการกำหนดระเบียบขอบังคับไวอยางชัดเจน  
 5.  ปญหาและอุปสรรคการจดัการความรูของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี ขาดส่ือและแหลงสืบคนความรูท่ีหลากหลาย
และเพียงพอตอการจัดการความรู รองลงมาคือ 1) มีกิจกรรมอื่น ๆ สอดแทรกเขามาทำใหบุคลากร 
มีภาระงานมาก 2) บุคลากรท่ีมีประสบการณมักจะขอยายกลับภูมิลำเนาเดิมทำใหการจัดการความรู
ในสถานศึกษาไมตอเน่ือง 3) หลังจากท่ีบุคลากรไดเขารับการอบรมแลวไมไดนำความรูที่ไดรับ 
มาขยายผลตอใหกับบุคลากรในหนวยงานของตนเอง 4) บุคลากรสวนใหญมีอายุราชการไมมาก 
จึงขาดประสบการณ และทักษะในทำงาน 5) สถานศึกษายังไมไดดำเนินการจัดการความรูใหเปน
ระบบสอดคลองกับชลธิชา โตลาภ (2552: 66) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปญหา 
และแนวทางแกไขในการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 
ปญหาในการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม 
พบปญหาในการจัดการความรูในสถานศึกษาเพียง 3 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการจัดการความรู  
2) ดานวัฒนธรรมการจัดการความรู 3) ดานเทคโนโลยีการจัดการความรู และอีก 2 ดาน ที่ยังไมเปน
ปญหาสำหรับสถานศึกษา คือ ดานภาวะผูนำในการจัดการความรู และดานมาตรการการจัดการ
ความรู  
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี สถานศึกษาควรจัดทีมงาน
นิเทศ กำกับ ติดตามและอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางส่ือใหกับบุคลากร รองลงมา 
คือ 1) ผูบริหารควรจัดการการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน 
2) สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใหมีจำนวน
เพียงพอกับความตองการและมีการจัดเก็บสื่ออยางเปนระบบและควรจัดทำชองทางในการสืบคน
ความรูที่หลากหลาย 3) สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกำหนด 
แผนกลยุทธพัฒนาการจัดการความรูของสถานศึกษา 4) สถานศึกษาควรสรางทีมงานที่มี 
ความเช่ียวชาญในแตละดานเปนท่ีปรึกษาแกบุคลากรในสถานศึกษาเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูกับผูที่มีความเช่ียวชาญภายนอกสถานศึกษา 5) สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากร 
สรางความรูที่ไดรับมาจากการอบรม โดยจัดทำเปนผลงานทางวิชาการและเผยแพรความรูใหกับ
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บุคลากรในและนอกสถานศึกษาสอดคลองกับชลธิชา โตลาภ (2552: 66) ไดเสนอแนวทางแกไข
ปญหาไววาปญหาสวนใหญที่เกิดข้ึนเกิดจากการท่ีผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายังขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องของการนำการจัดการความรูเขามาใชในสถานศึกษาแนวทางในการแกไข
ที่สำคัญท่ีสุดคือการใหความรูแกผูที่ปฏิบัติใหมีความเขาใจการจัดการความรูและควรที่จะสราง 
ความตระหนักใหเห็นถึงคุณคาและความสำคัญของการจัดการความรู สวนการขาดความรูในเร่ือง
การใชเทคโนโลยีมีแนวทางในการแกไขปญหาท่ีสำคัญคือ การใหผูปฏิบัติไดรับความรูจากการท่ี
ลงมือปฏิบัติจริงไมใชการไดรับความรูจากการเขารับการอบรมเพียง อยางเดียว ทั้งน้ีการจัดการ
ความรูยังตองอาศัยการทำงานเปนทีมอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรใหความสนใจวัฒนธรรมองคการท่ีเนน 
การแขงขันแบบรวมมือและกระตุนใหเกิดการแขงขันและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึง
ความสำคัญและความสำเร็จของสถานศึกษาตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ 
  1.2 ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สนับสนุนการจัดใหมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการจัดเก็บขอมูลและการนำความรูมาใช
ใหเกิดประโยชน 
  1.3 สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรนำผลการปฏิบตังิานมาปรับปรงุและวางแผน 
ในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป  
  1.4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ สงเสริมและ
อบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดเก็บความรูที่หลากหลายรูปแบบใหเปนระบบ
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการความรู 
  1.5 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรจัดใหมี 
การอบรมผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ืองการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานและสงเสริมใหสถานศึกษามีการจัดทำคูมอืการปฏิบัติงานอยางละเอียด 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาองคประกอบของวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการจัดการความรูของสถานศึกษา 
  2.3 ควรศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา 
  2.4 ควรศึกษาวิเคราะหรูปแบบวัฒนธรรมองคกรท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน 
สถานศึกษาระดับมธัยมศึกษาของไทย โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
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สรุป 
 ผลการวิจัยสรุปไดวารูปแบบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวม 
และรายดาน การจัดการความรูของสถานศึกษาอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน รูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการความรูของสถานศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานวัฒนธรรมแบบเนนการตลาด ดานวัฒนธรรมแบบเนนสายการบังคับบัญชาและ
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 74.80 ปญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรม
องคกรและการจัดการความรูของสถานศึกษา ไดแก บุคลากรไมใหความสำคัญในการปฏิบัติงาน 
รวมกัน ดังน้ัน สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทำหนาท่ีของตนเองตามความถนัดอยางเต็ม 
ความสามารถ สวนการขาดส่ือและแหลงสืบคนความรูที่หลากหลายและเพียงพอตอการจัดการ 
ความรูน้ัน สถานศึกษาควรจัดใหมีทีมงานนิเทศ กำกับ ติดตามและอบรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสรางส่ือใหกับบุคลากร 
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พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน
เฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา กลุม 1  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ADMINISTRATIVE BEHAVIORS OF ADMINISTRATORS AFFECTING GUIDANCE 
SERVICES OF SPECIAL EDUCATION SCHOOLS FOR HEARING IMPAIRMENT 
IN EDUCATIONAL INSTITUTION GROUP 1 UNDER THE JURISDICTION OF 

THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION 
 

วัลลี  จันทรแจง / WANLEE  CHANCHAENG1   
โยธิน  ศรีโสภา / YOTHIN  SRISOPHA2   

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 2) ระดับ
การจัด บริการแนะแนว และ 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนว 
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร หัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นในโรงเรียน 
เฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 145 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ 
ขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
 2. การจัดบริการแนะแนวอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
 3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการจัดบริการแนะแนว อยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ดาน ไดแก 1) การติดตอสื่อสาร และ 2) การตัดสินใจ โดยรวมกัน
ทำนายไดรอยละ 54 
 
คำสำคัญ:  พฤติกรรมการบริหาร การจัดบริการแนะแนว โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภท       

  ความบกพรองทางการไดยิน 

 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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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, 

and stepwise multiple regression 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. 

 

Keywords: administrative behavior, guidance service, special education school for hearing  

  impaired students 

 

บทนำ 
  กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคา

ในตนเองและผูอื่น สามารถตัดสินใจ แกปญหา เลือก และวางแผนชีวิต การเรียน อาชีพ และสามารถ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสม อีกท้ังยังชวยใหผูบริหาร ครู รูจักและเขาใจนักเรียนเพ่ือการสงเสริม ดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ตลอดจนใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนานักเรียนดวย ดังน้ัน

การแนะแนวจึงมีบทบาทสำคัญย่ิงตอการพัฒนาคนโดยองครวม ทั้งในดานสติปญญา อารมณ 
สังคม และจิตใจใหเปนบุคคลท่ีสามารถบูรณาการความคิด คานิยม ประเพณี วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยี เขาสูวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กำหนดใหทุกโรงเรียนตองจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวใหแกนักเรียนทุกคน การจัดบริการ
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แนะแนวในโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถจัดบริการแนะแนวอยางเปนระบบ โดยมีบริการครบหา

บริการ ไดแก บริการการศึกษาและรวบรวมขอมูล บริการสนเทศ บริการใหคำปรึกษา บริการ 

จัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามและประเมินผล และครอบคลุมขอบขายงานแนะแนวท้ังสามดาน 

คือ ดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 1-3) โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรอง

ทางการไดยินก็เชนกันตองจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวใหกับนักเรียนใหสอดคลองเหมาะสม 

ตามความตองการจำเปนของนักเรียน โดยพ้ืนฐานชีวิตนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

มีความแตกตางกัน มาจากตางพ้ืนท่ีตางวัฒนธรรม ตางภาษา ทำใหมีพฤติกรรมท่ีหลากหลาย  

ทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมายเมื่อมาอยูรวมกัน 

ในโรงเรียนประจำ งานแนะแนวในโรงเรียนจึงมีความสำคัญและจำเปนตอนักเรียนอยางย่ิง เพราะจะ

เปนการชวยเหลือนักเรียนในการปรับตัวอยูรวมกันกับเพื่อนในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม สามารถ

พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคม 

ไดอยางมีความสุข อันเปนการปองกันปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทำใหนักเรียนสามารถเผชิญกับ

ปญหาท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางเขมแข็ง  

 แตในปจจุบันการจัดบริการแนะแนวท่ีจัดขึ้นในโรงเรียนยังพบปญหาตาง ๆ หลายประการ 

ดังท่ีจตุพร เถาวหิรัญ (2548: 116-117) ไดศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานแนะแนว โดยใชวงจร

เดมมิ่ง (PDCA) ของสถานศึกษาในหาดาน คือ ดานบริการรวบรวมขอมูลนักเรียน ดานบริการสนเทศ 

ดานบริการใหคำปรึกษา ดานบริการจัดวางตัวบุคคล และดานบริการติดตามผล พบวาทุกรายดาน 

อยูในระดับมาก ผลการศึกษาของอุไรภรณ บุดดี (2550: 78) ในอีกสองปตอมาก็สอดคลองกัน 

คือ ปญหาการจัดบริการงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานบริการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียนเปน 

รายบุคคลอยูในระดับปานกลาง โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน 
ก็เชนกันยังขาดแคลนบุคลากรทางการแนะแนวท่ีมีความรูความสามารถโดยตรงดานการแนะแนว 

ขาดส่ือและเคร่ืองมือทางการแนะแนวท่ีมีคุณภาพ หลากหลายและทันตอเหตุการณ ตลอดจน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาการแนะแนวไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ ยังขาด 

ความเอาใจใสที่จะใหการสนับสนนุและติดตามผลอยางจริงจัง 

 อนึ่งการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการแนะแนวจะประสบผลสำเร็จไดนั้น ตองอาศัย 
ความรวมมือและการประสานสัมพันธของผูบริหารกับครูผูสอน โดยผูบริหารโรงเรียนมีบทบาท 

ในการเปนผูนำ เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลดวยความต้ังใจ 

และเต็มใจ คุณภาพของการจัดบริการแนะแนวจึงข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียน 

ผูบริหารท่ีดีควรแสดงพฤติกรรมการบริหารเพ่ือกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลดี

อยางมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมของผูบริหารจึงเปนสิ่งท่ีมีความสำคัญเปนอยางย่ิงท่ีจะทำให 
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การบริหารหนวยงาน หรือสถาบันดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กลาวคือ  

การกำหนดความสำเร็จ หรือความลมเหลวของหนวยงานยอมขึ้นอยูกับพฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารในหนวยงานน้ัน ๆ และการบริหารท่ีดียอมสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบรหิารดวย พฤติกรรมของผูบริหารจะเปนปจจยัท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทำงาน 

และความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดวย ซึ่งผลงานวิจัยของรุงชีวา สุขศรี (2556: 245-246)  

ในปตอมาก็สอดคลองกัน คือ องคประกอบดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรง

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก 

การสรางแรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ  

การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับชุลีกร แกวระยับ (2548: 

123-124) ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนว 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ไดแก ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน ดานสภาพการกำหนดเปาหมายหรือสั่งการ 

ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน และดานลักษณะการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

การฝกอบรม ซึ่งการจัดบริการแนะแนวจะประสบผลสำเร็จลุลวงไปไดดีเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับ

ปจจัยหลายอยาง โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารโรงเรียนถือวาเปนกุญแจสำคัญในการจัดการศึกษา  

ถาเปนผูที่มีความสามารถ มีเทคนิค ปรัชญา และมีหลักเกณฑในการทำงานท่ีดี โรงเรียนน้ันก็จะมี

ความเจริญกาวหนา แตถาผูบริหารขาดคุณสมบัติดังกลาว ไมเอาใจใสในหนาท่ีของตน โรงเรียนน้ัน 

ก็คงจะมีความเจริญไดยาก (ลักขณา สริวัฒน, 2543: 365) ดังนั้น ผูบริหารควรมีสวนเก่ียวของกับ

งานแนะแนว ดังท่ีสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (2554: 5) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารกับการปฏิบัติงานแนะแนวไววา ผูบริหาร

โรงเรียนในฐานะผูบริหารซึ่งเปนผูนำท่ีจะตัดสินใจและสั่งการเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานแนะแนว  
ผูบริหารจึงมีความสำคัญสูงสุดตอความสำเร็จของงาน ผูบริหารจึงควรมีบทบาทความรับผิดชอบ
ดังตอไปน้ี เปนผูริเร่ิมหรือสนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนผูอำนวยความสะดวก และกระตุน จูงใจใหทุกฝายรวมมือกัน มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

เปนผูตรวจสอบ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผล วิเคราะหปญหาและแกไข และเปนผูนำ 

ทางการแนะแนวอยางมีระบบและมาตรฐาน  

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติงานเปนครู 
ผูสอนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน จึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม

การบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภท

ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดนำผลการวิจัยไปเปนขอมูลใหหนวยงานระดับตาง ๆ ของสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดนำไปสงเสริม แกไข ปรับปรุงและพัฒนาผูบริหารโรงเรียน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 113

ใหมีพฤติกรรมการบริหารงานใหประสิทธิภาพ สามารถบริหารและนำพาใหครูปฏิบัติงานแนะแนว

อยางมีคุณภาพ อันจะสงผลถึงคุณภาพท่ีพึงประสงคทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงคและสุขภาพท่ีดีของนักเรียนในท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภท

ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 2.  เพ่ือศึกษาระดับการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภท 

ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน          
 3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของ

โรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะ 

ความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการ

แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา 
กลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชผลงานวิจัยของรุงชีวา สุขศรี 

(2556: 245-246) ท่ีไดคนพบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารซ่ึงมีองคประกอบสำคัญหกองคประกอบ 

ไดแก 1) การสรางแรงจูงใจ 2) การติดตอ สื่อสาร 3) การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  
4) การตัดสินใจ 5) การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 6) การพัฒนาบุคลากร สวน 

การจัดบริการแนะแนวใชการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมตามคูมือ
แนะแนวโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม (2552: 3-4) ประกอบดวยหาดาน คือ 1) การบริการ 

การศึกษาและรวบรวมขอมูล 2) การบริการสนเทศ 3) การบริการใหคำปรึกษา 4) การบริการ 

จัดวางตัวบุคคล และ 5) การบริการติดตามและประเมินผล ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1.  พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหารและครูของโรงเรียนเฉพาะ

ความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับการกระทำหรือการแสดงออก รวมถึงทาทีที่ผูบริหาร

ปฏิบัติและสามารถสังเกตไดของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทาง 

การไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงประกอบดวย 

หกองคประกอบ ไดแก 1) การสรางแรงจูงใจ 2) การติดตอส่ือสาร 3) การมีปฏิสัมพันธและการมี
อิทธิพลตอกัน 4) การตัดสินใจ 5) การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 6) การพัฒนาบุคลากร 

 2.  การจัดบริการแนะแนว หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหารและครูของโรงเรียน 

เฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานแนะแนวหาดาน ไดแก 1) บริการ

การศึกษาและรวบรวมขอมูล 2) บริการสนเทศ 3) บริการใหคำปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล 
และ 5) บริการติดตามและประเมินผล 
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วิธีดำเนินการ 
 การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของ

โรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครัง้น้ีเปนการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) 

โดยใชผูบริหารและครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

 ประชากร  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหาร หัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครู

ประจำช้ันท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานแนะแนวในโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรอง

ทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา 1 สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 219 คน 

 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารท่ีอยูในกลุมสถานศึกษากลุม 1 จำนวน  

16 คน โดยใชทั้งประชากร สวนหัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นที่ปฏิบัติหนาท่ี

เก่ียวกับงานแนะแนวไดมาโดยการเปดตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน  

(Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน ธานินทร  ศิลปจารุ, 2552: 48-49) ในการกำหนดขนาด 

กลุมตัวอยาง หัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานแนะแนว  

ใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) โดยกระจายจำนวน

ตามโรงเรียน ไดกลุมตัวอยางซ่ึงจำแนกเปนหัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนวและครูประจำช้ัน 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานแนะแนว จำนวน 136 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

โดยผูใหขอมูลตองเปนหัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงาน

แนะแนวต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมใหขอมูลท้ังหมด 152 คน   

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพฤติกรรม 

การบริหาร และการจัดบริการแนะแนว เพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
ตัวแปรท่ีศึกษา  และกำหนดดัชนี 

 ขั้นท่ี 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา 

ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา 

 ขั้นท่ี  3  นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแกไข 

         ขั้นที่ 4 นำสงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบคาของความตรง 
ดานเน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค  

(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 

0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 90 ขอ 
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 ขั้นท่ี 5 แกไขปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิจำนวน 

สามทานกอนนำไปทดลองใช 

 ขัน้ท่ี  6  นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบรหิารและครูทีป่ฏิบตักิารสอนในโรงเรียน 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเท่ียง (reliability)  

 ขั้นท่ี 7 นำแบบสอบถามความคิดเห็นจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบบัดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1974 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 

2551: 143) แบบสอบถามความคิดเห็นดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารไดคาความเท่ียง

เทากับ 0.97 และแบบสอบถามความคิดเห็นดานการจัดบริการแนะแนวไดคาความเท่ียงเทากับ 0.98 

และไดคาความเท่ียงของแบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบับ เทากับ 0.98 

 ขั้นท่ี 8 ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตองโดย
ผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณเพ่ือนำไป

ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเปนเคร่ืองมือสำหรับเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยางสองกลุม คือ กลุมผูบริหารและกลุมครูที่ปฏิบัติหนาท่ี

เก่ียวกับงานแนะแนว แบบสอบถามความคิดเห็นมีหน่ึงฉบับ แบงออกเปนสี่ตอน โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ 

มีลักษณะเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist)    

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดบริการแนะแนว 
 แบบสอบถามความคดิเห็นตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มลีกัษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) หาระดับ กำหนดเกณฑการใหระดับดังน้ี 

              5  หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับมาก 

   3  หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับนอย 

   1  หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของพฤติ
กรรรมการบริหารของผูบรหิารและการจัดบรกิารแนะแนวเปนแบบสอบถามปลายเปด (open - ended) 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 152 ฉบับ ไปยังโรงเรียนท่ีมีผูบริหารและครูที่ปฏิบัติ

หนาท่ีเ ก่ียวกับงานแนะแนวที่ เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นโดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย

ระหวางผูวิจัยถึงโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา

กลุม 1 ที่เปนกลุมตัวอยางไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 145 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 95.39 

 การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยวิธีการแจกแจงความถี่  

(frequency) และคารอยละ (percentage)  

 2.  การวิเคราะหระดับเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการจัดบริการแนะแนว 

ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 3.  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวโรงเรียน

เฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน 

(stepwise multiple regression analysis)  

  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนว

โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  

 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทาง 

การไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม 

อยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.01, S.D. = 0.57) และเม่ือพิจารณา 

เปนรายดานพบวา ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.10, S.D.   
 = 0.65) รองลงมา ไดแก ดานการตัดสินใจ ( x̄ = 4.07, S.D. = 0.63) ดานการพัฒนาบุคลากร 

( x̄  = 4.05, S.D. = 0.63) ดานการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( x̄  = 4.02, S.D. = 0.67)  

ดานการติดตอสื่อสาร ( x̄ = 3.94, S.D. = 0.66) และดานการสรางแรงจูงใจ ( x̄  = 3.90, S.D. 

 = 0.68) มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  ระดับ และลำดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  

  

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหการจัดบริการแนะแนว 

 การจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน 

กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก และขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.05, S.D. = 0.55) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานบริการการศึกษาและรวบรวมขอมูลมีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 4.19, S.D. = 0.50)  

รองลงมา ไดแก ดานบริการจัดวางตัวบุคคล ( x̄ = 4.17, S.D. = 0.56) ดานบริการสนเทศ  

( x̄ = 4.12, S.D.= 0.57) ดานบริการติดตามและประเมินผล ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.67)  

และดานบริการใหคำปรึกษา ( x̄ = 3.91, S.D. = 0.70) มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

(n = 145) 
 X S.D.   

1.  3.90 0.68  6 
2.  3.94 0.66  5 
3.  4.10 0.65  1 
4.  4.07 0.63  2 
5.  4.02 0.67  4 
6.  4.05 0.63  3 

 4.01 0.57   

                   (n = 145) 
 X S.D.   

1.  4.19 0.50  1 
2.  4.12 0.57  3 
3.  3.91 0.70  5 
4.  4.17 0.56  2 
5.  3.97 0.67  4 

 4.05 0.55   
 

ตารางที่ 2  ระดับ และลำดับการจัดบริการแนะแนว 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหพฤติกรรมการบรหิารของผูบรหิารท่ีสงผลตอการจัดบรกิาร

แนะแนว  

             คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ซึ่งมี

ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอยูระหวาง 0.58-0.84 และเม่ือ

พิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหพันธของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับการจัดบริการแนะแนว  

(Y
tot

) พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธ

ระหวาง 0.58-0.72 ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

 
 

 
 

  (X
1) 

 (X
2)   (X

3) 

  (X
4) 

 
  (X

5)  (X
6)  

 

  
(Y tot

) 

 (X1) 1.00       
 (X2) 0.84** 1.00      

 (X3) 0.66** 0.75** 1.00     
 (X4) 0.64** 0.74** 0.76** 1.00    

 (X5) 0.63** 0.71** 0.58** 0.59** 1.00   
 (X6) 0.65** 0.73** 0.73** 0.77** 0.58** 1.00  

  (Ytot) 0.57** 0.72** 0.61** 0.62** 0.57** 0.58** 1.00 
 **  .01 

                                (n = 145) 

 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการติดตอสื่อสาร (X
2
) และการตัดสินใจ (X

4
)  

เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอธิบายความผันแปรของการจัดบริการ
แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.540 ซึ่งแสดงวา ดานการติดตอ

สื่อสาร และการตัดสินใจสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภท

ความบกพรองทางการไดยินกลุมสถานศึกษากลุม 1 ในภาพรวม และสามารถรวมกันทำนายการจัด
บริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา

กลุม 1 ในภาพรวมไดรอยละ 54.00 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 
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 tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 

 tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  

                           (n = 145) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    

 b Beta SEb t Sig. 
 1.47  0.21 6.94** 0.00 

 (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
 (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 

**  .01          *  .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

  

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  

ดังปรากฏในตารางท่ี  4 

 

ตารางที่ 4 การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัด 

  บริการแนะแนว 

 ตอนท่ี 4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤตกิรรมการบรหิารของผูบรหิาร

และการจัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรอง 

ทางการไดยินกลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหาร 

ขาดการนิเทศ กำกับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเน่ือง และ 

ผูบริหารไมสามารถจูงใจใหครูในโรงเรียนเกิดความกระตือรือรนในการทำงาน และปญหาอุปสรรค

เก่ียวกับการจดับรกิารแนะแนว สวนใหญเกิดจากการขาดครแูนะแนวในโรงเรียน ครไูมมคีวามชำนาญ
ในการใชภาษามือในการสื่อสารกับนักเรียน และครูไมเห็นความสำคัญของงานแนะแนว 
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 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดบริการแนะแนวโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี  

ขอเสนอแนะมากท่ีสดุ คอื ผูบรหิารควรจัดใหมหีองแนะแนวท่ีเปนสดัสวนเฉพาะในโรงเรียน หนวยงาน

ตนสังกัดควรมีการสงเสริมความรู ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณตาง ๆ ใหกับบุคลากร 

ที่เก่ียวของอยางตอเน่ือง โดยการจัดอบรม และหนวยงานตนสังกัดควรมีการบรรจุครูวุฒิแนะแนว

หรือจิตวิทยาใหมีในทุกโรงเรียน         

 

อภิปรายผล 
 1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรอง

ทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย 

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพล

ตอกันมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการกำหนดมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน ดานการติดตอสื่อสาร และดานการสรางแรงจูงใจ ตามลำดับ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก

ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวดท่ี 1 ขอท่ี 7 ผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิ

อื่นท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและมาตรฐานประสบการณวิชาชีพผูบริหาร จึงจะสามารถ

สอบเขาสูระบบตำแหนงของผูบริหารได และทุกตำแหนงมีการสอบคัดเลือกโดยทดสอบความรู  

ความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง มกีารประเมินประสบการณ การทำงาน 

และการฝกอบรมขาราชการครสูายงานบริหารตามหลกัสูตรของคณะกรรมการขาราชการครทูีด่ำเนินการ

โดยสถาบันพัฒนาผูบริหาร ทำใหผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีความรู ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

ในการทำงานมีความต้ังใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ 

ในภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกท้ังยังมีจัดการประชุม อบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารอยูเปนประจำ ตลอดจนการใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ตามกระบวนการบริหาร พรอมทั้ง
จูงใจใหผูใตบังคับบัญชา และผูเก่ียวของรวมมือกันปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

จึงทำใหผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และในปจจุบันเปนชวง

เวลาแหงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีเปาหมายท่ีสำคัญคือ  

ตองมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดวา การจัดการศึกษาตองถือวาผูเรียน
สำคัญท่ีสุด ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดการศึกษาตองสงเสริม 

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นทุกโรงเรียนตองมีการเปล่ียนแปลงดาน 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกลาว ผูบริหารโรงเรียนถือเปนบุคคลสำคัญเน่ืองจากเปน
หัวหนาสวนราชการท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนโรงเรียนของตนใหสามารถปรับเปลี่ยน 
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การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรุงชีวา สุขศรี (2556: 245-246)  

ที่พบวาองคประกอบดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก การสราง 

แรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ การกำหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับเฉลียว แสนสำราญ (2550: 124)  

ไดศึกษา พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ทั้งโดย 

ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ภาวะผูนำ  

การปฏิสัมพันธ การจูงใจ เปาหมายของผลการปฏิบัติงานการฝกอบรม การส่ือสาร การตัดสินใจ  

การกำหนดเปาหมาย และการควบคุมการปฏิบัติงาน  

 2.  การจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทาง 

การไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริการการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานบริการจัดวางตัวบุคคล ดานบริการสนเทศ ดานบริการติดตาม 

และประเมินผล และดานบริการใหคำปรึกษา ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาระสำคัญของหลัก 

การแนะแนวมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ กระบวนการแนะแนวเปนกระบวนการท่ีชวยใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจ

ตนเองอยางถูกตอง รูขอบเขตความสามารถของตน เห็นคุณคาของตน มีทักษะและวิจารณญาณ 

ในการตัดสินแกปญหาไดดวยตนเองอยางฉลาด และวางแนวทางการดำเนินชีวิตไดอยางถูกตอง

เหมาะสมและรูเทาทัน สามารถปรับตัวเขากับบุคคลอื่นและส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี มีสุขภาพจิต 

ที่ดี เปนสมาชิกท่ีดี มีประโยชนตอครอบครัวและสังคม ดังน้ันการแนะแนวจึงมีความสำคัญและ

จำเปนตอการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดใหการแนะแนวเปนภารกิจที่โรงเรียนตองดำเนินการ 
เพ่ือการสงเสริม ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ และโรงเรียนตองจัดบริการแนะแนวใหเปนระบบ โดยมีบริการครบหาบริการ และครอบคลุม
ขอบขายงานแนะแนวท้ังสามดาน คือ ดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม ทั้งน้ีจะตองมี 

การกำหนดผูรับผิดชอบอยูในโครงสรางการบริหารของโรงเรียน และตองมีโครงการ แผนงาน งบประมาณ

ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานท่ีตอเน่ืองทั้งป โดยมีครูแนะแนวเปนผูนำในการดำเนินงานซ่ึงสอดคลองกับ

นิรมล วิบูลมงคล (2551: 148-149) ไดศึกษาพบวา การปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัด

เทศบาล โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติงาน
แนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

ดงัน้ี งานใหคำปรึกษา งานศึกษารวบรวมขอมูล งานติดตามและประเมินผล งานจัดวางตัวบุคคลและ

งานสารสนเทศ ตามลำดับ  
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 3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังน้ี  
ดานการติดตอส่ือสาร และดานการตัดสินใจเปนปจจัยท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน 
เฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถทำนาย 
การจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน  
กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมไดรอยละ 54 
โดยอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 
   3.1  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการติดตอสื่อสารสงผลตอการจัดบริการ
แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารโรงเรียนให 
ความสำคัญและเห็นคุณคาของการติดตอสื่อสาร เพราะการติดตอสื่อสารที่ดีกอใหเกิดการสราง
ความเขาใจตรงกันทำใหบุคลากรในโรงเรียนทำงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับสุพานี  
สฤษฎวานิช (2552: 270) ไดกลาวถึงความสำคัญของการติดตอส่ือสารในแงขององคการวา  
ในองคการสมัยใหมนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะชวยสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพใหเกิดขึ้น และ
สรางความเขาใจตลอดจนความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกับบุคลากร ทำใหเกิดการแรงงาน
สัมพันธที่ดี และนอกจากน้ันการส่ือสารยังชวยสรางสรรคจรรโลงวัฒนธรรมองคการใหแข็งแกรง 
ตลอดจนสามารถสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นได และถาองคการจะตอง 
มีการเปล่ียนแปลง การส่ือสารภายในองคการจะเปนเคร่ืองมือสำคัญท่ีจะชวยใหการบริหาร 
การเปล่ียนแปลงประสบความสำเร็จไดมากย่ิงขึ้น สอดคลองกับอาคม วัดไธสง (2547: 99)  
ไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนมีภารกิจสำคัญท่ีตองปฏิบัติ 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ภารกิจทั้ง 4 ดาน จะสำเร็จไดผูบริหาร
ตองมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการทำงานของบุคลากร 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังน้ันการติดตอสื่อสารจึงมีความสำคัญและเปนประโยชนใน 
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของรุงชีวา สุขศรี (2556: 245-246) 
ที่พบวาองคประกอบดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผล 
ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก การสราง 
แรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ การกำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร และสอดคลองกับไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ  
(2552: 92) ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการกำหนดเปาหมาย 
การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ และการเปนผูนำ สงผลตอการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1  
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   3.2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการตัดสินใจสงผลตอการจัดบริการ

แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอันดับรองลงมา ทั้งนี้เน่ืองจากการตัดสินใจ

เปนกระบวนการท่ีจำเปนและมีความสำคัญตอสภาวการณของการเปนผูนำในการบริหารงาน 

อยางมาก จนถือวาเปนหัวใจของการบริหารหนวยงาน ผูบริหารโรงเรียนจะตองเก่ียวของกับ 

การตัดสินใจอยูตลอดเวลาไมอาจหลีกเล่ียงได ซึ่งสอดคลองกับนพพงษ บุญจิตราดุลย (2551: 99)  

ที่กลาววา “การตัดสินใจเปนแกนสำคัญของการบริหาร ซึ่งงานหรือกระบวนการอยางอ่ืนท้ังหมด 

ตองขึ้นอยูกับการตัดสินใจหรือสัมพันธหรือเกิดขึ้น เพ่ือการตัดสินใจ” ดังน้ันผูบริหารจึงมีความจำเปน

ที่จะตองศึกษาใหเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งถึงกระบวนการและข้ันตอนของการตัดสินใจ เพ่ือจะ

ไดวินิจฉัยส่ังการไดถูกตองและเหมาะสม เพ่ือจะไดบริหารใหมีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น สอดคลองกับ 

สุพานี สฤษฎวานิช (2552: 139-140) ไดกลาวถึงการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพไววา ผูบริหาร 

เม่ือตองทำการตัดสินใจจะตองเปนการตัดสินใจท่ีดี การตัดสินใจท่ีดีจะประกอบไปดวย 1) ตองมี

คณุภาพ เปนการตัดสนิใจทีส่งผลท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เชน ทำใหองคการไดรบักำไรเพ่ิมขึน้ ใหบรกิารท่ีดขีึน้

ผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น 2) ตองทันตอเวลา ผูบริหารตองตัดสินใจในกรอบเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให 

เกิดผลของการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอการใชงาน หรือตอองคการ การตัดสินใจที่ดีแตลาชา 

ไมทันการณ การตัดสินใจนั้นก็ไมมีคุณคา 3) ไดรับการยอบรับ ถาการตัดสินใจอะไรที่จะตองเก่ียวพัน  

หรือตองการการยอมรับ และการรวมมือในการตัดสินใจ ควรใหผูท่ีเก่ียวของไดรวมรับรู และมีสวนรวม 

ในการตัดสินใจดวย จะไดลดปญหาการตอตานไมรวมมือ และไมยอมรับในการตัดสินใจ และ  

4) เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ดวยการตัดสินใจท่ีดีนั้นตองคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะมีตอคนอ่ืน ๆ 

ดวยไมใชคำนึงแตผลประโยชนสูงสุดของตนเองเปนท่ีตั้งฝายเดียว แตควรเปนการตัดสินใจท่ีไมทำให

คนอ่ืนเดือดรอนเสียหายดวย สอดคลองกับไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ (2552: 92) ไดศึกษาพบวา 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการกำหนดเปาหมายการติดตอสื่อสาร 
การตัดสินใจ และการเปนผูนำ สงผลตอการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 

  

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  1.1 จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการ

ประเภท ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมากทุกดาน แตเม่ือเรียงลำดับแลวพบวา ดานการสรางแรงจูงใจ  
อยูในอันดับสุดทาย ฉะน้ันผูบริหารควรตระหนักวาการสรางแรงจูงใจในการจัดบริการแนะแนว 
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ในโรงเรียนก็เปนเร่ืองที่มีความสำคัญ ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจใหกับครูที่ปฏิบัติหนาท่ีงานแนะแนว 

โดยการจัดสภาพแวดลอมและจดัหาสิง่อำนวยความสะดวกเอ้ือตอการปฏบิตังิานแนะแนว มอบหมายงาน

ใหครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัด และใหการสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ งบประมาณ เพ่ือชวยสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว เพ่ือเปนการสรางขวัญและ

กำลังใจใหครูมีแรงจูงใจในการทำงานอยางเต็มที่ 

  1.2 จากผลการวิจัยท่ีพบวา การจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับมากทุกดาน แตเมื่อเรียงลำดับกันแลวพบวา ดานบริการ 

ใหคำปรึกษา มีการปฏิบัตินอยกวาดานอ่ืน ๆ ดังน้ันจึงขอเสนอแนะผูบริหารควรใหความสำคัญกับ

เร่ืองน้ีอยางจริงจัง โดยการสนับสนุนใหครูไดรับพัฒนาตนเอง โดยการเขารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรูอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำใหครูผูรับผิดชอบการจัดบริการใหคำปรึกษา 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใหบริการใหคำปรึกษาแกนักเรียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากบริการ

ใหคำปรึกษาก็เปนอีกหน่ึงบริการท่ีชวยสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนรูและเขาใจตนเอง สามารถ

ตัดสินใจเลือก หรือแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ตามคำแนะนำของครู 

  1.3 จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการ

แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา ดานการติดตอสื่อสารและ

ดานการตัดสินใจเปนปจจัยท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภท

ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสามารถทำนายการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภท 

ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมไดรอยละ 54 ดังน้ัน ผูบริหารตองมีพฤติกรรมการบริหารดานการติดตอ
สื่อสารและดานตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนเฉพาะ 

ความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนด โดยการจัดทำแนวทาง 
การพัฒนาดานการติดตอสื่อสารกับนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ 

ใหครอบคลุมเน้ือหาและปริมาณ แตงต้ังคณะกรรมการหรือทีมงานในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ใหกับบุคคลที่เก่ียวของไดรับทราบความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนไดอยางทันเหตุการณ ตรงไป 

ตรงมา เพื่อความชัดเจน ถูกตอง โปรงใส และนอกจากน้ีดานการตัดสินใจ กอนการตัดสินใจ 

ในเรื่องใด ๆ ผูบริหารจะตองศึกษาหาขอมูลและมีขอมูลที่ถูกตองมาประกอบการตัดสินใจอยางมี 

ขั้นตอน ชัดเจน และยุติธรรม เปดโอกาสใหนักเรียน ครู ผูปกครองมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ในการปฏิบัติงานแนะแนว เพ่ือใหเกิดพลังจูงใจตอผูที่จะนำไปปฏิบัติ 
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 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารกับการจัดบริการ

แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินหรือประเภทอ่ืน ๆ สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับทักษะการตัดสินใจของผูบริหารกับการจัดบริการ

แนะแนวในโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินหรือประเภทอ่ืน ๆ สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.3 ควรมกีารศึกษาความสัมพนัธเชงิสาเหตุทีม่อีทิธิพลตอประสิทธิผลของการบริหารงาน

แนะแนวในโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

สรุป 
 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะ 

ความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยูระดับมากท้ังใน 

ภาพรวมและรายดานและการจัดบริการแนะแนวอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน และ

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการติดตอสื่อสาร และดานการตัดสินใจสงผลตอการจัดบริการ

แนะแนวการของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา

กลุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวม

กันทำนายไดรอยละ 54.00 ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญ 

เกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ กำกับ ติดตามงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนว
อยางตอเน่ือง และปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการจัดบริการแนะแนวสวนใหญเกิดจากการขาดครู

แนะแนวในโรงเรียน ครูไมมีความชำนาญในการใชภาษามือในการส่ือสารกับนักเรียน และครูไมเห็น

ความสำคัญของงานแนะแนว ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดบริการแนะแนวโดยเรียงลำดับจากมากไป

หานอยดังน้ี ผูบริหารควรจัดใหมีหองแนะแนวท่ีเปนสัดสวนเฉพาะในโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด 

ควรมีการสงเสริมความรูความเขาใจทักษะ และประสบการณตาง ๆ ใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของอยาง

ตอเน่ืองโดยการจัดอบรม และหนวยงานตนสังกัดควรมีการบรรจุครูวุฒิแนะแนวหรือจิตวิทยาใหมีใน
ทุกโรงเรียน         
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การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

DEVELOPMENT OF GRADE 2 STUDENT’S MATHEMATICS ACHIEVEMENT 
USING PROJECT BASED LEARNING ACTIVITIES 

 
สิริรัตน แพงเทียน / SIRIRAT PAENGTHIAN1 

จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT SAENGLOETUTHAI2 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ 

ที่กำหนด และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

ในวิชาคณิตศาสตร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน 

บานหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2) แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย  

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียน 

สูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดรอยละ 70  

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชา

คณิตศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

คำสำคัญ : การเรียนรูแบบโครงงาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คณิตศาสตร 

 

1 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    
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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. 

 

Keywords:  project based learning, learning achievement, mathematics 

 

บทนำ 
 สภาพสังคมในยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบใหวิถีการดำรงชีวิต

ตองเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้การศึกษาไทยจึงไดมีการปฏิรูปการศึกษา

โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

ใหมีคุณภาพเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูและสามารถนำความรูไปใชในการดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 

คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีมีความสำคัญตอการดำเนินชีวิตของมนุษยและยังเปนพ้ืนฐานของวิทยาการ

แขนงตาง ๆ เพราะการศึกษาวิชาคณิตศาสตรเปนกระบวนการหน่ึงในการชวยพัฒนาความคิดของ

นักเรียนใหเปนลำดับข้ันตอนอยางละเอียดถ่ีถวน มีเหตุผลถูกตองแมนยำและรวดเร็วอีกท้ังยังสามารถ

ตรวจสอบไดตามวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีระเบียบหลักเกณฑที่แนนอนในการแกปญหา ดังที่  

สิริพร ทิพยคง (2545: 1) ไดกลาวถึงคณิตศาสตรวาเปนวิชาที่ชวยกอใหเกิดความกาวหนา 

ทางเทคโนโลยี ทำใหโลกเจริญกาวหนาเพราะจากการคิดคนทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความรู 
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ทางคณิตศาสตร นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังชวยใหบุคคลเปนคนท่ีสมบูรณเปนพลเมืองที่ดีเพราะชวย

สรางความมีเหตุผล เปนคนชางคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักทำงานท่ีเปนระบบระเบียบ มีการวางแผน 

ในการทำงาน มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย และมีลักษณะของความเปนผูนำในสังคม 

ดังท่ีสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2548: 11) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตรควรจัดสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับวุฒิภาวะความสนใจและความถนัด

ของผูเรียนเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ ไดคิดวิเคราะห และแกปญหาอยางเปนกระบวนการ 

ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมใหผูเรียนมีสวนรวมรู รวมคิด รวมทำ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงควรจัดอยางหลากหลาย ดังท่ียุพิน พิพิธกุล (2540: 2) ไดกลาวถึง 

ความสำคัญในการเรียนคณิตศาสตรวาผูเรียนควรจะเรียนคณิตศาสตรในเร่ืองท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 

ที่อาศัยอยู และสามารถนำความรูทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจำวันใหเกิดความช่ืนชม 

ตอสิ่งตาง ๆ ในโลกไดมากย่ิงขึ้น และวันเพ็ญ ผลอุดม (2546: 2) ไดกลาวถึงวิชาคณิตศาสตรเปนวิชา

ที่ตองใชทักษะและมีเน้ือหาสวนใหญเปนนามธรรม ยากแกการอธิบาย และยกตัวอยางใหชัดเจน 

ทำใหการสอนบางครั้งไมบรรลุวัตถุประสงค และสงผลกระทบตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจาก 

การประเมินผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT: National Test) ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนบานหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห) 

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ผานมาพบวาการสอบวัดความสามารถทางการคิดคำนวณไดคะแนน

เฉล่ียคิดเปนรอยละ 24.17 ตองปรับปรุงคิดเปนรอยละ 33.33 (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2553) สงผล 

ตอคุณภาพการประเมินท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรเห็น 

ความสำคัญและตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาสาเหตุและพบวาวิธีการสอนแบบปกติไมได 

ฝกทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย ผูเรียนขาดความสนใจในการคิดแกปญหา ขาดการแสวงหา

ความรูดวยตนเองทำใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายและเกิดเจตคติที่ไมดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

จึงทำใหเกิดปญหาในการคิดคำนวณแกโจทยปญหาตาง ๆ สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร

ไมเปนไปตามมาตรฐาน จากปญหาดังกลาวมีความจำเปนอยางย่ิงตองศึกษารูปแบบการจัด 

การเรียนรูหรือวิธีการสอนที่เหมาะสมโดยเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาใชใน 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เพ่ือเปนการเตรียม 

ความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT: National Test) ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ที่กำหนดไวในปการศึกษาถัดไป ดังที่พิมพพันธ เดชะคุปต (2548: คำนำ) ไดกลาวถึงการจัด 

การศึกษาควรเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ การสอนแบบโครงงานเปน 

การสอนรูปแบบหนึ่งท่ีนาสนใจเปนการจัดการเรียนสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญอยางแทจริง และ

ประโยชนสำคัญอีกประการหน่ึงคือเปนวิธีสอนที่พัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการคิด ในการสอน
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คณิตศาสตรแบบโครงงานนี้ ชัยศักด์ิ ลีลาจรัสกุล (2544: 5) ไดกลาวถึงการสอนแบบโครงงานวาจะ

สงเสริมและฝกฝนใหผูเรียนไดรูวิธีการศึกษาคนควาลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ภายใตการดูแลใหคำ

ปรึกษาของครูซึ่งทำใหนักเรียนแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคไดประมวลความรูและนำความรู 

ความสามารถ ความคิด การประดิษฐคิดคนและการพัฒนาส่ิงใหม ๆ เปนการนำความรูทางคณิตศาสตร

มาใชในชวิีตประจำวันไดอยางแทจรงิ เปนสวนหน่ึงในการเสรมิทกัษะการเรียนรู เปนการฝกปฏิบตัจิรงิ

ใหผูเรียนหาขอสรุป นำเสนอรายงานขอคนพบดวยตนเอง เปนพ้ืนฐานของการวิจัยท่ีชวยพัฒนา

ทักษะและแสวงหาความรูเพ่ือเปนการเตรียมสรางนักวิจัยอีกทางหน่ึง นอกจากน้ันแลว การสอน

คณิตศาสตรแบบโครงงานเปนการสอนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ท่ีตองการใหเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหผูเรียนรูจักนำประสบการณ

และความรูมาใชแกปญหาหรือขอสงสัยในเรื่องที่ตนเองสนใจ ดังท่ี วัฒนา เอี่ยวเส็ง (2544: 4) 

ไดกลาวถึงการสอนแบบโครงงานเปรียบเสมือนเปนการจัดการเรียนรู ฝกการทำงานวิจัยเล็ก ๆ 

สำหรับผูเรียน มีขั้นตอนการเขียนคลายกับรายงานการวิจัยแตเน้ือหาที่เขียนไมละเอียดเหมือนกับ

งานวิจยัในระดับสงู มเีพียงการเขียนเฉพาะจุดท่ีผูเรียนสนใจจะศกึษาเทาน้ัน และจะศึกษาเพียงจดุเล็ก ๆ 

ที่เหมาะสมกับความรูพ้ืนฐานของผูเรียน วัย และเวลาเทาน้ัน  

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวาผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายทานสอดคลอง

และเปนท่ียอมรับกันวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวย

พัฒนาผูเรียนท้ังในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานทักษะกระบวนการ และดานเจตคติที่มีตอ 

การเรียนรูของผูเรียน ดังมีผูใหความเห็นไว อาทิเชน ผลการวิจัยของราตรี ทองสามสี (2547: 98)  

พบวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน นอกจากชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูแลว ยังชวย

สงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียนได นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูแบบ

โครงงาน สอดคลองกับรุงทิวา สิงหัดชัย (2547: 90) พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีความคงทนใน 

การเรียน มีการพัฒนาความสามารถดานทักษะกระบวนการแกปญหา การสื่อสาร สื่อความหมาย  

การนำเสนอ สอดคลองกับสยาม สิงหาทอง (2549: 70) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองการนำเสนอขอมูลสถิติ มีความคงทนในการเรียน และความพึงพอใจ 

ตอวิธีสอนแบบโครงงานอยูในระดับมาก ดังท่ี รุงนภา สวรรคสวาสด์ิ (2550: 84) พบวาผลการเรียนรู

เรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัวกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพบวานักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูคะแนนหลังเรียนสูงกวา

คะแนนกอนเรียน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานโดยภาพรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก เชนเดียวกับ นหทัย นันทวิสุทธ์ิ (2551: 91) พบวานักเรียนมีความสามารถ 

ในการทำโครงงานอยูในระดับสูงมาก ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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แบบโครงงานโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก สอดคลองกับวรรณวิไล หงสทอง (2551: 182) 

พบวาผลการเรียนรูสาระเรขาคณิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรู

แบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลัง 

การจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีจัด 

การเรียนรูแบบโครงงานโดยภาพรวมอยูในระดับสูง และสอดคลองกับศรัญญา มณีไตรรัตนเลิศ  

(2553: 96-97) พบวาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู 

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานมาใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาทดลอง

ใชกับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2555 ในการสอนวิชาคณิตศาสตรเพ่ือใหผูเรียน 

เกิดกระบวนการในการเรียนรู ผลจากการทดลองพบวาผูเรียนเกิดกระบวนการในการเรียนรู มีสวนรวม 

ในการทำกิจกรรม ทำงานเปนขั้นตอน มีความสามารถในการสรางสรรคงานไดดี ผูเรียนเกิดความพึง

พอใจ สนุกสนานกับการเรียนรูโดยใชรูปแบบโครงงาน ดังน้ันผูวิจัยจึงนำรูปแบบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแบบโครงงานมาใชในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2556 ที่ยังไมเคยไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบโครงงาน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการในการเรียนรู

สามารถนำความรูไปใชในการดำรงชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมตอไป      

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนด 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานใน

วิชาคณิตศาสตร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
           ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน 
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1)   
2)   
3)   
4)   
5)  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ 

ตอบสนองความตองการในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 

ไดเปนอยางดี โดยมีขั้นตอนการทำโครงงานประกอบดวย 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การคิด  

การศึกษาคนควา การสำรวจ การสอบถามเพ่ือนำไปสูการแกปญหา 2) การวางแผนการดำเนินงาน

ตั้งแตเร่ิมตนจนจบใหเห็นภาพตลอดแนวแลวเขียนโครงงาน 3) การดำเนินงานเร่ิมตั้งแตการนำ

เคาโครงงานไปสูการปฏิบัติ การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 4) การเขียนรายงาน 

และ 5) การนำเสนอผลงาน (นนัทิยา คุมพล, 2545: 8-9) และราตรี  ทองสามสี (2547: 6-7) ไดกลาว

ถึงการสอนแบบโครงงานมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำ 2) ขั้นกำหนดจุดมุงหมาย 3) ขั้นวางแผน  

4) ขั้นดำเนินการตามแผน 5) ขั้นนำเสนอและประเมินผล รุงทิวา สิงหัดชัย (2547: 8-9) ไดกลาว 

ถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมี 5 ขั้นตอนคือ 1) การเลือกเร่ืองหรือประเด็นปญหา  

2) การกำหนดจุดประสงค 3) การกำหนดวิธีการศึกษา 4) ลงมือปฏิบัติ และ 5) การรายงานและ 

นำเสนอขอมูล ผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน คือ 1) การเลือกหัวขอ

เร่ืองหรือปญหาท่ีจะศกึษา 2) การวางแผน 3) การลงมอืปฏบิตั ิ4) การเขียนรายงาน และ 5) การนำเสนอ

ซึ่งไดนำมาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี ดังแสดงในแผนภูมิดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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     T1             X  T2 

ประชากร  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556 ของโรงเรียนบานหนองปากโลง จำนวน 20 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) 

ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยมีลักษณะเปนแบบก่ึงทดลองแบบกลุมเดียว

สอบกอนและหลัง (one group pretest-posttest design)  

 

 

                       

    

 สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

 T
1
  หมายถึง การทดสอบกอนเรียน   

     X   หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน   

            T
2
 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  แผนการจัดการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารและระคนพัฒนากิจกรรม 

การเรียนรูแบบโครงงาน จำนวน 5 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เก่ียวกับมาตรฐาน 

การจัดการเรียนรูตัวชี้วัดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 2. ศึกษาการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานจากเอกสารและงานวิจัย 

ที่เก่ียวของสังเคราะหเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงงานดังน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1 การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาท่ีจะศึกษา นักเรียนนำเร่ืองราวหรือ

สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวันมาใชในการสรางโจทยปญหากำหนดเปาหมายในการแกปญหา  

  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผนการแกปญหา นักเรียนรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน

การวิเคราะหหาแนวทางในการแกโจทยปญหาเพ่ือใหปญหาสำเร็จลุลวง  

  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นลงมือปฏิบัติ นักเรียนดำเนินการตามแผน จัดระบบและลงมือปฏิบัติตาม

ขั้นตอน  
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  ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้การเขียนรายงาน แสดงวิธีทำในการแกโจทยปญหาตาง ๆ ใหครบถวนถูกตอง  

  ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการนำเสนอ นำเสนอผลงานการแกโจทยปญหา 

 3. สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาการบวก 

ลบ คูณ หาร และระคน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 1) มาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัด 2) สาระสำคัญ 3) จุดประสงคการเรียนรู 4) สาระการเรียนรู 5) กิจกรรม 

การเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมของผูเรียน 5 ขั้นตอน ตามรูปแบบโครงงาน 6) สื่อการจัดการเรียนรู  

7) การวัดผลประเมินผล และ 8) บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยจำนวนเวลาและสาระ 

การเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรู มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  เวลาและสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรู   

 

 
 

 
 

( ) 
1  1,000 4 
2  1,000 4 
3  4 
4  4 
5    4 

 20 

 4. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และนำมาหา

คาดัชนีความสอดคลองซึ่งผลพบวามีคา IOC ระหวาง 0.67 ถึง 1.00  

 5. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะเก่ียวกับ

การใชภาษาในการส่ือสาร การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ซ่ึงไดนำขอเสนอแนะ 

มาปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 

 6. ผูวิจัยนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใช 

กลุมเปาหมาย โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน 30 คน เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ

เน้ือหาสาระสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เวลาในการจัดกิจกรรมขอบกพรองตาง ๆ และบันทึกขอมูล 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพกอนนำไปใชจริง 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบ 3 ตวัเลือก จำนวน 30 ขอ กำหนดเกณฑ

การใหคะแนนโดยขอที่ทำถูกใหคะแนนขอละ 1 คะแนน ขอท่ีผิดหรือไมตอบใหคะแนนขอละ  

0 คะแนน เพ่ือนำไปใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีขั้นตอนในการดำเนินการสรางดังน้ี 

  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เก่ียวกับมาตรฐาน

การจัด การเรียนรู ตัวชี้วัดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  1.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากเอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวของวิเคราะหขอสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด เน้ือหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวนและ

การดำเนินการ เร่ืองโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารและระคน ตามทฤษฎีการพัฒนาการคิด 

ของบลูม (Bloom) (ทิศนา แขมมณี, 2553: 66-67) มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะหขอสอบปรนัยตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด เน้ือหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

  จำนวนและการดำเนินการ เร่ืองโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ การหารและระคน 
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  1.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโจทยปญหาการบวก การลบ 

การคูณ การหารและระคน จำนวน 1 ฉบับ เปนแบบ 3 ตัวเลือก จำนวน 45 ขอ 

  1.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและตารางวิเคราะหแบบทดสอบเสนอ 

ตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและเสนอตอผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือการวิจัย ซึ่งผลพบวามีคา IOC ระหวาง 

0.67 ถึง 1.00  

  1.5 ปรับปรุงแบบทดสอบตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะเก่ียวกับ 

การใชภาษาความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ตัวลวงในแตละขอ ซึ่งไดนำขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงแกไขขอสอบท่ีสรางข้ึนปรับคำถามและคำตอบใหชัดเจน แลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

ตรวจสอบความถูกตอง 

  1.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 3 ที่ผานการเรียนเน้ือหาน้ีมาแลวโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ จำนวน 50 คน 

  1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตรวจคำตอบใหคะแนนท่ีตอบถูกตอง 

ให 1 คะแนนและตอบผิดให 0 คะแนน นำมาหาคาคุณภาพของแบบทดสอบพบวาไดคาความยากงาย 

(p) ระหวาง 0.36-0.76 และคาอำนาจจำแนก (r) ระหวาง 0.22-0.66  จำนวน 30 ขอ 

  1.8 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช 

แบบทดสอบที่ผานเกณฑแลว จำนวน 30 ขอ นำมาหาคาความเช่ือมั่นแบบคูเดอร–ริชารดสัน (Kuder 

Richardson) ใชสูตร KR–20 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผานการเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว 

จำนวน 50 คน เพ่ือตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบอีกคร้ัง ซึ่งผลการตรวจสอบความเช่ือมั่น 

(reliability) มีคาเทากับ 0.86 

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  

1 ฉบับ จำนวน 10 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (rating scale) มี 3 ระดับของ 

ลิเคิรท คือ 3=พึงพอใจมาก 2=พึงพอใจปานกลาง และ 1=พึงพอใจนอย ขอคำถามแบงเปน  

3 ประเด็น ดังนี้ 1) กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 2) บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบโครงงาน 3) ประโยชนทีไ่ดรบัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มขีัน้ตอนการดำเนินการ

ดังตอไปนี้ 

  2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจัย 

  2.2 สรางแบบสอบถามจำนวน 10 ขอ ที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

  2.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและเสนอ 

ตอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง เน้ือหา ภาษาและวัตถุประสงค และนำมาหา

คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือการวิจัย ซึ่งผลพบวามีคา IOC ระหวาง 0.67 ถึง 1.00  
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  2.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยไดเสนอแนะเก่ียวกับ

การใชภาษาท่ีเขาใจงายเหมาะสมกับวัย ซึ่งไดนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข แลวเสนออาจารย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 

  2.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  

ทีไ่ดรบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบโครงงานเพ่ือตรวจสอบหาคณุภาพของแบบสอบถามความพงึพอใจ 

พบวามีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.83 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1. ทำการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2. ดำเนินการทดลองสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมี 5 ขั้นตอน 

  ขั้นตอนท่ี  1  การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาท่ีจะศึกษา 

  ขั้นตอนท่ี  2  การวางแผน 

  ขั้นตอนท่ี  3  การลงมือปฏิบัติ 

  ขั้นตอนท่ี  4  การเขียนรายงาน 

                 ขั้นตอนท่ี  5  การนำเสนอผลงาน 

 3. ทำการทดสอบหลังเรียนซึ่งเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดียวกันกับ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

 4. สอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานกับนักเรียน   

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการดำเนินการวิจัยผูวิจัยไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 1. นำผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาดำเนินการหาคาเฉล่ีย (μ) และสวนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน (   ) แลวเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (μ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (   ) ของผลการทดสอบ

กอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนและนำผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนเทียบกับเกณฑ 

รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใชคาเฉล่ีย (μ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (    ) 

 

 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยใชสถิติการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยรอยละ คาเฉล่ีย (μ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (    ) 

σ

σ

σ

σ



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 140

ผลการวิจัย 
   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงาน ผูวิจัยไดนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปใชทดสอบนักเรียนกอนและหลัง

จัดการเรียนรู โดยนำผลการทดสอบไปวิเคราะหเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

  โครงงาน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 

(N = 20) 
     

 30 23.95 2.21 21.00 

(N = 20) 
    

 30 14.45 2.54 
 30 23.95 2.21 

  จากตารางที่ 3 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

  จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานหลังเรียน ผูวิจัยไดนำผลคะแนนหลังเรียนไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไว

รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรม 

  การเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 จากตารางท่ี 4 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว (μ =21.00)  

           ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

ในวิชาคณิตศาสตรโดยภาพรวมที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาคณิตศาสตร มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัด 

  กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาคณิตศาสตร โดยภาพรวม  

 จากตารางที่ 5  แสดงวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานในวิชาคณิตศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (μ=2.52) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับดังนี้ ดานบรรยากาศในการเรียนรู (μ=2.68)  

ดานกิจกรรมการเรียนรู (μ=2.51) และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู (μ=2.38) 

 

อภิปรายผล 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงาน จากผลการวิจัย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนมีคาเฉล่ียสูงกวากอนเรียน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการและข้ันตอนท่ีสามารถฝกให

นักเรียนแกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีขึ้น โดยผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานซ่ึง

ประกอบดวย ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกหัวขอเรื่องหรือปญหาท่ีจะศึกษา มาจากความสนใจของนักเรียน

ในการนำเร่ืองราวหรือสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวันมาใชในการสรางโจทยปญหากำหนด

เปาหมายในการแกปญหา ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผนการแกปญหาจากปญหาท่ีสรางข้ึนมาอยาง

ทาทาย โดยการรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการวิเคราะหหาแนวทางในการแกปญหาโจทย

ปญหาท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหปญหาสำเร็จลุลวง ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นลงมือปฏิบัติเปนข้ันท่ีดำเนินการ 

ตามแผนท่ีไดวิเคราะหแยกแยะไวมาจัดระบบลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการเขียน

รายงานตามขอมูลในการแกโจทยปญหาตาง ๆ ใหครบถวนถูกตอง ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการนำเสนอ 

เปนการนำเสนอผลงานการแกโจทยปญหาจากโจทยปญหาท่ีนักเรียนสรางหรือกำหนดปญหาข้ึนมา 

กลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอหนาผูอื่นดวยความม่ันใจดวยการรายงานปากเปลา การจัดกิจกรรม

(N = 20) 
   

  
1.  2.68 0.49  1 
2.  2.51 0.53  2 

3. 
 

2.38 0.73  3 3. 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 142

การเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยพัฒนาผูเรียนท้ังในดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและเจตคติที่ดีตอการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของรุงนภา สรรคสวาสด์ิ (2550: 84-

85) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการทำโครงงานเร่ืองการดำเนินชีวิตครอบครัวสำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรู

เร่ืองการดำรงชีวิตและครอบครัวกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณวิไล หงสทอง (2551: 181) ไดศึกษา 

เร่ืองการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดย 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูสาระเรขาคณิตของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู และสอดคลอง

กับงานวิจัยของศรัญญา มณีไตรรัตนเลิศ (2553: 96-97) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาผลการเรียนรูเร่ือง

โจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 

โครงงานผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาการบวกและการลบของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู 

 จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานหลังเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบวา คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวา

เกณฑที่กำหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน (μ=23.95) สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยเกณฑ (μ=21.00) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่สามารถฝกใหนักเรียนวิเคราะหและแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรไดดีขึ้น สอดคลองกับลัดดา ภูเกียรติ (2544: 27) ไดกลาวถึงโครงงานเปนวิธีการเรียนรูที่

เกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียนท่ีอยากจะศึกษาคนควาเก่ียวกับสิ่งใดส่ิงหน่ึงหรือหลาย ๆ สิ่งท่ี

สงสัยและอยากรูคำตอบใหลึกซึ้งชัดเจนหรือตองการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ใหมากข้ึนกวาเดิม โดยใช

ทักษะกระบวนการและแกปญหาหลาย ๆ ดานมีวิธีการศึกษาอยางเปนระดับและมีขั้นตอนตอเน่ือง 

มกีารวางแผนในการศึกษาอยางละเอียดแลวลงมือปฏิบตัติามแผนท่ีวางไวจนไดขอสรปุหรือผลการศึกษา

หรือคำตอบเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ 

 ผลการวิจัยแสดงวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตาม

ลำดับดังน้ี              
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 ลำดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความพึงพอใจใน 

การมีสวนรวมกระตือรือรนในการสรางโจทยปญหารวมกัน พึงพอใจในการชวยเหลือกันและพึงพอใจ 

ในการมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกับเพ่ือน สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย

ตามแนวคิดของออซูเบล (Ausubel) ทิศนา แขมมณี (2553: 68-69) ไดกลาวถึงแนวความคิดของ

ทฤษฎีนี้โดยเช่ือวาความสำคัญของการใหการศึกษาคือการใหความรูที่ถูกตอง ชัดเจน และตอง

เปนความรูที่รวบรวมไวอยางมีระเบียบ วิธีการท่ีจะทำใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค 

ควรกระตุนใหผูเรียนมีความตองการเรียนรูใฝรู รักษาความรูไวใหไดนาน ใหความรูและวิธีการ 

ในการแกปญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  

 ลำดับที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนพึงพอใจในการทำงานรวมกับเพ่ือนเปน 

กลุม พึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน และพึงพอใจในการนำเสนอผลงานดวยตนเอง 

สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาตามแนวคิดของเพียเจต (Piaget) ทิศนา แขมมณี  

(2553: 64-65) ไดกลาวถึงแนวความคิดของทฤษฎีนี้ที่เชื่อวาคนเราทุกคนต้ังแตเกิดมามีความพรอม

ที่จะมาปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยธรรมชาติแลวมนุษยเปนผูพรอมที่จะมีกริยากรรมหรือเร่ิม

กระทำกอน (active) ในการจัดการเรียนการสอนควรคำนึงถึงวุฒิภาวะของผูเรียนโดยจัดเน้ือหา 

ใหเหมาะสมกับวัย ควรใหนักเรียนลองปฏิบัติและทำกิจกรรมใหมาก พยายามจัดกิจกรรมที่ใหมี 

การทำงานเปนกลุมและกอนที่จะสอนเน้ือหาใหม ควรมีการทบทวนเร่ืองเดิมกอนแลวจึงคอย ๆ ขยาย

ออกไปสูความรูใหมเพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมและสามารถเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได 

           ลำดับที่ 3 ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ

ในผลงาน สามารถนำความรูเชื่อมโยงกับความรูในวิชาอื่นได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรู 

(constructivism) ทิศนา แขมมณี (2547: 96-98) ไดกลาวถึงแนวคิดของทฤษฎีนี้วาการเรียนรูที่ดี 

เกิดจากการสรางพลังความรูในตนเองดวยตนเองของผูเรียน หากผูเรียนมีโอกาสไดสรางความคิด

และนำความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงานโดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทำใหเห็น

ความคิดนั้นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเม่ือผูเรียนสรางสิ่งใดสิ่งหน่ึงขึ้นมาในโลกก็หมายถึงการสราง

ความรูขึ้นในตนเองนั่นเอง ความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นในตนเองนี้จะมีความหมายตอผูเรียนจะอยูคงทน 

ผูเรียนจะไมลืมงายและจะสามารถถายทอดใหผูอื่นเขาใจความคิดของตนเองไดดี  
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในคร้ังน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
  1.1 จากผลการวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสามารถพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกระบวนการและข้ันตอนท่ีสามารถฝกใหนักเรียน 
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรไดดีขึ้น โดยข้ันตอนท่ี 1 การเลือกหัวขอเร่ืองหรือปญหาท่ีจะศึกษา 
มาจากความสนใจของนักเรียนในการนำเร่ืองราวหรือสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวันมาใช 
ในการสรางโจทยปญหา กำหนดเปาหมายในการแกปญหา ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผน 
การแกปญหาจากปญหาท่ีสรางข้ึนมาอยางทาทาย โดยการรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ในการวิเคราะหหาแนวทาง ในการแกปญหาโจทยปญหาท่ีสรางขึ้นเพ่ือใหปญหาสำเร็จลุลวง  
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นลงมือปฏิบัติเปนข้ันท่ีดำเนินการตามแผนท่ีไดวิเคราะหแยกแยะไวมาจัดระบบลงมือ
ปฏิบัติตามข้ันตอน ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการเขียนรายงานตามขอมูลในการแกโจทยปญหาตาง ๆ  
ใหครบถวนถูกตอง และข้ันตอนท่ี 5 ขั้นการนำเสนอ เปนการนำเสนอผลงานการแกโจทยปญหา 
จากโจทยปญหาท่ีนักเรียนสรางหรือกำหนดปญหาข้ึนมา กลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอหนา 
ผูอื่นดวยความม่ันใจดวยการรายงานปากเปลา ดังน้ันครูสามารถนำวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานไปเปนทางเลือก ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน  
โดยคำนึงถึงการจัดเน้ือหาใหเหมาะสมกับวัย เนนการจัดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม  
มีการทบทวนความรูเดิมแลวขยายออกไปสูความรูใหม เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมและสามารถ
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได 
  1.2  จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมในการทำกิจกรรมรวมกัน นักเรียนมีโอกาสได
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันเปนกลุม มีการนำเสนอผลงานดวยตนเองและสรางโจทยปญหาจาก
ขอมูลที่สำรวจได ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานครูควรคำนึงถึงความสนใจ อยาก
เรียนรูของนกัเรียน เนนนักเรียนเปนสำคัญจะทำใหการเรียนการสอนน้ันบรรลผุลตามเปาหมายท่ีตัง้ไว 
 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนทางคณิตศาสตรเพ่ือเปนการสงเสริม
ทักษะกระบวนการคิดแกปญหา ทักษะการใหเหตุผล ทักษะการส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร 

ทักษะการเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และทักษะกระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค  
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             2.2  ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควบคูไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เชน แบบฝก ชุดการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เปนตน 

 
สรุป 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน หลังเรียนสูงกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาคณติศาสตร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สำรวจสภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 

ในจงัหวัดนครปฐม 2) ศกึษารูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง และ 3) นำเสนอรูปแบบ 

ท่ีเหมาะสมเพ่ือการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางคือ ประชาชน 

ที่อยูในอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน จำนวน  

384 ครัวเรือน กลุมเอกชนผูประกอบธุรกิจทราย 16 คน เจาหนาท่ีของรัฐ 16 คน ผูเชี่ยวชาญและ 

นักวิชาการเฉพาะดาน 5 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสำรวจ แบบสอบถาม ประเด็นการสัมภาษณ 

ประเด็นการสนทนากลุม การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง

โดยผูเช่ียวชาญและนักวิชาเฉพาะดาน การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจยัพบวา 

 1.  พ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐมถูกนำมาใชประโยชนเปนรานอาหาร บอเล้ียง

ปลา บอตกปลา และรีสอรต 

 2.  รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน 

ผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรัฐ คือ เปนแหลงกักเก็บน้ำในชุมชน รีสอรต รานอาหาร  

บอเลีย้งปลา บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกจิกรรมนนัทนาการทางน้ำ ตลาดกลางน้ำ ทีฝ่งกลบขยะ 

ปาชุมชนสำหรับปลูกไมเศรษฐกิจ ที่ผลิตสินคา และรานคาในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

สวนน้ำและเปนท่ีรวบรวมพันธุไมนำ้ 

1นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  รปูแบบการใชประโยชนทีเ่หมาะสมสำหรับพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม ทีม่ี

ความเปนไปไดและมคีวามเหมาะสม ไดแก ใชเปนแหลงน้ำใชในชมุชน รสีอรตและรานอาหาร                    

 

คำสำคญั:  การใชประโยชนแหลงทราย แหลงทรายบกราง ทรายบกนครปฐม  

 
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. 

 

Keywords:  sandfield utilization, unused sandfield site, Nakhon Pathom sandfield site 
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บทนำ 
  ปจจบุนัประเทศไทยมีปญหาดานท่ีดนิอยู 2 ประเด็นใหญ ๆ คอื ปญหาดานการถือครอง และ

ปญหาดานการใชประโยชน ซึ่งเปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานการเมือง  

การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ท้ังน้ีท่ีดินในประเทศไทยสวนใหญรอยละ 53.51 เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

รองลงมารอยละ 32.25 เปนพ้ืนท่ีปาไม โดยมีพ้ืนท่ีชมุชนรอยละ 4.71 และมพ้ืีนท่ีทิง้รางรอยละ 2.86  

(สำนักสำรวจท่ีดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2553) ปญหาท่ีดินเกิดจากการวางแผนพัฒนาประเทศ 

ที่มีโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเรงรัดเศรษฐกิจสงออก ทำใหชนชั้นนำในรัฐและภาคทุนเขายึดครองจับจอง 

ที่ดินของชุมชน กลุมอำนาจทางการเมืองผลักดันใหยกเลิกการจำกัดการถือครองที่ดินเพ่ือเปดเสร ี

แกเอกชนและตางชาติในการเขามาครอบครองที่ดิน ประกอบกับภาวะลมสลายในภาคเกษตรท่ีเกิด

จากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ขณะท่ีรฐัสนบัสนนุภาคอุตสาหกรรมทำใหมลูคาทางอุตสาหกรรมสูง 

ที่ดินจึงหลุดมือจากชาวไร ชาวนาไปสูกลุมทุน การสูญเสียท่ีดินทำกิน การละท้ิงไรนา หรือการกลาย

เปนผูเชาท่ีดนิทำกิน ในการเชาท่ีนาทำกินอาจเปนอปุสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะผูเชาท่ีทำกิน

ไมมคีวามมัน่ใจในการเชาท่ีทำกินตลอดไป รวมถึงตองแบกภาระตาง ๆ ทำใหประสทิธิภาพในการผลิต

ต่ำลง ที่ดินเปล่ียนบทบาทจากการเปนปจจัยในการผลิตกลายเปนสินคา ทำใหเกิดการเก็งกำไรท่ีดิน

เกิดขึ้น และในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 รัฐไดออกกฎหมายถึง 11 ฉบับ ในการเปด 

ใหชาวตางชาติเขามาครอบครองที่ดินและประกอบธุรกิจเสร ี (กฤษฎา บุญชัย, 2556) ปญหา 

การเก็งกำไรทำใหการบริหารจัดการท่ีดินของผูถือครองทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำแตกตางกันมาก

ระหวางผูที่มีที่ดินขนาดเล็ก (ต่ำกวา 5 ไร) กับผูถือครองท่ีดินขนาดใหญ (มากกวา 200 ไร) และยัง

ทำใหเกิดท่ีดนิท้ิงรางเพ่ิมข้ึนเปน 9,179,624 ไร ในป 2552 ซึง่สวนหน่ึงเลิกทำการเกษตร และการถือ

ครองท่ีดินเพ่ือเก็งกำไร การกระจุกตัวของการถือครองท่ีดินสงผลใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

ปละ 127,384,403 ลานบาท ทีค่ำนวณโดยสถาบันท่ีดนิ นอกจากน้ีการถือครองทีด่นิท่ีตกไปอยูในมอื 

ชาวตางชาติ ยอมมีผลทำใหสัดสวนการถือครองของคนไทยลดลง และสูญเสียโอกาสในการถือครอง

ท่ีดินจากการทำธุรกิจอำพรางจากการถือกรรมสิทธ์ิครอบครองท่ีดินโดยผานความสัมพันธทางครอบครัว 

(การสมรสกับผูที่มีสัญชาติไทย) การเชาหรือซื้อผานผูมีสัญชาติไทย การต้ังเปนนิติบุคคลไทยแลว 

ถายโอนภายหลัง มีกฎหมายหลายฉบับในการปองกันและควบคุมคนตางชาติเปนกฎหมายเก่ียวกับ

การถือครองทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัย แตกฎหมายเหลาน้ันมขีอจำกดัมากทำใหเกิดการเล่ียงกฎหมาย 

หรือแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบดวยการทำธุรกรรมผานตัวแทนอำพราง ซึ่งมีผลกระทบตอ 

ความม่ันคงของประเทศท่ีอาจเกิดจากการไดเปรียบทางการเงิน ทำใหเขามาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ

และยึดเอาดินแดนท่ีเปนของคนไทยในทางออม (ปยะนุช โปตะวณิช, 2554) ปญหาและผลกระทบ

เหลาน้ีไดมีการดำเนินการแกไขปญหาดวยมาตรการตาง ๆ อาทิ การกระจายการถือครองท่ีดินซึ่งมัก

จะเปนไปในรูปแบบการนำเอาท่ีดินของรัฐมาจัดสรร การเก็บภาษีที่ดินแบบกาวหนา และมีกฎหมาย 
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ที่เก่ียวของกับที่ดินถึง 16 ฉบับ (มนินธ สุทธิวัฒนานิติ, 2556) นอกจากน้ีการมองปญหาท่ีดินม ี

ความแตกตางกัน เชน การมองวาปญหาท่ีดนิมใิชเร่ืองการกระจุกของขนาดการถือครองแตเปนปญหา

ทีด่นิทางการเกษตรถูกท้ิงรกรางวางเปลา (นพินธ  พัวพงศกร, 2554)  

 พ้ืนท่ีทิง้ราง หมายถึง พ้ืนท่ีทีถู่กปลอยท้ิงไวโดยไมไดเขาไปทำประโยชนตอเน่ืองกันต้ังแต 1 ป

ขึน้ไป การปลอยท่ีดนิท้ิงรางไมทำใหเกิดประโยชนดวยสาเหตุตาง ๆ นัน้มถึีง 9,179,624 ไร เปนนาราง 

ไรราง ปาละเมาะ ทีลุ่มตำ่ และท่ีเปนเหมืองแร บอลกูรัง และบอทรายมากอนมจีำนวนถึง 1,003,636 ไร 

(มนินธ สุทธิวัฒนานิติ, 2556) ซึ่งมีผลกระทบในทางลบทั้งดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 

และสังคมโดยรวมอีกดวย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2556) นอกจากน้ี กองประสานการจัด 

การทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2556) ไดกลาวถึงผลกระทบ 

ตอสิง่แวดลอมทีเ่กิดจากแหลงทรายบกรางของประเทศไทย ไววา การขุด ตกั และดูดทราย โดยเฉพาะ

ในสวนของการดดูทรายจากลำนำ้ จะกอใหเกิดผลดใีนแงของการชวยปองกนัการตืน้เขินของแหลงน้ำ

ตามธรรมชาติและแหลงน้ำท่ีมนุษยสราง ซึ่งเปนประโยชนในแงของการคมนาคมทางน้ำ และเปน 

การเพ่ิมศกัยภาพในการเก็บกกัน้ำในแหลงนำ้น้ัน ๆ แตหากไมมกีารควบคมุการขดุ ตกั และดดูทราย 

ทีด่จีะมผีลกระทบโดยตรงตอสภาพแวดลอมอยางมาก ซึง่ลักษณะผลกระทบตอสิง่แวดลอมดงัน้ีคอื 

  1.  การผลิตทรายในลำน้ำ เปนตนเหตุสำคัญท่ีกอใหเกิดตะกอนแขวนลอยในน้ำ เน่ืองจาก 

ในกระบวนการผลิต เคร่ืองจักรจะดูดท้ังตะกอน กรวด ทรายและน้ำปะปนกัน แลวจึงสงเขากระบวนการ

แยกกรวดและทรายออกจากกัน โดยจะปลอยดินปนน้ำท่ีมีลักษณะขุน โดยท่ัวไปจะมีสีเหลืองหรือ

น้ำตาลจางลงสูลำน้ำสาธารณะ ในบริเวณท่ีมีการผลิตทรายหนาแนนก็จะเกิดปญหาตะกอนแขวน

ลอยในนำ้มาก ไมสามารถเจือจางหรอืตกตะกอนไดหมด ทำใหนำ้สามารถพัดพาไปเปนระยะทางไกล

และจะกอใหเกิดผลกระทบตอการใชน้ำของประชาชนดานทายน้ำ ผลกระทบตอการผลิตน้ำประปา 

ตลอดจนสงผลตอระบบนิเวศของส่ิงมชีวิีตท่ีอยูในน้ำ แตในบรเิวณท่ีมกีารผลิตทรายไมหนาแนน และ

ผลิตทรายในลำน้ำขนาดใหญ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมก็จะเบาบางลง อีกปญหาหน่ึงท่ีพบได 

ในบรเิวณท่ีมกีารดูดทรายเปนปรมิาณมาก ดดูในแนวลึก หรอืใกลกับแนวตล่ิง ก็จะเปนสาเหตุทีท่ำให

ตล่ิงทรุดตัวหรือพังลง และเกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ สงผลกระทบตอท่ีดินและ 

สิง่ปลกูสรางริมตลิง่ ไมวาจะเปนบานเรือนราษฎรหรอืถนนไดรบัความเสียหาย 

  2.  การผลิตทรายบก จะกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่แวดลอมมากหรือนอยข้ึนอยูกับการจัดการ 

ของผูประกอบ หากไมมีการควบคุมที่เขมงวดหรือมีการจัดการท่ีเหมาะสมก็จะกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอสภาพแวดลอมโดยรอบอยางมาก ลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ไดแก 

   2.1  พ้ืนท่ีขอบบอเกิดการพังทลายหรือยุบตัวของดิน สงผลกระทบตอที่ดินท่ีอยูขางเคียง 

เน่ืองจากมีการดูดทรายหรือขุดตักทรายลึกมากเกินไป หรือมีความลาดชันของขอบบอไมเหมาะสม 
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ตลอดจนการกนัระยะหางจากขอบบอกบัทีด่นิของบคุคลอืน่หรอืทีส่าธารณะนอยเกินไป ไมสมัพนัธกับ

ความลกึของขอบบอ 

   2.2  กระบวนการผลิตจะมีน้ำขุนขนเกิดข้ึน ซึ่งสวนใหญเปนน้ำโคลน โดยปกติบอทราย

สวนใหญจะไมมกีารระบายน้ำขุนขนออกมาสูแหลงน้ำภายนอก เน่ืองจากเปนระบบปด คอืใหนำ้ไหล

หมุนเวียนอยูภายในบอ แตหากน้ำในบอมีระดับน้ำสูงมากจนเปนอุปสรรคตอการดูดทราย  

ผูประกอบการก็จะระบายน้ำออกสูแหลงน้ำธรรมชาติโดยตรง ทำใหแหลงน้ำธรรมชาติเกิดความขุนขน 

มีตะกอนแขวนลอยอยูเปนจำนวนมาก สงผลกระทบตอการใชน้ำและส่ิงมีชีวิตในน้ำ 

   2.3  ในชวงระหวางการดำเนินงาน เมื่อมีการเปดบอลึกจนถึงระดับน้ำใตดิน ทำให

น้ำใตดินไหลมารวมอยูในบอทราย สงผลกระทบตอบอน้ำต้ืนของชุมชนในบริเวณโดยรอบ ทำใหมี

ปรมิาณน้ำนอยลงหรือไมมเีลยในฤดูแลง 

   2.4  การคัดแยกทรายจะทำใหเกิดวัสดุที่เหลือใช เชน กรวด ซึ่งวัสดุเหลาน้ีถาไมม ี

การจัดการใหถูกตองและเหมาะสม จะกอใหเกิดปญหาจากการกองท้ิงวัสดเุหลือใชระยะยาว 

  2.5  การขนสงทราย สวนใหญจะมีปญหาของน้ำหนักการบรรทุก ทำใหถนนเกิด 

ความชำรุดเสียหาย เกิดปญหาฝุนฟุงกระจาย และการรวงหลนของทราย ตลอดจนเสียงดังรบกวน 

สงผลกระทบตอชุมชนที่อยูตลอดเสนทางขนสง 

  2.6  บอทรายท่ีเปดดำเนินการ เม่ือเลิกประกอบกิจการ ในบางบอไมมกีารปรับปรุงสภาพ

พ้ืนท่ีโดยปลอยท้ิง ทำใหไมสามารถใชประโยชนอื่น ๆ ไดอีก รวมถึงกอใหเกิดปญหาทัศนียภาพของ

พ้ืนท่ี 

  นอกจากนี ้ติณณพสิษฐ สุริดล (2549: 17) ไดกลาววา ทราย แมจะมีประโยชนหลายอยาง 

หากขาดการควบคุมดแูลก็จะสงผลกระทบในหลาย ๆ ดาน ดงัตอไปนี ้

  1.  ผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ การดูดทรายข้ึนมาจากระดับฐานของพื้นท่ี 

ทำใหขาดสมดุลทางธรรมชาต ิ เปนสาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง เกิดการชะลางพังทลาย เกิด 

การทับถมทำใหแหลงน้ำต้ืนเขิน กอใหเกิดการแพรกระจายของฝุนละอองจากทรายโดยเฉพาะในชวง

ฤดูแลง และเกิดมลภาวะทางเสียง 

  2.  ผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางชวีภาพและนิเวศวิทยา การขุดตกัและดูดทรายสงผลกระทบ 

ตอระบบนเิวศวิทยาทางน้ำโดยตรง ทำใหสภาพแหลงน้ำ พ้ืนท่ีจบัสตัวนำ้หรือแหลงท่ีอยูอาศยัของสัตว

น้ำเกิดการเปล่ียนแปลง ซึ่งมีผลกระทบตอสัตวน้ำ และสัตวที่อยูอาศัยในหนาดิน คุณภาพของแหลง

นำ้ผิวดินเปล่ียนไป เน่ืองจากตะกอนขุนขนท่ีไหลลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

  3.  ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ทั้งในดานเกษตรกรรม การคมนาคม 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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  4.  ผลกระทบตอคณุภาพชีวิต ทำใหเกิดการยายถ่ิน ทัง้การอพยพเขาและออก เกิดการเจ็บปวย 

จากการสูดเอาฝุนละอองเขาไปหรอืสมรรถภาพของการไดยินลดลง และทำใหเกิด ผลกระทบดานลบ 

ตอทศันียภาพบริเวณท่ีทำการขุดทราย 

 พ้ืนท่ีศกึษาจงัหวัดนครปฐม ตัง้อยูบรเิวณลุมแมนำ้ทาจนี ซึง่เปนพ้ืนท่ีบรเิวณท่ีราบลุมภาคกลาง  

โดยอยูระหวางเสนรุงท่ี 13 องศา 45 ลปิดา 10 ฟลปิดา เสนแวงท่ี 100 องศา 4 ลปิดา 28 ฟลปิดา  

มพ้ืีนท่ี 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรอื 1,355,204 ไร เทากับรอยละ 0.42 ของประเทศ มลีกัษณะ

ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบถึงคอนขางราบเรียบ ไมมีภูเขาและปาไม สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดเท

ประมาณ 1-2 องศา โดยท่ัวไปลาดจากทิศเหนือสูทิศใต และตะวันตกสูตะวันออกมีแมน้ำทาจีนไหล

ผานจากทิศเหนือลงสูทิศใต พ้ืนท่ีทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนท่ีดอน 

สวนพ้ืนท่ีทางตอนกลางของจังหวัดเปนท่ีราบลุม มีที่ดอนกระจายเปนแหงตาง ๆ และมีแหลงน้ำ

กระจาย สำหรับพ้ืนท่ีดานตะวันออกและดานใตเปนท่ีราบลุมริมฝงแมน้ำทาจีนมีคลองธรรมชาติและ

คลองซอยทีข่ดุขึน้เพ่ือการเกษตรและคมนาคมอยูมาก ระดับความสูงพ้ืนท่ีเฉลีย่ประมาณ 3 เมตร จาก

ระดับน้ำทะเล ขณะท่ีน้ำทะเลข้ึนสูงสามารถหนุนข้ึนมาตามแมน้ำทาจีน ทำใหเกิดน้ำทวมถึงบริเวณ

อำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศร ีลักษณะการใชที่ดินเพ่ือการทำนา ทำไร ทำสวน (อุไรวรรณ 

ทองบวัศิรไิล, 2554) และจากการศึกษาขอมลูของสำนกังานอุตสาหกรรมจงัหวัดนครปฐม (สำนักงาน

อตุสาหกรรมจงัหวัดนครปฐม, 2556) พบวา เขตพ้ืนท่ีอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอ

ดอนตมู และอำเภอบางเลน มผีูขออนญุาตประกอบกิจการดูดทราย จำนวนท้ังส้ิน 124 ราย และเปน

บอทรายรางประมาณ 42 แหง คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 840 ไร เน่ืองจากเม่ือผูประกอบกิจการเลิก

ดำเนินการดูดทรายแลว ไดปลอยพ้ืนท่ีเปนบอทรายรางเปนท่ีรกรางวางเปลา มลีกัษณะเปนบอขมุนำ้

ตามขนาดของพ้ืนท่ีทีไ่ดขดุตักและดูด โดยไมมกีารนำพ้ืนท่ีกลับมาใชประโยชนในขณะท่ีทรัพยากรดิน

มีอยางจำกัด ขาดการฟนฟู การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีบอทรายราง มิไดคำนึงถึงผลกระทบตอสภาพ

แวดลอม และยังขาดแผนการจัดการดานส่ิงแวดลอมที่ชัดเจน ทั้งดานการปองกันและการแกไข 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงนำไปสูขอขัดแยงในการใชประโยชนท่ีดิน กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

เชน มลภาวะทางเสียง การพังทลายของตล่ิงรอบบอทรายสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียง คุณภาพ 

ของน้ำ หรือสูญเสียความสมดุลและความสวยงามทางทัศนียภาพ และผลกระทบทางดานสังคม  

เกิดความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน (ติณณพสิษฐ  สุริดล, 2549: 5) 

  จากปญหาดังกลาวจงึเปนมลูเหตใุหผูวิจยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึการนำพ้ืนทีบ่อทรายราง

กลับมาใชประโยชน กอใหเกิดรายไดบนพ้ืนฐานของการอนุรกัษควบคูกันไป ในการปรบัเปล่ียนรูปแบบ

การใชประโยชนพ้ืนท่ีบอทรายรางของจังหวัดนครปฐม โดยมีพ้ืนฐานความตองการของชุมชนและ

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ตลอดจนชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูและการใชพ้ืนท่ีบอทรายรางใหเกิด

ประโยชนสงูสดุ และอาจกลาวไดวาการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีบอทรายรางเปนการสรางเศรษฐกจิแบบ
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พ่ึงตนเอง ซึ่งจะสอดคลองกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เก่ียวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง เศรษฐกิจพ่ึงตนเอง ซึง่เปนคำตอบระยะยาวในการแกไขปญหาความยากจนไดอยางแทจรงิ

และย่ังยืน 

 

วตัถปุระสงค 
  การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค 

 1.  เพ่ือสำรวจสภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม 

 2. เพ่ือศกึษารูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม 

 3.  เพ่ือนำเสนอรูปแบบทีเ่หมาะสมเพ่ือการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการ เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวของ ประกอบกับ 

การสังเคราะหจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นำมากำหนดเปนกรอบท่ีใชในการวิจัยดังน้ี 

  ในการศึกษาบริบทจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยศึกษาจากเอกสาร สำรวจ และสัมภาษณ 

ผูเก่ียวของเก่ียวกับจงัหวัดนครปฐม 

  สวนการศึกษารูปแบบการใชประโยชนของพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม และ

สภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ผูวิจัยไดรวบรวมจากทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ 

การประกอบธุรกิจทราย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ 

การประเมินผลกระทบทางสังคม การจดัการท่ีดนิโดยชุมชนทองถิน่ การมีสวนรวม และประโยชนทีไ่ด

รบัจากเอกสาร งานวิจยั การสัมภาษณผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน และการสนทนากลุม 

  รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางและขอเสนอแนะ ผูวิจัยวิเคราะหและตรวจ

สอบความสอดคลองระหวางรูปแบบตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

และการสัมภาษณนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแบบมีโครงสราง วิเคราะหเน้ือหา ประกอบ

การบรรยายสรุปผล 

  ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีไดกลาวมาท้ังหมด ผูวิจัยนำมาใช

เปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี   
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วธิกีารวจัิย 
  การศึกษาคร้ังน้ีดำเนินการดวยรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods research) 

ซึง่ใชวิธีการเก็บขอมลูหลายวิธี (mix methods) เพ่ือใหไดขอมลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยมี

ขัน้ตอนการดำเนินการวิจยั ดงัน้ี 

  ขั้นตอนที ่ 1 การศึกษาบริบทของจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร สังคม 

เศรษฐกิจ จากเอกสารรายงานขอมูลจังหวัดนครปฐม (อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล, 2554: 1-4) แหลง

ประกอบธุรกิจทรายบก ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร การสำรวจจากสภาพจริงและสัมภาษณผูที่เก่ียวของ 

พบวา จังหวัดนครปฐมมีผูประกอบกิจการบอทรายท่ีจดทะเบียนท้ังหมด 124 ราย (สำนักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดนครปฐม, 2556) กระจายอยูในทุกอำเภอดังน้ี อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 35 ราย อำเภอ

บางเลน จำนวน 20 ราย อำเภอกำแพงแสน จำนวน 40 ราย อำเภอดอนตูม จำนวน 23 ราย อำเภอ

สามพราน จำนวน 1 ราย อำเภอนครชัยศรี จำนวน 4 ราย และอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 1 ราย  

สวนใหญมบีอทรายขนาดกลาง โดยมีพ้ืนท่ีบอทรายจำนวน 80-200 ไร บอทรายทิง้ราง จำนวน 42 แหง 

คดิเปนพ้ืนท่ีประมาณ 840 ไร   
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 ขัน้ตอนท่ี 2 การศึกษารูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ผูวิจยัดำเนินการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับความรูเก่ียวกับประกอบธุรกิจการบริหาร

จัดการทรัพยากรทรายและการประกอบธุรกิจทราย สิ่งแวดลอม การจัดการท่ีดินโดยชุมชนทองถิ่น 

ผลกระทบทางสังคม ทางส่ิงแวดลอม การมีสวนรวม และประโยชนที่เกิดจากการใชประโยชนพ้ืนท่ี

แหลงทรายบกราง การศึกษาสภาพจริง การสำรวจ การสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เจาหนาท่ี

ของรฐั ผูประกอบการ ผูทรงคณุวุฒ ิและผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน เพ่ือไดรปูแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ี

แหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม  

  ขั้นตอนท่ี 3 นำเสนอรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท่ีเหมาะสมในจังหวัด

นครปฐม และขอเสนอแนะ ผูวิจยัดำเนินการศึกษาโดยการสนทนากลุมและสมัภาษณนกัวิชาการและ

ผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน  

  กลุมตัวอยางในการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิจยัไดกำหนดประชากรและกลุมตวัอยางในการวิจยั รวมท้ังส้ิน 4 กลุม 

ประกอบดวย บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ ประชาชนในทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน ดงัน้ี 

 1.  บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ไดแก ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีในหนวยงานราชการของ

จงัหวัดนครปฐม โดยผูวิจยัคัดเลือกเฉพาะหนวยงานภาครัฐท่ีดแูลและเก่ียวของกับพ้ืนท่ีแหลงทรายบก

ในจงัหวัดนครปฐมโดยตรง จำนวน 97 คน จาก 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน 

อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ผูวิจยัใชวิธี

การเลือกแบบเจาะจงจากพ้ืนท่ี 4 อำเภอ ทีม่แีหลงทรายบกมากท่ีสดุ ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอ

เมอืงนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน อำเภอละ 4 คน รวมจำนวน 16 คน  

 2.  ผูประกอบการ ไดแก เจาของพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐมท่ีจดทะเบียน

ดำเนินการธุรกิจบอทราย จำนวน 124 ราย จาก 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน 

อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ผูวิจัย 

ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากพื้นท่ี 4 อำเภอท่ีมีแหลงทรายบกมากท่ีสุด ไดแก อำเภอกำแพงแสน  

อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน อำเภอละ 4 คน รวมจำนวน 16 คน  

 3.  ประชาชนในทองถิ่น ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมือง

นครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน จำนวน 93,292 ครัวเรือน กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ดวยตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

รอยละ 95 ไดขนาดตัวอยาง 384 ครัวเรือน และทำการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบงาย (simple 

random sampling)  
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 4.  ผูเชีย่วชาญ/นกัวิชาการเฉพาะดาน ไดแก ผูทีม่คีวามรูความเช่ียวชาญในดานส่ิงแวดลอม 

จำนวน 5 คน ผูวิจยัใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

 เครือ่งมือและวธิกีารเกบ็ขอมูล 

 เคร่ืองมือในการวิจัยประกอบดวย แบบสำรวจสภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 

แบบสอบถามประชาชน ประเด็นสมัภาษณผูประกอบธุรกิจแหลงทราย ประเด็นสนทนากลุมเจาหนาท่ีรฐั 

และการประเมินรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท่ีเหมาะสมในจังหวัดนครปฐมจาก

ผูเชีย่วชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน 

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยสำรวจบริบทของจังหวัดนครปฐม สภาพการใช

ประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางโดยการลงพ้ืนท่ี สัมภาษณผูประกอบธุรกิจแหลงทรายบก และจัด

สนทนากลุมเจาหนาท่ีรัฐโดยนัดหมายลวงหนา การสอบถามประชาชนใชแบบสอบถามโดยขอ 

ความอนุเคราะหจากองคการบริหารสวนตำบลในพ้ืนท่ีกลุมตัวอยาง ไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ 

ตามทีก่ำหนด จำนวน 384 ชดุ คดิเปนรอยละ 100 

 การวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของประชาชน ใชคาความถ่ีและคารอยละ  

ขอมูลความคิดเห็นตอรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ใชคาความถ่ี คาเฉล่ีย และ 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมูลการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจทรายและขอมูลจากการสนทนากลุม

เจาหนาท่ีรัฐใชการวิเคราะหเน้ือหา และการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ

เฉพาะดานเก่ียวกับรูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ใชคาความถ่ีและ 

คารอยละ 

 

ผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัสรปุไดดงัน้ี 

 1.  จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับ 

ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอดอนตูม ผลกระทบท่ีเกิดจากพ้ืนท่ีแหลง

ทรายบกราง 3 อนัดบั ไดแก ปญหาการถือครองทีด่นิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะท่ีเกิด

จากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม 

พบมากทีส่ดุ 3 อนัดบั ไดแก รานอาหาร บอเลีย้งปลา/บอตกปลา และรีสอรต มรีายละเอียดดงันีค้อื 

สภาพการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง พบวา พ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม 

ไดมีการนำรูปแบบการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ดังนี ้ 1) รานอาหาร เน่ืองจากจังหวัด

นครปฐม มีแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญหลายแหง ประกอบกับการคมนาคมท่ีสะดวก ทำใหเปนท่ีดึงดูด 

นักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมและลิ้มรสอาหารที่อรอย ทำใหผูประกอบธุรกิจทรายนำพ้ืนท่ีทิ้งราง 
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มาปรับปรุงเปนรานอาหาร (อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล, 2554: 1-4) 2) บอเล้ียงปลา/บอตกปลา จาก 

การศึกษาพบวา แหลงทรายบกรางสามารถนำมาใชประโยชนเปนบอเล้ียงปลา สอดคลองกับกาญจนา 

จันทรฟุง และคณะ (2545: 56) กลาววา การจัดการพ้ืนที่บอทรายรางเพ่ือพัฒนาเปนบอเลี้ยงปลา  

จะบรรลุวัตถุประสงคหรือไมข้ึนอยูกับความยากงายหรือความซับซอนของโครงสรางทรัพยากรส่ิงแวดลอม

ในพื้นท่ีและท่ีสำคัญท่ีสุดคือประสบการณ ความรู และวิสัยทัศนในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนความจริงใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากความสำเร็จในการฟนฟูและการจัดการอาจไมกอ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามความตองการ แตเปนประโยชนตอสวนรวม มีการใชประโยชนจากทรัพยากร

อยางคุมคาซึ่งการจัดการน้ีจะใชหลักการผสมผสานเพ่ือสรางความย่ังยืนใหกับพ้ืนท่ี และจาก 

การศึกษาพบวาบอทรายรางมีหลายขนาด ดังน้ันเม่ือจะทำบอตกปลาควรมีพ้ืนท่ีตั้งแตขนาดเล็กถึง 

ขนาดกลาง (50-100 ไร) เพ่ือนำปลาน้ำจดืซึง่มคีณุคาทางเศรษฐกิจมาเลีย้งเพ่ือสงเสรมิใหประชาชน 

ผูเล้ียงปลา เพ่ือทำเปนบอตกปลามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สอดคลองกับติณณพสิษฐ สุริดล (2549: 87) 

ประชาชนมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการใชที่ดินเพ่ือเปนบอตกปลาอยูในระดับสูง และ

กาญจนา จันทรฟุง และคณะ (2545: 56) พบวาแนวทางการฟนฟูและจัดการพ้ืนท่ีบอทรายราง 

เปนการแนะนำและสงเสริมใหผูประกอบการขุดตักทราย และเกษตรกรมีแนวคิดหรือการลงทุนอยาง

ตอเน่ืองภายหลังการขุดตกัทรายโดยเฉพาะพ้ืนท่ีหลงัจากท่ีสิน้สดุการประกอบการแลว พ้ืนท่ีบอทราย

มักจะถูกปลอยทิ้งรางไว พ้ืนที่โดยท่ัวไปมีสภาพเปนหลุมหรือบอน้ำขนาดใหญซึ่งสามารถนำมาใชใน

การเล้ียงปลาเพ่ือเปดเปนบอตกปลาได ดงันัน้การวางแผนกอนการขดุตกัทรายน้ี ผูประกอบการขดุตกั

ทรายตองวางแผนการขุดตักทรายใหลกัษณะของพ้ืนท่ีภายหลังการขุดตักทรายแลวมสีภาพเหมาะสม

ตอการเล้ียงปลา แนวทางน้ีสามารถดำเนินการไปพรอม ๆ กับการขุดตักทรายในพ้ืนท่ี ซึ่งจะทำให

ประหยัดเวลาและลดคาใชจายในการปรับปรงุพ้ืนท่ี และ 3) รสีอรต การพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง

เพ่ือทำรีสอรตเปนอีกแนวทางหน่ึงที่กำลังไดรับความนิยมอยางสูง เน่ืองจากเมืองไทยกำลังสงเสริม 

การทองเที่ยวเปนอยางมาก พ้ืนที่ควรอยูใกลแหลงทองเที่ยว การคมนาคมสะดวก บรรยากาศด ี เปน

ธรรมชาต ิมีอุปกรณอำนวยความสะดวกครบครัน และราคาไมแพง ในการใชประโยชนพ้ืนท่ี 

แหลงทรายบกรางเพ่ือทำรีสอรต สงผลกระทบตอชุมชนในทางบวกคือ ประชาชนในชุมชนมีรายได  

มีความสัมพันธที่ดีในชุมชน มีสวนรวมในการคิด วางแผน และรับประโยชน สงเสริม การอนุรักษ

ธรรมชาติ อยูรวมกับธรรมชาติไดอยางมั่นคง สวนผลกระทบในดานลบ คือ ความขัดแยงทาง 

การเมืองในทองถ่ิน ความไมเขาใจกันระหวางผูประกอบการกับประชาชนในชุมชน เปนตน 

 2.  รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม จากความคิดเห็นของ

ประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรัฐ ไดรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลง

ทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม จำนวน 13 รปูแบบ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  รปูแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม  

 

 จากตารางที ่ 1 พบวา ประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรัฐไดม ี

ความคดิเห็นสอดคลองกนัเก่ียวกับรปูแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม 

จำนวน 5 รปูแบบ ดงัน้ี รสีอรต รานอาหาร สวนสาธารณะ สถานท่ีฝงกลบขยะ และสวนน้ำ  

 ประชาชนมีความคิดเห็นตอรปูแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในภาพรวม โดยมี

ความเห็นดวยอยูในระดับมาก ( x̄ = 3.84) เมื่อพิจารณารายดานพบวา การใชประโยชนพ้ืนท่ี 

แหลงทรายบกรางในดานการเกษตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.19) รองลงมาเปนดานนันทนาการ 

( x̄ = 3.91) ดานธุรกิจ ( x̄ = 3.48) และดานอ่ืน ๆ ( x̄  = 3.18) ตามลำดับ ดงัตารางท่ี 2 

 

 

 

 
 

 
   

1. /  /  / 
2.  / /  
3.  / /  
4. /  /  / 
5.  /  / 
6.  / /  
7.  /   
8.  /  / 
9.  / /  
10. /  /   
11. 

 
/   

12.  / / / 
13.  /  / 

 

 

(n = 384) 
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ตารางที ่2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนตอรูปแบบ 

  การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ในภาพรวม 

  

 
X  S.D.   

 4.19 0.29  1 
 3.48 0.49  3 

 3.91 0.33  2 
  3.18 0.62  4 

 3.84 0.28   

 การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางจากการเสนอของประชาชน ไดแก ใชประโยชนพ้ืนท่ี

เปนปาชมุชน/ปลกูไมเศรษฐกจิ เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ แหลงนันทนาการทางน้ำ และตลาดกลางน้ำ 

ตามลำดับ และประชาชนใหขอเสนอแนะวา ควรคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและควรเปน 

รปูแบบทีเ่อ้ือประโยชนตอชมุชนดวย 

 การใชประโยชนพ้ืนที่แหลงทรายบกรางจากการเสนอของผูประกอบธุรกิจทราย ไดแก  

ใชประโยชนพ้ืนที่เปนที่พักผอนหยอนใจ บอเลี้ยงปลา/เลี้ยงปลาในกระชัง รานอาหาร รีสอรต  

ตลาดกลางน้ำ แหลงนันทนาการทางน้ำ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนท่ีรวมพันธุไมน้ำและเปน 

สวนน้ำ  

 การใชประโยชนพ้ืนที่แหลงทรายบกราง จากการเสนอของเจาหนาท่ีรัฐ เน่ืองจากที่ดิน 

ทีป่ระกอบธุรกิจทรายเปนท่ีดนิกรรมสทิธ์ิของเอกชน ดงัน้ันผูประกอบธุรกิจจะทำอะไรก็ไดตามขอบเขต 

ที่มีอยูไมสามารถบังคับได แตควรฟนฟูพ้ืนท่ีทันทีที่หยุดดำเนินการตามระเบียบที่ไดวางไวตั้งแต 

ขออนุญาตเขาใชพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลในพื้นท่ีประกอบธุรกิจทรายตองการใหผูประกอบ

ธุรกิจทรายพัฒนาพ้ืนท่ีเปนสาธารณะประโยชนบาง ไดแก การใชพ้ืนท่ีสวนสาธารณะไวใหประชาชน

พักผอนหยอนใจ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ แหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเม่ือมีน้ำหลาก  

เปนท่ีรวบรวมพันธุไมน้ำ บอฝงกลบขยะ และเปนท่ีผลิตสินคาและรานคาในโครงการหน่ึงตำบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ของชุมชน และมีขอเสนอแนะวา การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 

ในรูปแบบใดควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผลกระทบ 

ทางสังคมทีม่ตีอประชาชนในชมุชน 

(n = 384) 
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 3.  รูปแบบการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท่ีเหมาะสมในจังหวัดนครปฐม คือ 

เปนแหลงน้ำใชในชมุชน/แหลงกักเก็บนำ้เม่ือมนีำ้หลาก รสีอรต และรานอาหาร 

  การพิจารณารูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท้ัง 13 รูปแบบจากผูเชี่ยวชาญ

และนักวิชาการเฉพาะดาน ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได และการใชประโยชนในภาพรวม 

มดีงัน้ี 

 ดานความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ/นักวิชาการเฉพาะดานใหความเห็นวาทุกรูปแบบ 

มคีวามเหมาะสม รปูแบบทีม่คีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก (รอยละ 100) จากการพิจารณา ไดแก 

การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงเก็บน้ำเม่ือมีน้ำหลาก รีสอรต 

และรานอาหาร 

 ดานความเปนไปได ผูเชีย่วชาญและนักวิชาการเฉพาะดานใหความเห็นวา รปูแบบการจดัการ

พ้ืนท่ีทั้ง 13 แบบ มีความเปนไปไดทุกรูปแบบ รูปแบบดานความเปนไปไดอยูในระดับมาก (รอยละ 

100) ไดแก การใชประโยชนพ้ืนท่ีเปนแหลงน้ำใชในชุมชนแหลงเก็บน้ำเม่ือมีน้ำหลาก บอเล้ียงปลา  

รสีอรต ตลาดกลางน้ำ รานอาหาร แหลงกิจกรรมนนัทนาการทางน้ำ และเปนสวนสาธารณะเพ่ือเปน

ทีพั่กผอนหยอนใจ 

 ดานความเปนประโยชน ผูเช่ียวชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน ใหความเห็นวาทุกรูปแบบ

การใชพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนประโยชน และรูปแบบดานความเปนประโยชนอยูในระดับมาก  

(รอยละ 100) ไดแก การใชประโยชนพ้ืนที่เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก  

บอเลีย้งปลา/เล้ียงปลาในกระชัง รสีอรต และรานอาหาร 

  นอกจากน้ี ผูเชีย่วชาญและนักวิชาการเฉพาะดานใหขอเสนอแนะไวหลายประการ ดงัน้ี 

  1.  พ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางมีลักษณะเปนบอขนาดใหญ และลึกมาก อีกท้ังคุณภาพของน้ำ 

ไมเหมาะท่ีจะทำบอเล้ียงปลา การทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และการทำสวนน้ำ ในน้ำท่ีลึกมาก 

อาจกอใหเกิดอันตรายในการทำกิจกรรม 

 2.  การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนท่ีผลติสินคาและรานคาในโครงการหน่ึงตำบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ ไมมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่มักอยูหางไกลจากชุมชน การคมนาคมไมด ีและ 

หางไกลจากวัตถุดบิทีใ่ชในการผลิต จะทำการใชประโยชนรปูแบบนีม้ปีญหา 

 3.  การรวบรวมพันธุไมนำ้ แหลงทรายบกรางกวางและลึกเกินไปจะทำใหไมไดผลเทาท่ีควร 

  4.  การปลูกปาชมุชน/ปลกูไมเศรษฐกจิ จะทำไดในบรเิวณรอบ ๆ ตามขอบแนวบอเดิมเทาน้ัน  

ถาขอบบอแคบเกินไปก็ไมเหมาะสม แตการปลูกปาเปนการพัฒนาส่ิงแวดลอม เพ่ิมความหนาแนน

และขนาดของพ้ืนท่ีปา จงึนาจะพิจารณาถึงความคุมคาดวย 

  5.  การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนสวนสาธารณะเพ่ือพักผอนหยอนใจน้ัน 

สถานท่ีอยูไกล ความปลอดภยัในการใชบรกิารอาจเปนปญหา ควรใชประโยชนพ้ืนท่ีหลาย ๆ รปูแบบ
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ในพ้ืนท่ีเดียวกัน เชน เปนสวนสาธารณะ ปลกูปา เปนสวนสนุก หรอือืน่ ๆ จะทำใหเกิดประโยชนสงูสุด 
หรอือาจทำเปนสวนพักผอนหยอนใจในรปูแบบเชงิธุรกจิทีม่อีงคประกอบหลายอยางในทีเ่ดียวกัน เชน 
มเีคร่ืองเลน สวนสัตว และรานคาเปนสิง่จงูใจเพ่ิมขึน้จะสามารถดำเนินการได 
  6.  การทำเปนรานอาหารมีความเหมาะสมหลายอยางถาอาหารอรอย บริการดี จะเปน 
สิง่จงูใจใหลกูคามาใชบรกิาร แมจะอยูหางไกลก็ตามเน่ืองจากบรรยากาศเอ้ืออำนวยอยูแลว 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาพบวา 
 1.  จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับ 
ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอดอนตูม ผลกระทบที่เกิดจากพ้ืนท่ี 
แหลงทรายบกราง 3 อนัดับ ไดแก ปญหาการถือครองท่ีดนิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะ 
ท่ีเกิดจากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม  
พบมากท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก รานอาหาร บอเล้ียงปลา/บอตกปลา และรีสอรต ทั้งน้ีอภิปรายไดวา 
สภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม ถูกนำมาใชประโยชนเปนรานอาหาร 
บอเลี้ยงปลา บอตกปลา และทำรีสอรต ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังน้ี มีการใชประโยชนพ้ืนท่ีเปน 
รานอาหารมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะจังหวัดนครปฐมเปนเขตปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวก  
เปนทางผานท่ีจะไปแหลงทองเท่ียวในจังหวัดราชบุร ีจังหวัดเพชรบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ีและจังหวัด
สุพรรณบุร ี อีกท้ังเปนแหลงปลูกพืชผักและใกลแหลงอาหารทะเลจากมหาชัย ทำใหไดวัตถุดิบ 
ที่สด รวมท้ังฝมือการประกอบอาหารท่ีอรอยและหลากหลายแลว พ้ืนท่ียังมีบรรยากาศท่ีด ี เน่ืองจาก
เปนบอทรายรางท่ีมีน้ำทวมขังเม่ือไดรับการปรับปรุงใหรมรื่น สวยงาม จึงเปนท่ีดึงดูดใจลูกคาท่ีมาใช
บรกิาร 
  การทำเปนบอเลี้ยงปลา เน่ืองจากมีการขุด ตักทราย ทำใหพ้ืนท่ีเปนบอ/ขุมน้ำท่ีสามารถ
พัฒนาเปนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ำไดโดยเฉพาะปลาน้ำจืด (กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม, 2556) และบอเลีย้งปลาในจงัหวัดนครปฐมนัน้สวนใหญเล้ียงปลานิล 
  การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนบอตกปลา เปนธุรกิจท่ีมจีำนวนมากและกระจาย 
อยูในพ้ืนท่ีบอทรายบกรางหลายแหง อาจเน่ืองมาจากใชทุนนอย ทำใหมีคูแขงทางธุรกิจมาก ผูประกอบการ
ใชจำนวนปลา ความหลากหลายของชนิดปลามาเปนส่ิงจูงใจลูกคา และมีการทำธุรกิจอื่นรวมดวย 
เชน ทำรานอาหาร โดยเฉพาะการนำปลาท่ีตกไดมาปรงุเปนอาหาร 
 สวนการใชประโยชนพ้ืนท่ีทำรีสอรตนั้นเปนธุรกิจที่เริ่มไมนานนัก และเปนธุรกิจที่ประสบผล
สำเร็จดวยดี เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีที่เอ้ือตอการดำเนินงาน และเกิดการขยายตัวของความเจริญทำให
กลายเปนพ้ืนท่ีไมหางจากชุมชนมากนัก เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการที่ชาวบานในชุมชน
ไดงานทำ มกีารปรับปรงุถนนทางเขารีสอรตท่ีสะดวกข้ึนกวาเดมิ เกิดระบบการคมนาคมในชุมชนทีด่ขีึน้ 
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 จากผลการศึกษาพบวา รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จากความคิดเห็น 

ของประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรัฐ ไดรูปแบบจำนวน 13 รูปแบบ คือ 

เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเม่ือมีน้ำหลาก รีสอรต รานอาหาร บอเล้ียงปลา/เล้ียงปลา 

ในกระชัง บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกิจกรรมนนัทนาการจากน้ำ ตลาดกลางน้ำ ทีฝ่งกลบขยะ 

ปาชมุชน/ปลกูไมเศรษฐกจิ ทีผ่ลติสนิคาและรานคาในโครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลติภัณฑ สวนน้ำ และ

เปนสถานท่ีรวบรวมพันธุไมนำ้ อภปิรายไดวา 

 การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม จากการเสนอของประชาชนท่ีอยู

ในพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจทราย ตองการใหเปนปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ

สาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และตลาดกลางน้ำ จะเห็นไดวา แนวคิดของประชาชน 

จะเนนในภาพรวมท่ีเกิดประโยชนรวมกันในชุมชน และสอดคลองกับท่ีผูวิจัยไดสอบถามประชาชน 

พบวา ประชาชนเห็นดวยกับการนำพ้ืนท่ีมาใชประโยชนเปนปุมชน ปลูกไมเศรษฐกิจ สวนสาธารณะ 

ไวพักผอนหยอนใจ แหลงกิจกรรมนนัทนาการทางน้ำ และเปนตลาดกลางน้ำ 

  การใชประโยชนพ้ืนที่แหลงทรายบกรางจากการเสนอของผูประกอบธุรกิจทราย ไดแก  

ใชประโยชนพ้ืนท่ีเปนท่ีพักผอนหยอนใจ บอเลี้ยงปลาหรือเล้ียงปลาในกระชัง รานอาหาร รีสอรต  

ตลาดกลางน้ำ แหลงนันทนาการทางน้ำ ปาชมุชน/ปลกูไมเศรษฐกจิ เปนท่ีรวมพันธุไมนำ้ และสวนน้ำ 

จะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจเสนอการใชประโยชนพ้ืนท่ีหลายรูปแบบตามความตองการ และจะเปน

ธุรกิจที่กอใหเกิดกำไร สอดคลองกับที่อรทัย วานิชด ี (2545: 5-9) สุดาทิพย ตันตินิกุลชัย และศักดา 

หงสทอง (2547: 1-17) อธิบายไววา ผูประกอบธุรกิจจะคำนึงถึงการลงทุน ผลตอบแทนทีไ่ดรบัโดยเปน

ผลกำไรเปนหลัก 

  การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางจากการเสนอของเจาหนาท่ีรัฐ ตองการใหผูประกอบ

ธุรกิจพัฒนาพ้ืนท่ีเปนสาธารณะประโยชนบาง ไดแก การใชพ้ืนท่ีเปนสวนสาธารณะไวใหประชาชน

พักผอนหยอนใจ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ แหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเม่ือมีน้ำหลาก  

เปนท่ีรวมพันธุไมน้ำ บอฝงกลบขยะ และเปนท่ีผลิตและรานคาโครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ  

(OTOP) ของชมุชน ซึง่เปนแนวคิดท่ีตองการใหประชาชนในชมุชนไดประโยชนสงูสุด 

 จากผลการศึกษาการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน 

ผูประกอบธุรกิจ และเจาหนาท่ีรฐั จะเห็นวานักธุรกิจจะมองทุกเร่ืองเปนธุรกิจทีต่องไดรบัผลประโยชน 

ตามทีอ่รทยั วานิชด ี (2545: 5-9) สดุาทิพย ตนัตินกุิลชยั และศักดา  หงสทอง (2547: 1-17) อธิบาย 

ไววา ผูประกอบธุรกิจมีวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจเพ่ือผลกำไร ความอยูรอด และความรับผิดชอบ 

ตอสงัคม แตประชาชนกับเจาหนาท่ีรฐัผูรบัผดิชอบในทองท่ีจะมองใหเปนแนวทางสาธารณะ ซึง่เปนไป

ไดยากหรือนอยมาก เพราะพ้ืนท่ีที่ประกอบธุรกิจเปนท่ีดินกรรมสิทธ์ิของเอกชน การจะใหเปน 

ทีส่าธารณะก็จะสญูเสียผลประโยชน ดงัท่ีสนุ ีไชยรส และศยามล ไกยูรวงศ (2551: 42-45) กลาวไววา  
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ตามกฎหมายไทยกรรมสิทธ์ิเหนือทีด่นิทุกแหงในประเทศไทยแบงเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก กรรมสทิธ์ิ

ของรฐั และกรรมสทิธ์ิของเอกชน เอกชนมสีทิธ์ิตามกฎหมายเหนือทีด่นิผืนใดกต็ามจะมสีทิธ์ิเบด็เสรจ็

เด็ดขาดในการกระทำการใด ๆ เหนือที่ดินและทรัพยากรตาง ๆ ในที่ดินผืนน้ัน ไมวาจะเปนการใช  

การไมใช การถายโอน แตพ้ืนท่ีแหลงทรายบกท่ีถูกท้ิงรางมานานประชาชนอาจมีสวนรวมในการใช

ประโยชนจากพ้ืนท่ีโดยขอใชเปนพ้ืนท่ีสาธารณะไดตามขอบเขตท่ีกฎหมายตามมาตรา 6 แหงประมวล

กฎหมายท่ีดนิและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยบัญญัตวิา บคุคลใดทอดทิง้ไมทำประโยชนในทีด่นิ 

หรอืปลอยท่ีดนิใหเปนท่ีรกรางวางเปลาเกินกำหนดเวลา 10 ปตดิตอกัน เปนตน 

 การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีได 

รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จำนวน 13 แบบ บางรูปแบบมีความสอดคลองกับ 

ผลการศึกษาการพัฒนาฟนฟูแหลงทรายบกราง เชน กองประสานการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (กองประสานการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2556) ไดนำเสนอรูปแบบที่

เหมาะสมไว 5 รปูแบบ คอื การใชประโยชนเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนำ้ การใชประโยชนเพ่ือการเกษตร 

การใชประโยชนเพ่ือเปนแหลงน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค การใชประโยชนที่ดินเปนท่ีฝงกลบขยะของ

เสียอันตราย และการใชประโยชนที่ดินเปนที่รองรับน้ำเพ่ือบรรเทาอุทกภัย ดังที ่ติณณพสิษฐ สุริดล  

(2549: 38) ศึกษาความคิดเห็นของราษฎรเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีเหมืองทรายบกรางเพ่ือรูปแบบการใช

ที่ดินตำบลนรสิงห อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 

รูปแบบการใชประโยชนที่ดินเพ่ือเปนปาเศรษฐกิจหรือปาชุมชนสูงท่ีสุด รองลงมา การใชที่ดินเพ่ือเปน 

ท่ีรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก การใชท่ีดินเพ่ือเปนบอน้ำใชหรือเล้ียงปลา การใชท่ีดินเพ่ือเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ

ประโยชนหรือแหลงนันทนาการ ตามลำดับ และสอดคลองกับที่สุขโข นิจอนันตชัย (2549: 54)  

ที่ไดศึกษาแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีแหลงทรายบกอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาแหลงทรายบก  

อำเภอบางระกำ จงัหวัดพิษณโุลก ผลการวิจยัพบวา แนวทางการจัดการพ้ืนท่ีบอทรายบกรางท่ีมพ้ืีนท่ี

ขนาดเล็กวาควรนำมาเปนแหลงรองรับกากตะกอนจากการขุดลอกแมน้ำลำคลอง สวนพ้ืนท่ี 

ขนาดใหญควรพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวหรือสวนสาธารณะชุมชน เปนแหลงเพาะพันธุปลาและ 

เล้ียงสัตวนำ้หรือปรบัปรงุสภาพเปนอางเก็บนำ้ 

 ในการใชประโยชนพ้ืนท่ีเปนสวนสาธารณะน้ัน จรสัพิมพ บญุญานันต (ม.ป.ป.) อธิบายไวดงัน้ี 

สวนสาธารณะและสถานท่ีพักผอนหยอนใจที่ประสบความสำเร็จนั้น จะตองอาศัยการออกแบบท่ีเกิด

จากความรวมมอืกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของทกุฝาย ทำความเขาใจถึงความตองการของคนในชุมชน 

และหนาท่ีที่สวนสาธารณะแหงนี้จะใหบริการแกกลุมคนเหลาน้ัน สวนสาธารณะและสถานท่ีพักผอน

หยอนใจในชมุชน เปนสถานท่ีสำคัญท่ีสามารถใหผูคนไดเขามาพบประสบการณทีแ่ตกตางจากในชีวิต

ประจำวัน ไดพบบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติ และมุมมองทีส่งบใชพ้ืนท่ีในการทำกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

เชน ว่ิงออกกำลังกาย ดนูก รบัประทานอาหารกลางวัน จิบกาแฟ หรอืนัง่พักผอนเฉย ๆ ซึง่สอดคลอง
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กับการศึกษาคร้ังน้ีที่หนวยงานของรัฐ (องคการบริหารสวนตำบล) ตองการใชประโยชนพ้ืนท่ี 

แหลงทรายบกรางเปนสวนสาธารณะ 

 สวนความตองการในการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนท่ีฝงกลบขยะน้ัน จากผล 

การศึกษาครั้งนี้เปนทางเลือกที่เปนแนวคิดของเจาหนาท่ีของรัฐเทาน้ัน ทั้งนี้เน่ืองจากการกำจัดขยะ

โดยการฝงกลบจะมีคาใชจายถูกท่ีสุด แตหากขาดการจัดการท่ีดีก็อาจสงผลตอสภาพแวดลอมหลาย

ประการ เชน เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนรอบขาง อาจเกิดการร่ัวซึมของผายางปูพ้ืนซึ่งจะเกิดผล 

กระทบตอสิง่แวดลอม และเปนแหลงกักเก็บเชือ้โรคตาง ๆ เปนตน ปจจบุนัไดมกีารพัฒนาการฝงกลบ

ใหเปนมิตรตอสภาพแวดลอมเพ่ิมขึ้น เชน การบีบอัดเพ่ือเอาน้ำชะขยะออก การมัดขยะใหเปนกอน

และหุมดวยพลาสติกกอนนำไปฝงกลบ เปนตน และเม่ือฝงกลบขยะมูลฝอยในพืน้ท่ีนัน้เสร็จเรยีบรอย

แลว อาจใชพ้ืนท่ีนั้นเปนประโยชน เชน เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ สนามเทนนิส สนามกอลฟ  

ท่ีจอดรถ สนามกีฬา ศูนยการคาหรือกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยท่ีไมสูงเกินไป หรืออาจปรับปรุงคุณภาพดิน

ใหเหมาะแกการปลูกพืชซ่ึงอาจจะนำหญา ไมพุม ไมยืนตนมาปลูก เพ่ือตกแตง ใหสวยงามเปนระเบียบ 

ย่ิงขึ้น (บริษัท เอ็นทีซ ี เซฟต้ี แอนแนไวรอน แมนทอล เซอรวิส, 2556) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

ศมลวรรณ วรกาญจน (2554: ง) ศึกษาเร่ือง การเลือกพ้ืนท่ีฝงกลบขยะและการเตรียมการใชงาน 

หลงัการฝงกลบ กรณีศกึษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พบวา พ้ืนท่ีฝงกลบขยะเม่ือสิน้สดุการใชงานแลว 

จะมีการพัฒนาเพ่ือใชงานเปนพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนอยู 3 ประเภทคือ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 

และสนามกีฬา    

 2.  รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน 

ผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรัฐ คือ เปนแหลงน้ำใชในชุมชน แหลงกักเก็บน้ำเมื่อม ี

น้ำหลาก รีสอรต รานอาหาร บอเลี้ยงปลา เล้ียงปลาในกระชัง บอตกปลา สวนสาธารณะ  

แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ ตลาดกลางน้ำ ที่ฝงกลบขยะ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ ที่ผลิต

สนิคาและรานคาในโครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลติภัณฑ สวนน้ำ และเปนท่ีรวบรวมพันธุไมนำ้ อภปิราย

ไดวา รปูแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 13 รปูแบบนัน้ ผูประกอบธุรกิจทรายหรือผูมสีวน

ไดเสีย จะดำเนินการปรับปรุงหรือฟนฟูในรูปแบบใดนั้นข้ึนอยูกับความพอใจและความแตกตาง

ระหวางบุคคลจากการใหอรรถประโยชน (utility) หรือความพอใจที่จะไดรับจากสิ่งที่ตองการน้ัน 

เปนสำคัญ (เสารวิตร ี สขุสมบตั,ิ 2556) สอดคลองกับกาญจนา จนัทรฟุง และคณะ (2545: 3) พบวา 

การนำพ้ืนท่ีบอทรายรางมาพัฒนาเพ่ือเปนบอเลีย้งปลาเชงิการคาและอนรุกัษ ซึง่เปนการใชประโยชน 

จากพ้ืนท่ีบอทรายรางถือวาเปนการใชทรพัยากรใหมคีณุคาและเกิดประโยชนสงูสดุ ดงัน้ัน ผูประกอบ

ธุรกิจทรายจะตัดสินใจใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางอยางไรในรูปแบบใดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับ

อรรถประโยชนหรอืความพอใจในการตัดสนิใจเลอืกรูปแบบทีด่ทีีส่ดุเพ่ือใหเกิดความพอใจสูงสุด  
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  3.  จากผลการศึกษารูปแบบการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท่ีเหมาะสมใน

จังหวัดนครปฐม คือ เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก รีสอรต และรานอาหาร 

การพิจารณาจากผูเชีย่วชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได และ

การใชประโยชนนัน้ มคีวามสอดคลองกัน คอื การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใช

ในชมุชน/เปนแหลงเก็บนำ้เม่ือนำ้หลาก ใชพ้ืนท่ีทำรีสอรต และใชพ้ืนท่ีทำรานอาหาร อภปิรายไดดงัน้ี  

  รปูแบบที ่ 1 การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนแหลงนำ้ใชในชมุชน/แหลงกักเก็บน้ำ

เมื่อมีน้ำหลาก เน่ืองจากจังหวัดนครปฐมปจจุบันจะมีน้ำทวมทุกป ดังน้ัน การใชประโยชนพ้ืนท่ี 

แหลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใชในชมุชน/เปนแหลงเก็บนำ้เม่ือนำ้หลาก จงึมคีวามเหมาะสม นำ้ทวม

เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ไมสามารถหลีกเล่ียงไมใหเกิดได แตสามารถหาวิธีลดความรุนแรง

และบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียท่ีจะเกิดได โดยมาตรการปองกันความเสียหายและบริหาร

จัดการน้ำทวม เปนการพยามยามเรียนรูและเขาใจในผลกระทบจากน้ำทวมท่ีมีตอชุมชน สังคม 

เศรษฐกิจที่มีความเก่ียวของกับผูคนท่ีอาศัยอยูในบริเวณลุมน้ำและพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง แนวทาง 

การปองกันความเสียหายจากน้ำทวมและการบริหารจัดการน้ำทวมประกอบไปดวยมาตรการท่ีนำ 

สิ่งกอสรางมาใชลดขนาดความรุนแรงของน้ำทวม เชน การปรับปรุงสภาพลำน้ำ การใชอางเก็บน้ำ 

เข่ือน และพนังก้ันน้ำ เปนตน นอกจากน้ันยังมมีาตรการไมใชสิง่กอสรางซึง่ประกอบไปดวยมาตรการ

สำหรับการปองกันความเสียหายและการบรรเทาทุกข เชน การวางผังเมือง การพยากรณและเตือนภัย

น้ำทวม ซึ่งโดยท่ัวไปควรใชมาตรการท้ังสองอยางรวมกันเพ่ือประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัติที่ดี

ย่ิงขึน้ สวนการปรบัปรงุพ้ืนทีเ่พ่ือใชเปนแหลงเก็บกกัน้ำมคีวามคลายคลงึกับการสรางแหลงกักเก็บนำ้

ในระบบทางน้ำเปด เชน การสรางอางเก็บนำ้ในสวนสาธารณะหรือสนามเดก็เลน การออกแบบระบบ

ระบายน้ำบริเวณลานจอดรถซ่ึงปรับมาใชในการผันน้ำเพ่ือชะลอการเกิดน้ำทวม นอกจากน้ันยังม ี

การออกแบบคูระบายน้ำและบริเวณเนินหรือที่ลาดเพ่ือปองกันไมใหน้ำไหลเร็วเกินไป การขุดบอน้ำ

เพ่ือดักน้ำแลวคาดผิวดวยหินหรือการกอสรางโดยใชวัสดุที่น้ำซึมผานผิวได หรืออาจมีการสรางและ

ปรบัปรงุพ้ืนท่ีเก็บนำ้ท่ีเรยีกวา แกมลงิ (monkey cheek) กระจายท่ัวไป โดยแกมลงิมขีนาดแตกตางกัน 

ดงัน้ี  

  1)  แกมลงิขนาดใหญ (retarding basin) คอื สระน้ำหรือบงึขนาดใหญ ทีร่วบรวมน้ำฝนจาก

พ้ืนท่ีบริเวณน้ัน ๆ โดยจะกักเก็บไวเปนระยะเวลาหน่ึงกอนท่ีจะระบายลงสูลำน้ำ การจัดสรางพ้ืนท่ี 

ชะลอนำ้ หรอืพ้ืนท่ีเก็บกักน้ำจะมหีลายประเภท คอื เข่ือน อางเก็บนำ้ ฝาย ทุงเกษตรกรรม เปนตน  

  2) แกมลงิขนาดกลาง เปนพ้ืนท่ีชะลอนำ้ท่ีมขีนาดเล็กกวา ไดมกีารกอสรางในระดับลุมน้ำ 

  3) แกมลงิขนาดเล็ก (regulating reservoir) เปนแกมลงิท่ีขนาดเล็ก อาจเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ 

สนามเด็กเลน ลานจอดรถ หรือสนามในบาน ซึ่งตอเขากับระบบระบายน้ำหรือคลอง โดยมีทั้งสวน 

แกมลงิท่ีอยูในพ้ืนท่ีเอกชนและสวนท่ีอยูในพ้ืนท่ีของราชการและรัฐวสิาหกิจ 
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   ซึ่งประโยชนที่ไดรับคือ ประการแรก สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับ 

การอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดทัน

ตามความตองการ ปองกันและบรรเทา แกไขปญหาวิกฤตการณน้ำในเร่ืองน้ำแลง รวมท้ังควบคุม 

การใชน้ำใหเหมาะสมกับศักยภาพและความจำเปนโดยการมีสวนรวมของประชาชน ประการท่ีสอง 

ประชากรหรือผูใชบริการไดรับผลผลิตท่ีด ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ 

ของประชาชนในพ้ืนท่ีและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม   

  รูปแบบที ่ 2 การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนรีสอรต ซึ่งจะทำใหประชาชน 

ในพ้ืนท่ีมงีานทำ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชมุชน เกิดการขยายตัวของความเจริญ อภิปราย

ไดดังนี ้ เน่ืองจากในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดน

เฉพาะตัว แตกตางจากอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ กลาวคือเปนอุตสาหกรรมที่ไมอาศัยทรัพยากร

ประเภทส้ินเปลืองมาเปนวัตถุดบิในการผลติ แตอาศยัสภาพทางธรรมชาติ บรรยากาศ และวัฒนธรรม

ประเพณีที่สั่งสมกันมาชานานจนเปนเอกลักษณ ตลอดจนฤดูกาลซ่ึงเปนจุดออนหรือขอจำกัดของ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน ภาคเกษตรกรรม กลับกลายเปนจุดขายท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีสวน

สงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย เน่ืองจากจังหวัดนครปฐมมีสถานท่ีทองเที่ยวหลากหลาย ไดแก 

องคพระปฐมเจดยี พระราชวังสนามจนัทร พุทธมณฑล พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ พิพิธภัณฑหุนขีผ้ึง้ 

วัดไรขงิ ตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดน้ำลำพญา งานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน สวนสามพราน 

(โรสการเดน) การลองเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ ์ เปนตน ซึ่งแตละรูปแบบก็จะมีจุดเดนแตกตางกันไป 

ทำใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติใหเดินทางมาทองเท่ียวไดตลอดท้ังป 

ดังน้ัน การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนรีสอรต จึงมีความเหมาะสม ความเปนไปได 

และการใชประโยชนสอดคลองกัน ณัฐา สามิตสมบัต ิ (2552: 123) กลาววา ในการจัดตั้งรีสอรต

จำเปนจะตองอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการและการวางแผนเขามามีสวนรวมเปนอยางย่ิง 

โดยสามารถจำแนกปจจัยท่ีมีสวนสำคัญตอการดำเนินงานได 2 สวน ดังน้ี 1) ปจจัยภายในองคกร  

คือปจจัยตาง ๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงานขององคกร ไดแก ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัย 

ดานบุคลากร ปจจัยดานเงินทุน และ 2) ปจจัยภายนอกองคกร ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง 

เน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจและการเมืองท่ีไมมั่นคงของประเทศในปจจุบันอาจสงผลตอการทองเท่ียว

และการใชจายของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศลดลง ปจจยัดานสังคมและวัฒนธรรม 

ในปจจบุนัสงัคมไทยมีการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว อนัเปนผลตอเน่ือง

มาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึง่สงผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมในการรับขอมลูขาวสารของ

กลุมเปาหมาย เปนตน  
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 จากเหตุผลดังกลาว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปน 

รีสอรต ตองมีพ้ืนฐานความตองการของชุมชน มีความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ตลอดจนชุมชนมีสวนรวม 

ในการฟนฟู จะทำใหการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเกิดประโยชนสงูสุด 

  รูปแบบท่ี 3 การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนรานอาหาร ทั้งน้ีอภิปรายไดวา 

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดขนาดเล็กอยูในภาคกลาง อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรและแหลงน้ำ  

การคมนาคมสะดวก และมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังเปนเสนทางท่ีสามารถผานไปยัง

สถานท่ีทองเที่ยวท่ีอยูใกลเคียงกันอีกดวย เหลาน้ีสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและ 

ชาวตางประเทศแวะเวียนมาพักผอนหยอนใจ ลิม้รสอาหาร ผลไม เปนตน อกีท้ัง อาหาร ถือเปนปจจยั

หลกัในการดำเนินชวิีตของมนษุย ถาขาดอาหารมนุษยก็ไมสามารถดำรงชีวิตอยูได ในปจจบุนัอาหาร

มหีลากหลายประเภท หลากหลายชนิด เพราะมนุษยนัน้ตองไดรบัสารอาหารตาง ๆ เขาไปในรางกาย 

เพ่ือหลอเลีย้งการเจริญเติบโตของรางกายท่ีมอียางตอเน่ือง อาหารจงึเปนสิง่สำคัญท่ีมนุษยไมสามารถ

ขาดได สวนมากผูคนมักจะนิยมไปรับประทานอาหารนอกบานเพราะสะดวกกวาการท่ีซื้อมาทำเอง 

ที่บาน ซึ่งรานอาหารในปจจุบันมีอยูอยางมากมายท่ัวทุกท่ี รานอาหารท่ีเปนท่ีนิยมสวนมากจะเปน 

รานอาหารท่ัวไปท่ีมอียูในปจจบุนัคือ รานอาหารริมทางหรือรานอาหารขางถนน เพราะอาหารมีรสชาติ

ทีอ่รอยและราคาไมแพง จงึเปนสาเหตุใหรานอาหารริมทางหรือรานอาหารขางถนนเปนท่ีนยิมของคน

ทุกเพศทุกวัย มากกวารานอาหารท่ีอยูในหางสรรพสินคาหรือโรงแรม (เชิดศักด์ิ เรือนคำ และคณะ, 

2554: 1) ดังน้ัน การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนรานอาหารจึงมีความเหมาะสม  

ความเปนไปได และการใชประโยชนสอดคลองกัน โดยการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง

จำเปนจะตองทราบจุดเดนและขอจำกัดของทรัพยากรท่ีมีอยูรวมท้ังลักษณะของสภาพแวดลอม  

โดยผูที่มีสวนไดสวนเสียในการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ไดแก ประชาชนผูอยูอาศัย  

นักธุรกิจ และผูประกอบการคา หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูเย่ียมเยือนท่ีเขามาใชบริการ ซึ่งสามารถ

สรางใหเหมาะแกการเปนแหลงทองเท่ียว พักผอนหยอนใจ และไดรบัความเพลิดเพลิน    

 

ขอเสนอแนะ  
  การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจยัมขีอเสนอแนะดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะเพ่ือนำไปใช  

  1.1  จากผลการศึกษาท่ีพบวา การประกอบธุรกิจทรายบกในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพ้ืนท่ี

แหลงทรายอยูมากมาย แตไมมขีอมลูทีช่ดัเจนในหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน องคการบริหารสวนตำบล 

ดังน้ันควรมีการสำรวจพ้ืนท่ีในการประกอบธุรกิจทรายวามีประเภทใดบาง (ทรายบก ทรายน้ำ)  

การประกอบกิจการขุด ตัก ดูดทรายต้ังอยูบริเวณใดบาง มีการทำแผนท่ีตั้งและขอบเขตใหชัดเจน 

พรอมทัง้ระบุวาเปนท่ีของรฐัหรอืเอกชน เพ่ือประโยชนในการวางแผนการใชทีด่นิของจงัหวัด 
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  1.2  รูปแบบที่ไดจากการศึกษาน้ันในการนำไปปฏิบัติควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับ

บริบทชุมชน ขนาดของพ้ืนท่ี และอยาละเลยความตองการการมีสวนรวมของชุมชนดวย เพ่ือการใช

ประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกเม่ือสิน้สดุการดำเนินการแลวอยางย่ังยืนตอไป 

  1.3  หนวยงานท่ีเก่ียวของควรตรวจตรา สงเสริมใหมีการปรับปรุง ฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี

ประกอบธุรกิจทรายในขณะท่ีกำลังดำเนินการอยู และเตรียมความพรอมในการประกอบธุรกิจ 

อยางตอเน่ือง เพ่ือเปนประโยชนตอทศันียภาพของชุมชน อกีท้ังยังเปนประโยชนตอผูประกอบการอีกดวย  

 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังตอไป  

  2.1  ควรมีการศึกษาการประกอบธุรกิจทรายในทุกประเด็นตั้งแตแรกเริ่มดำเนินงาน 

ปญหาของกระบวนการในการผลิต การซ้ือขาย การขนสง ผลกระทบแตละดานท่ีมตีอชมุชน และอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหเห็นกระบวนการ/การทำธุรกิจทรายท่ีชดัเจน เปนตน  

  2.2  ควรมีการศึกษาบอทรายท่ีทิ้งรางวามาจากสาเหตุใด และการพัฒนาพ้ืนที่ที่สิ้นสุด 

การดำเนินการแลวมผีลเปนอยางไร 

 

สรปุ 
  จากการวิจยัการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง กรณีศกึษาจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั 

พบวา 

 1.  จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับ 

ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอดอนตูม ผลกระทบท่ีเกิดจากพ้ืนท่ีแหลง

ทรายบกราง 3 อนัดบั ไดแก ปญหาการถือครองทีด่นิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะท่ีเกิด

จากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม  

พบมากท่ีสดุ 3 อนัดับ ไดแก รานอาหาร บอเลีย้งปลา/บอตกปลา และรีสอรต 

 2.  รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน 

ผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรฐั คอื เปนแหลงน้ำใชในชมุชนแหลงกักเก็บนำ้เม่ือมนีำ้หลาก 

รีสอรต รานอาหาร บอเล้ียงปลา เล้ียงปลาในกระชัง บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการ

ทางน้ำ ตลาดกลางนำ้ ทีฝ่งกลบขยะ ปาชมุชน/ปลกูไมเศรษฐกจิ ทีผ่ลติสนิคาและรานคาในโครงการ

หน่ึงตำบลหน่ึงผลติภัณฑ สวนน้ำ และเปนท่ีรวบรวมพันธุไมนำ้ 

  3.  รูปแบบการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท่ีเหมาะสมในจังหวัดนครปฐม คือ 

เปนแหลงน้ำใชในชมุชน/แหลงกักเก็บนำ้เม่ือมนีำ้หลาก รสีอรต และรานอาหาร 
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 บทวิจารณหนังสือ: พฤติกรรมองคการ 

BOOK REVIEW: ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 

 

ผูเขียน รองศาสตราจารย ดร.นิติพล  ภูตะโชค 

บทวิจารณโดย อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว* 

 

บทคัดยอ 

 หนังสือพฤติกรรมองคการเลมนี้แตงโดย รองศาสตราจารย ดร.นิติพล ภูตะโชค  
เปนการจัดพิมพครั้งท่ี 2 ในป พ.ศ. 2557 จัดพิมพโดยสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เน้ือหาในหนังสือประกอบดวย 15 บท ไดแก บทท่ี 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรมองคการ  
บทที่ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมองคการ บทที่ 3 พ้ืนฐาน ความแตกตางสวนบุคคล บทที่ 4  ทัศนคติ บทที่ 5 
การรับรู บทที่ 6 การเรียนรู บทที่ 7 คานิยม บทท่ี 8 บุคลิกภาพ บทที่ 9 วัฒนธรรมองคการ บทที่ 10 
กลุมในองคการ บทที่ 11 ความพึงพอใจในการทำงาน บทท่ี 12 การจูงใจ บทท่ี 13 ขาวสารและ 
การติดตอสื่อสาร บทที่ 14 ภาวะผูนำ และบทที่ 15 ความขัดแยง ในหนังสือเลมนี้ ผูแตงไดรวบรวม
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรมองคการไดอยางครบถวน โดยมีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอที่เก่ียวของ
กับทฤษฎีพฤติกรรมองคการ เพ่ือใหผูอานสามารถนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ 
การปฏิบัติทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูแตงสามารถนำเสนอเน้ือหาท่ีอานเขาใจงาย มีตัวอยาง
ประกอบคำอธิบายชัดเจน ในแตละบทจะมีบทสรุปเพ่ือใหเขาใจเน้ือหาไดดีย่ิงข้ึน และทุกบทจะมี
คำถามทายบทเพ่ือใหผูอานทบทวนความเขาใจของตนเอง ดังน้ันหนังสือเลมนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต 
นักศึกษา และอาจารยเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งผูทำงานในหนวยงานตาง ๆ และผูที่
สนใจทั่วไป เพ่ือใหเขาใจถึงพฤติกรรมองคการไดอยางชัดเจน 

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมองคการ 

 

*อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ABSTRACT 

 The book of Organizational Behavior was written by Associate Professor Dr. 
Nitipon Putachote. It was the 2rd edition which was published in 2014 by Chulalongkorn 
University Press. The book consists of fifteen chapters: Chapter 1 Introduction to 
Organizational Behavior, Chapter 2 Organizational Behavior, Chapter 3 Foundations of 
Individual Differences, Chapter 4 Attitudes, Chapter 5 Perception, Chapter 6 Learning, 
Chapter 7 Values, Chapter 8 Personality, Chapter 9 Organizational Culture, Chapter 10 
Organization Groups, Chapter 11 Work Satisfaction, Chapter 12 Motivation, Chapter 13 
Information and Communication, Chapter 14 Leadership, and Chapter 15 Conflict. The 
authors completely compiled the introduction of organizational behavior. The subject 
matters related to organizational behavior theory, the readers can apply their knowledge 
for enhance their work performance. The author composes simply content and illustration. 
In each chapter, there is the summary in order to understand the content and practice 
questions for promoting the readers’ understanding. This book is suitable for undergraduate 
students and instructors using for their learning and teaching. Moreover, the book can be 
used for personnel in others organization and general interested person for understanding 
the organizational behavior clearly. 

 

Keywords: organizational behavior 

 

บทนำ 

 พฤติกรรมองคการ เปนการศึกษาการกระทำของบุคคลในองคการ และผลกระทบของ
พฤติกรรมตอการแสดงออกขององคการ ดังน้ัน พฤติกรรมองคการมักจะเกิดจากวิชาตาง ๆ โดยมี
พ้ืนฐานของการวิจัยเปนกรอบในการวิเคราะห และแกปญหา ซึ่งในการศึกษาพฤติกรรมองคการ
จำเปนตองทำความเขาใจเก่ียวกับองคการและความเปล่ียนแปลงตอความอยูรอดขององคการ 
ในอนาคต เพ่ือสงผลใหบุคคลสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม และสามารถนำพาองคการ 
ใหประสบความสำเร็จตามวตัถุประสงคทีว่างไว  โดยแตละองคการจะสรางรูปแบบของการดำเนินงาน 
ตลอดจนการปฏิบัติงานตาง ๆ ขึ้น เพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนของสิ่งแวดลอม และสภาวะท่ีเกิดจาก
การดำเนินงานของบุคคลและของกลุม หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงวา รูปแบบเฉพาะในการดำเนินงาน
ที่องคการสรางข้ึนน้ัน เปนผลมาจากการปรับองคประกอบตาง ๆ ใหสอดคลองกันและกันได  
โดยผูเขียนนำเสนอไวทั้งหมด 15 บท ดังรายละเอียดดังน้ี 
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สังเขปเนื้อหา 
 บทท่ี 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรมองคการ  
 ผูเขียนไดนำเสนอความหมายของพฤติกรรมองคการจากนักวิชาการ ซึ่งเปนนักวิชาการ
ตางประเทศท้ังหมด ในหัวขอตอมา ผูเขียนไดสรุปความหมายของพฤติกรรมองคการตามความเห็น
ของตนเอง จากนั้นจึงนำเสนอหัวขอลักษณะของวิชาพฤติกรรมองคการ และ ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมองคการกับศาสตรอื่น เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม มานุษยวิทยา และ 
รัฐศาสตร เปนการเชื่อมโยงใหเห็นถึงการนำศาสตรในสาขาตาง ๆ มาใชในการศึกษาพฤติกรรม
องคการไดอยางถูกตอง โดยผูเขียนไดนำเสนอเปนแผนภาพใหเห็นความสัมพันธไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น 
จากน้ัน ผูเขียนนำเสนอการวิเคราะหพฤติกรรมองคการท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับ
องคการ สำหรับในบทสรุป ไดกลาวถึง ลักษณะและความสำคัญของพฤติกรรมองคการ ทั้งน้ี ผูเขียน
ไดนำเสนอดวยรูปภาพใหเขาใจงายและมีการสรุปใจความสำคัญทายบท โดยใชภาษาท่ีกระชับ 
เขาใจงาย ผูอานจะไดเรียนรูความหมายของพฤติกรรมองคการในภาพรวมตามท่ีผูเขียนนำเสนอมา 
ซึ่งเหมาะสำหรับผูอานท่ีมีเวลาศึกษาไมมากนัก เพราะผูเขียนนำเสนอเพียงใจความสำคัญเทาน้ัน 
 
 บทท่ี 2 ทฤษฎีพฤติกรรมองคการ  
 ผูเขียนไดนำเสนอทฤษฎีพฤติกรรมองคการต้ังแตสมัยกอน ค.ศ. 1900 เปนตนมา โดยได
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมองคการของวิชาการตาง ๆ ไวมากมาย จากบทน้ีจะทำใหผูอานได
ทราบความเปนมา และวิวัฒนาการของทฤษฎีของพฤติกรรมองคการโดยไดสรุปเฉพาะใจความ 
ที่สำคัญ ๆ ทำใหผูอานไดเรียนรูแนวความคิดหลักของพฤติกรรมองคการแบบตาง ๆ โดยท่ีผูเขียน 
ยังไมไดนำเสนอตัวอยาง หรือกรณีศึกษาใหผูอานไดเขาใจไดอยางชัดเจน ทั้งน้ี หากผูอานประสงค 
จะไดเน้ือหา หรือ ตัวอยางท่ีละเอียดมากข้ึน ควรศึกษาเอกสารอ่ืน ๆ ประกอบเพ่ิมเติม  
 
 บทท่ี 3 พื้นฐานความแตกตางสวนบุคคล  
 ผูเขียนไดนำเสนอปจจัยพ้ืนฐานความแตกตางของบุคคล ซึ่งเปนมูลเหตุใหคนในองคการ
แสดงพฤติกรรมออกมาในรปูแบบทีแ่ตกตางกัน ทำใหพฤติกรรมองคการของแตละแหงแตกตางกันดวย 
โดยนำเสนอใหเห็นถึงความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) กับ ความฉลาดทางดานเชาวปญญา  
(I.Q.) รวมถงึไดนำเสนอหลกัการในการบรหิารความแตกตางระหวางบคุคล เพ่ือใหองคการไดดำเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จุดเดนของบทนี้คือผูเขียนไดนำเสนอคุณลักษณะและการพัฒนาทักษะของ
ความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) กับความฉลาดทางดานเชาวปญญา (I.Q.) ไดอยางกระชับ เขาใจงาย 
ผูอานสามารถเขาใจเนื้อหาโดยใชเวลาไมมากนัก แตยังขาดตัวอยางหรือกรณีศึกษาในการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) กับ ความฉลาดทางดานเชาวปญญา (I.Q.) เพ่ือใหผูอานนำไปเปน
ตัวอยางในการปรับใชไดอยางชัดเจนและถูกตอง 
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 บทท่ี 4  ทัศนคติ  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับทัศนคติตั้งแต ความหมาย การแสดงทัศนคติ 
หนา ท่ี องคประกอบ ลักษณะ ประเภท วิ ธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และลักษณะของ 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยผูเขียนไดสรุปเนื้อหาในแตละสวนอยางส้ัน ๆ โดยเนนนำเสนอ 
เฉพาะแนวคิดหลักเทาน้ัน ในแตละหัวขอยังไมมีการสรุปใจความสำคัญ แตไดนำเสนอสรุปใน 
ภาพรวมไวในตอนทายของบท และเชนเดียวกับบทอื่น ๆ ที่ผานมา ที่ผูเขียนนำเสนอเฉพาะเน้ือหา 
ในภาพรวมเทาน้ัน 
 
 บทท่ี 5 การรับรู  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการรับรูไวอยางครบถวน อาทิ ความหมาย 
การตีความจากประสาทสัมผัส การจัดกลุมการรับรู ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู อุปสรรคการรับรู 
เปนตน จุดเดนของบทน้ีคือนำเสนอภาพลวงตาใหผูอานไดทดสอบประสาทสัมผัสการรับรู  

 ภาพที่ 1  ภาพลวงตา 
ท่ีมา  (นิติพล ภูตะโชติ, 2556: 62) 

จากภาพใหผูอานพิจารณาวาเปนภาพหญิงสาว หรือ หญิงชรา 
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ภาพที่ 2  ภาพลวงตา 
ท่ีมา  (นิติพล  ภูตะโชติ, 2556: 62) 

 จากภาพลวงตาน้ี ทำใหผูอานไดทดสอบประสาทการรับรูของตนเองวาสามารถเห็น 
รูปอื่น ๆ ไดนอกเหนือจากประสาทสัมผัสแรกหรือไม นับวาเปนจุดเดนของบทน้ี ที่แตกตางจากบทอ่ืน 
ที่สอดแทรกตัวอยางของการทดสอบประสาทสัมผัส ทำใหผูอานไดรับเน้ือหาในรูปแบบที่แตกตาง 
จากบทที่ผานมา ทั้งนี้ ผูเขียนไมไดเฉลยในตอนทายของภาพวาภาพท่ีเห็นน้ัน สามารถมองเห็น 
ภาพใด ๆ ไดบาง และการนำภาพลวงตามานำเสนอในบทน้ีตองการใหผูอานไดเรียนรูอะไรและนำไป
ประยุกตใชอยางไร 
 
 บทท่ี 6 การเรียนรู  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู อาทิ ความหมาย ทฤษฎีการเรียน
รูในรูปแบบตาง ๆ กระบวนการเรียนรู องคประกอบในการสงเสริมการเรียนรู วิธีของการเรียนรู และ
การลืมของมนุษย เปนตน ในบทนี้ ผูเขียนไดใชรูปแบบการนำเสนอเชนเดียวกับบทอื่น ๆ โดยนำเสนอ
ในภาพรวม เนนเฉพาะใจความสำคัญ และมีบทสรุปเพียงตอนทายของบทเทาน้ัน ซึ่งเปนรูปแบบการ
นำเสนอท่ีผูเขียนนำเสนอในบทอ่ืน ๆ หากผูอานตองการทราบรายละเอียดของเน้ือหาในเชิงลึกตอง
อานเอกสารอ่ืนควบคูไปดวยกัน จึงจะกอใหเกิดประโยชนมากข้ึน 
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 บทท่ี 7 คานิยม  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับความหมาย ที่มา ประเภท และลักษณะของ
คานิยม ซึ่งนอกจากจะนำเสนอแนวคิดหลัก ๆ แลว ผูเขียนยังนำเสนอตารางเปรียบเทียบคานิยม 
ในยุคตาง ๆ ทำใหผูอานเขาใจความแตกตางของคานิยมในแตละยุคไดชัดเจนย่ิงขึ้น โดยนำเสนอ 
ในรปูแบบที่กระชับ พรอมสรุปเน้ือหาในภาพรวมไวในตอนทายของบท หากผูเขียนไดนำเสนอคานิยม
ขององคการตาง ๆ ในประเทศไทยท่ีมีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ เชน บริษัทในเครือซีเมนตไทย หรือ SCG 
หรือ บริษัทระดับแนวหนาของประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบคานิยมในการทำงาน ก็จะทำใหอรรถรส
ในหนังสือเลมนี้ดีมากย่ิงขึ้น 
 
 บทท่ี 8 บุคลิกภาพ  
 ผู เ ขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับบุคลิกภาพ ทั้งในดานความหมาย 
องคประกอบ ปจจัยท่ีเปนตัวกำหนดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพในแบบตาง ๆ รวมถึงอิทธิพลของ
การอบรมเล้ียงดูที่มีผลตอบุคลิกภาพดวย ทำใหผูอานไดเรียนรูบุคลิกภาพ ที่มีความจำเปนตอทุกคน
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการ ทั้งยังสงผลตอการทำงานรวมกันในสังคมอีกดวย ทั้งนี้ 
หากผูเขียนไดนำเสนอบุคคลตัวอยางท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี เหมาะสมแกการนำมาเปนตนแบบในแวดวง
ตาง ๆ เชน นักการเมือง ดารา นักแสดง นักวิชาการ ฯลฯ ก็จะทำใหผูอานไดเห็นภาพของคนท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมไดชัดเจนข้ึน 
 
 บทท่ี 9 วัฒนธรรมองคการ  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมองคการ อาทิ ความหมาย 
องคประกอบ ประเภท ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรมองคการ การสรางวัฒนธรรมองคการ 
เปนตน ผูอานจะไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมองคการท่ีเปนแบบแผนท่ีเก่ียวของกับแนวคิด คานิยม 
ความเขาใจ ความเช่ือ ความรูสึกของสมาชิกในองคการเพ่ือที่จะนำไปปรับองคการของตนเองใหเปน
องคการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนเลิศได เพ่ือเตรียมพรอมที่จะรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตได เชนเดียวกันกับขอคิดเห็นในบทอื่น ๆ ผูเขียนควรยกตัวอยางวัฒนธรรมองคการของไทย
ที่มีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศ วาองคการดังกลาว 
มีการกำหนดวัฒนธรรมองคการอยางไร จนสามารถทำใหประสบความสำเร็จได 
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 บทท่ี 10 กลุมในองคการ  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับกลุมในองคการ โดยนำเสนอหัวขอที่เก่ียวกับ
ความหมาย ลักษณะ ประเภท องคประกอบของท้ังกลุมที่เปนทางการและกลุมที่ไมเปนทางการ รวม
ทั้งกระบวนการพัฒนากลุมและปจจัยพ้ืนฐานของประสิทธิผลของกลุมดวย ผูอานจะไดเรียนรูถึง
ลักษณะของกลุมที่มีประสิทธิภาพและกลุมที่ขาดประสิทธิภาพ เพ่ือใหสมาชิกในกลุมไดรวมใจกัน
เพ่ือใหงานของกลุมบรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และมีบรรยากาศการทำงานท่ีดี ดังนั้น จะเห็นวา 
กลุมตาง ๆ ในองคการจึงมีอิทธิพลตอสมาชิกทุกคน รวมทั้งผูบริหารและบุคลากรในองคการดวย  
ผูเขียนยังคงรูปแบบการนำเสนอท่ีเนนแตใจความสำคัญ และยังขาดการยกตัวอยาง หรือการเช่ือมโยงกับ
สภาพการณปจจุบัน ซึ่งอาจจะทำใหผูอานเขาใจเน้ือหาท่ีผูเขียนไดนำเสนออยางชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 
 บทท่ี 11 ความพึงพอใจในการทำงาน  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับความหมาย องคประกอบ ผลกระทบของ
ความพึงพอใจในการทำงาน รวมถึงการแสดงความไมพึงพอใจในการทำงานของพนักงานและ
คุณภาพชีวิตในการทำงาน ผูเขียนไดนำเสนอวาความพึงพอใจในการทำงานที่สงผลโดยตรงตอ
คุณภาพชีวิต ซ่ึงความพึงพอใจในงานน้ีมีผลมาจากระบบบริหารจัดการ การบังคับบัญชา คาตอบแทน 
เพ่ือนรวมงาน ลักษณะของงาน สภาพแวดลอมในการทำงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ดังน้ัน 
องคการควรสงเสริมและสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ใหเหมาะสมเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 
และคนในองคการเกิดความสุข กอใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคขององคการดวย ดังจะเห็นวา 
ความพึงพอใจในการทำงานเปนปจจัยสำคัญ เพราะคนในสังคมปจจุบัน มักจะเรียกรองสิทธิ เสรีภาพ 
ของตนมากย่ิงขึ้น เห็นไดจากการรองเรียนท่ีมีขึ้นมากมาย แตอยางไรก็ดี ผูเขียนก็ไดสรุปความสำคัญ
ของกำลังใจและความพึงพอใจในการทำงานท่ีจะสงเสริมใหพฤติกรรมองคการพัฒนาไปอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
 บทท่ี 12 การจูงใจ  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับความหมายและกระบวนการจูงใจ โดยเนน
ทฤษฎีการจูงใจของนักวิชาการตางประเทศหลายทฤษฎี นอกจากน้ียังเสนอทฤษฎีอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
กับการจูงใจ อาทิ ทฤษฎีความคาดหวัง ทฤษฎีการเสริมแรง และทฤษฎีการกำหนดเปาหมาย  
โดยผูเขียนไดสรุปวาการจูงใจเปนพลังท่ีเกิดข้ึนภายในตัวของบุคคลและผลักดันในเกิดพฤติกรรม 
ตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว ซึ่งจะกอใหเกิดความสำเร็จในองคการได ทั้งน้ี  
หากผูเขียนไดนำเสนอแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการไทยเพ่ิมเติมดวย จะย่ิงสงเสริมใหผูอานไดเรียนรู
และสามารถนำแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ไปประยุกตใชไดอยางสมบูรณย่ิงขึ้น 
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 บทท่ี 13 ขาวสารและการติดตอสื่อสาร  
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสาร โดยนำเสนอความหมาย 
กระบวนการติดตอสื่อสารทั้งแบบเปนทางการ กับไมเปนทางการ ชองทางการติดตอสื่อสาร 
ในรูปแบบตาง ๆ วิธีการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล เครือขายการติดตอสื่อสาร และปญหาของ 
การติดตอสื่อสาร ซึ่งผูอานจะไดเรียนรูถึงกระบวนการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะนับวาเปน
ปจจัยท่ีสำคัญอยางย่ิงตอการบริหารองคการ เพราะหากมีการติดตอสื่อสารที่ผิดพลาดก็จะสงผล 
กระทบตอประสิทธิภาพขององคการได ในการนำเสนอเน้ือหาในบทน้ีมีรูปแบบเหมือนกับบทอื่น ๆ 
โดยสวนใหญ ท่ีผูเขียนจะนำเสนอแนวคิดของนักวิชาการตางประเทศ และสรุปเนื้อหาเฉพาะใน 
ภาพรวมจึงเหมาะแกการอานเพ่ือศึกษาแนวคิดและใจความสำคัญ เทาน้ัน 
 
 บทท่ี 14 ภาวะผูนำ   
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับความหมาย รูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวของกับผูนำ ท้ังผูนำท่ีดีและผูนำท่ีควรหลีกเล่ียง โดยผูเขียนไดสรุปใจความสำคัญในคุณลักษณะของ
ผูนำแตละประเภท อาทิ ผูนำแบบญ่ีปุน และผูนำแบบอเมริกา ผูเขียนไดนำเสนอเปนแผนภาพพรอม
คำอธิบาย เพ่ือใหผูอานเขาใจงายข้ึน ผูอานสามารถศึกษาองคความรูเร่ืองคุณลักษณะของภาวะผูนำ 
เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมของผูนำในองคการไดอยางถูกตอง เชนเดียวกันกับบทอื่น ๆ เห็นควรวาผูเขียน
นาจะยกตัวอยางผูนำท่ีเปนท่ียอมรับในสังคม อาทิ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของปวงชนชาวไทย 
ที่เปนผูนำชาติที่ยอมรับทั้งในประเทศและท่ัวท้ังโลก และนำเสนอผูนำท่ีบริหารองคการลมเหลว  
เพ่ือใหผูอานเกิดการเช่ือมโยงกับทฤษฎีภาวะผูนำท่ีผูเขียนนำเสนอในตอนตน 
 
 บทท่ี 15 ความขัดแยง 
 ผูเขียนไดนำเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับความหมาย แนวคิด กระบวนการของความ
ขัดแยง รวมถึงประเภทของความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง โดยผูเขียนไดนำเสนอเน้ือหา 
ไดอยางชัดเจน ซึ่งนำเสนอท้ังแผนภาพประกอบคำบรรยาย และเน้ือหาทฤษฎีที่กระชับ เขาใจงาย  
ผูอานสามารถนำองคความรูที่ไดไปขจัดปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในองคการของตนเองได แตใน
ทางกลับกัน หากองคการใดปราศจากความขัดแยง ก็จะเกิดการหยุดน่ิง เฉ่ือยชา และไมเกิด 
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีได แตถาองคการใดมีความขัดแยงมากเกินไป ก็ไมสามารถพัฒนาองคการ 
ไดเชนเดียวกัน และหากผูเขียนไดวิเคราะหขอดี ขอเสีย ของความขัดแยงในองคการ โดยเช่ือมโยงกับ
เหตุการณในปจจุบันจะทำใหผูอานเขาใจไดชัดเจนย่ิงขึ้น 
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บทวิจารณ 

 ในปจจุบันหนังสือ หรือตำราวิชาการที่บรรยายถึงพฤติกรรมองคการมีมากมายหลายเลม 
สำหรับหนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดแบงเน้ือหาเปนหัวขอยอยถึง 15 บท ในแตละบท ผูแตงไดนำเสนอ
เน้ือหาในแตละบทไดอยางสมบูรณ โดยเร่ิมนำเสนอหัวขอจากความหมาย ความสำคัญ องคประกอบ 
ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เก่ียวของ พรอมทั้งมีการนำเสนอแผนภาพ ตาราง และตัวอยางประกอบ 
คำบรรยายอยางเหมาะสม ชัดเจน งายตอการศึกษาและการทำความเขาใจ แตยังขาดรายละเอียด
ในเชิงลึก หรือตัวอยางของเน้ือหาในแตละประเภท ผูเขียนจะสรุปแตใจความหลักเทาน้ัน ไมมีสรุป
ทายของแตละหัวขอ แตผูเขียนจะมีสรุปความคิดรวบยอดไวในทายบทของทุกบท สุดทายน้ี  
ขอแนะนำวา หนังสือเลมนี้เหมาะสมและเปนประโยชนอยางย่ิงตอนักศึกษา คณาจารย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสนใจศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมองคการใหดีขึ้น หนังสือเลมน้ีมีการเรียบเรียง
เน้ือหาท่ีงายตอความเขาใจ เหมาะสำหรับผูที่ตองการศึกษาเรียนรูลักษณะของพฤติกรรมองคการ
แบบเรงรัด หากผูอานตองการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก หรือตัวอยางประกอบ ควรศึกษาหนังสือ 
หรือตำราวิชาการอ่ืน ควบคูไปดวยจะเปนประโยชนมากย่ิงขึ้น 
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ดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในที่ใด ไมอยูในระหวาง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพรในท่ีใด และจะไมสงเพ่ือพิจารณาเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ี 

รับบทความ กรณีที่บทความเปนสวนหน่ึงของการศึกษาควรใสชื่ออาจารยที่ปรึกษาเปนผูเขียน 

รวมดวย  

การเรียงลำดับเน้ือหา จัดรูปแบบ และการพิมพขนาดอักษร สำหรับบทความวิจัยมีเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

การเรียงลำดับเนื้อหา 

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

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

บทความท้ังหมดใหเขาใจที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และนำไปใช

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

5.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเน้ือหาเหมือนกับ

บทคัดยอภาษาไทย 

6.  คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย 

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

ในบทความวิจัยน้ี 

9.  วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ 

ที่จำเปน โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง แหลงท่ีมาของขอมูล การเก็บ

และรวบรวมขอมูล การใชเคร่ืองมือ สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

10.  ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจ 

มีภาพประกอบ แผนภูมิ ตารางหรือการส่ือในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เขาใจไดงาย 

11.  อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวน้ัน ไดสราง

องคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปนรูปธรรม

ไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอ่ืน ๆ 

12.  ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพ่ือนำไปตอยอดการวิจัย 

13.  สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกะทัดรัด ประมาณ 1 ยอหนา 

14. เอกสารอางอิง (Reference) ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ

ขางตน 

การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทดั 

ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่อง-

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

ทุกดาน 1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 

1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแตละรายการ ดังตอไปนี้ 

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

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

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

ของคำสำคัญขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานขวา 

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

5.  ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเน้ือหาแลวข้ึนหัวขอหลักเคาะ 2 ครั้ง เน้ือหา

บรรทัดใหมถัดจากหัวขอใหเคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ 
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การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation) 

การอางอิงในเน้ือหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน

เน้ือหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.  การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบท่ีชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และท่ีชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

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

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

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

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

 แบบท่ี 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลข

หนาท่ีอาง)/ขอความท่ีอาง... ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ เมื่อนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

ตองเขียนนามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน 

 ประไพ  อุดมทัศนีย (2530: 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดำเนินงาน... 

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

2.  การอางอิงท่ีไมระบุหมายเลขหนา ใหเรียงเลียนตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนา

ออกเทาน้ัน 

3.  การลงรายการอางอิง 

 3.1  ใหตัดยศ ตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เชน ศาสตราจารย  

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

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

 3.3  กรณีผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหใชเฉพาะนามสกุลเทาน้ัน เชน Douglas 

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

อธิบายวา... 

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

 3.5  กรณีผูแตงมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ หรือเปนองคกร หนวยงาน ใหคง

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

 3.6  กรณีผูแตงหลายคน 

   ผูแตง 2 คน ใหระบุผูแตงทั้ง 2 คน โดยมีคำวาและค่ันระหวางกลาง เชน (ชุติมา  

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

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

สีหอำไพ, 2519: 98-100) 

   ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะช่ือ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ” 

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

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

 3.7  อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเร่ือง แตมีปที่พิมพเดียวกัน ใหใส  

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

(ธานินทร  กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55) 

 3.8  กรณีอางอิงเน้ือหาท่ีเหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง

หลายคน ใหระบุผูแตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่น เชน (ธงชัย 

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

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

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

 3.10 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอ่ืน 

   1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร

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

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

   2) หากใหความสำคัญกับเอกสารรองมากกวา ใหลงรายการเอกสารรองตามดวย

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

 3.11 กรณีเอกสารอางอิงไมปรากฏช่ือผูแตง แตปรากฏช่ือบรรณาธิการ (ed.) ผูรวบรวม 

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

การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference) 

ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association, 
APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทย 

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

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

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

 Pearson. 

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

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

จังหวัดทีพิ่มพ:/ชือ่สำนกัพิมพ. เชน  

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

 และคณะ, บรรณาธิการ. ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำสำหรบัคนไทย 

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

 พัสดุภัณฑ (รสพ). 

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

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

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

 management.  โดย เริงศักด์ิ  ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

4.  วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ.// 

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

มหาวิทยาลัย. เชน 

เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 กาวอยางย่ังยืน. มติชน, 7. 

8.  อินเทอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.// 

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

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

 (1 ตุลาคม) 

 

การเขียนบทวิจารณหนังสือ ใหประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ บทวิจารณ บทสรุป 

และเอกสารอางอิง โดยเรียงลำดับ ดังน้ี 

1. ชื่อเร่ือง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน โดยอาจต้ัง

ตามชื่อหนังสือที่วิจารณ ตั้งชื่อตามตามจุดมุงหมายของเร่ือง หรือตั้งชื่อดวยการใหประเด็นชวนคิด 

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ เปนการเขียนนำเก่ียวกับเรื่องที่จะวิจารณ เชน ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง ความเปนมา

ของหนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ทำใหวิจารณหนังสือนั้น 

4. บทวิจารณ เปนสวนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ โดยเสนอแนะ

จุดเดนและจุดบกพรองของเร่ืองอยางมีหลักเกณฑและเหตุผล หากตองการเลาเร่ืองยอ ควรเขียน 

เลาอยางสั้น ๆ เพราะการวิจารณไมใชการสรุปเรื่อง แตเปนการแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณ 

ตอหนังสือเร่ืองนั้น ผูเขียนตองการสื่อความหมายอะไรมายังผูอานหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม 

อยางไร ถาประเด็นในการวิจารณมีหลายประเด็นควรนำเสนอตามลำดับ เพื่อใหผูอานบทวิจารณ

เขาใจงายไมสับสน ในกรณีที่มีจุดเดนและจุดดอยควรเขียนถึงจุดเดนกอนแลวจึงกลาวถึงจุดดอย 
เพ่ือใหเกียรติและแสดงใหเห็นวาการวิจารณ คือการสรางสรรคไมใชการทำลาย  

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดท่ีวิจารณและใหแงคิด หรือขอสังเกตท่ีเปน
ประโยชนตอผูอาน นอกจากน้ียังชวยใหผูอานไดทบทวนประเด็นสำคัญของเร่ืองและความคิดสำคัญ

ของผูวิจารณ 

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

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 
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องคประกอบและรูปแบบการพิมพบทความปริทัศน ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ 

บทปริทัศน บทสรุป และเอกสารอางอิง 

1. ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน  

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ กลาวถึงความนาสนใจของเร่ืองท่ีนำเสนอ และเปนการเขียนนำไปสูเน้ือหาแตละ

ประเด็น  

4. บทปริทัศน เปนการเขียนวิพากษงานวิชาการ ที่มีการศึกษาคนควาอยางละเอียด 

วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยช้ีใหเห็นแนวโนมที่ควร

ศึกษาและพัฒนาตอไป 

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปเรื่องที่นำเสนอ พรอมขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 

Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 

การพิมพตนฉบับวิจารณหนังสือและบทความปริทัศน ใหพิมพดวยโปรแกรม Microsoft 

Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ ไมเกิน 20 หนา ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบทุกดาน  

1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 1 เคาะ 

(Single Space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ ชื่อผูเขียนใชขนาด 

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

กระดาษดานซาย เน้ือหาใชขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดขอความกระจายแบบไทย 
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ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

ผูเขียนแกแลวสงคืน 

ไมผานสงกลับ 

รับบทความ 

บรรณาธิการ 

ผูกล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการ 

ตีพิมพโดยไมตองแกไข ตีพิมพโดยมีการแกไข 

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก 

กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ 

ผูกลัน่กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

โรงพิมพจัดทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธกิาร 

กองบรรณาธิการตรวจสอบและสงโรงพิมพ 

กองบรรณาธกิารสงตพีมิพเผยแพร 

แจงใหผูเขียนทราบ 

ไมรับตีพิมพ 

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบ้ืองตน 
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หนังสือนำสงบทความวิจัย 
 

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

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

เรื่อง  นำสงบทความวิจัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. เอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุด 

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

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

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

(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชาวตางชาติระบุเฉพาะช่ือภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ นอกจากน้ี ผลงานดังกลาวยังไมเคยเผยแพรในท่ีใด 

ไมไดอยูในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือเผยแพรในที่อื่น และจะไมสงเพ่ือเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน  

 

 จึงขอสงบทความมาเพ่ือพิจารณา 

 

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

                                                                          

 

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

        

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

 
กำหนดออก   ปละ 2 ฉบับ 

คาสมัครสมาชิก  1 ป 220 บาท (รวมคาจัดสงทางไปรษณีย) 

จำหนายปลีก    ฉบับละ 120 บาท 

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

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

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

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

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

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

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