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ความเป็นมา

ด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

ลงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 ข้อท่ี 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (ส�านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา 2549: 28-30) ได้ก�าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือบางส่วนของผลงาน

วิทยานิพนธ์ ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสว่นตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ี

มีรายงานการประชมุ (Proceeding) ในกรณีของนกัศกึษาระดบัมหาบณัฑิต และสิง่พิมพ์ทางวิชาการ

ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ในกรณีของนกัศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิต เป็น

สว่นหนึง่ของเกณฑ์การส�าเร็จการศกึษา และตามมตขิองการประชมุการพฒันางานบณัฑิตศกึษา ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ภมิูภาคตะวนัตก ครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัพธุท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้เหน็

ชอบให้มหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ภมิูภาคตะวนัตก มีภาระงานร่วมกนั คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

รับผิดชอบจดัท�าวารสารบณัฑิตศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

รับผิดชอบจดัท�าวารสารบณัฑิตศกึษาสาขาสงัคมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ และ

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ รับผิดชอบการจดัประชมุทางวิชาการ

ต่อมาท่ีประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  

ครัง้ท่ี 2/2551 เม่ือวนัองัคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมตรัิบหลกัการตามร่างโครงการจดัท�าวารสาร

บณัฑิตศึกษาสาขาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภูมิภาคตะวนัตก และให้มหาวิทยาลยั

ราชภฏัแต่ละแห่งท่ีรับผิดชอบภาระงานตามมติท่ีประชมุครัง้ท่ี 1/2551 จดัท�าร่างโครงการเพ่ือเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ภมิูภาคตะวนัตก ในวนัเสาร์ท่ี 6 ธนัวาคม 2551 ซึง่ท่ี

ประชมุอธิการบดีในครัง้นัน้มีมตเิหน็ชอบในหลกัการตามเสนอ

ผู้ด�าเนินงาน  :  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคมศาสตร์วจิยั

วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั (Journal for Social Science Research) เกิดจากความร่วมมือ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ) 

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้ รับผิดชอบด�าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่

วิจยัหรือผลงานทางวิชาการของนกัศึกษา อาจารย์ และบุคคลทัว่ไป ในสาขาท่ีเก่ียวกบัครุศาสตร์  

ศกึษาศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกิจ และการจดัการ และสหวิทยาการด้านมนษุย์ศาสตร์

และสงัคมศาสตร์

วารสารสงัคมศาสตร์วิจัย ก�าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม- 

มิถุนายน และฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารศาสตร์วิจัยเน้นการน�าเสนอบทความ

วิจยั โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนงัสือ (book review) หรือบทความปริทศัน์ (review 

article) ตีพิมพ์ร่วมด้วยและบทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคณุวฒิุ 

จ�านวนอยา่งน้อย 2 คน ใน 3 คน ช่ือผู้ เขียนและผู้ทรงคณุวฒิุถือเป็นความลบั และการประสานงาน

ระหวา่งผู้ เขียนและผู้ทรงคณุวฒิุต้องผา่นกองบรรณาธิการเทา่นัน้

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้เตรียมบทความตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้ เขียน และให้กรอก 

รายละเอียดในหนงัสือน�าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดงักล่าวเป็นตนจริงและเป็นผลงานใหม ่

ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในท่ีใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในท่ีใด และจะไม่ส่ง 

เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ีรับบทความ กรณีท่ีบทความเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการศกึษาควรใสช่ื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เป็นผู้ เขียนร่วมด้วย

วัตถุประสงค์

เพ่ือเผยแพร่วิจยัหรือผลงานทางวิชาการของนกัศกึษา อาจารย์ และบคุคลทัว่ไป

สาขาที่เปิดรับบทความ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ และ 

สหวิทยาการด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

ประเภทบทความ

เน้นการน�าเสนอบทความวิจยั โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนงัสอื (book review)  

หรือบทความปริทศัน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย
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ก�าหนดตพีมิพ์วารสาร

ก�าหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถนุายน และฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-

ธนัวาคม

เงื่อนไข

1. ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ต้องเตรียมบทความตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้ เขียนของวารสาร  

โดยบทความต้องเป็นศาสตร์ในสาขาท่ีวารสารก�าหนด

2. บทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคณุวฒิุ จ�านวนอย่างน้อย 

2 คน ใน 3 คน

3. ช่ือผู้ เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลบั และการประสานงานระหว่างผู้ เขียนและ 

ผู้ทรงคณุวฒิุต้องผา่นกองบรรณาธิการเทา่นัน้

4. ให้กรอกรายละเอียดในหนงัสอืน�าสง่บทความเพ่ือรับรองวา่ผลงานดงักลา่วเป็นของตนจริง 

และเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในท่ีใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ 

ในท่ีใด และจะไมส่ง่เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 จากวนัท่ีรับบทความ

5. กรณีท่ีบทความเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา ควรใสช่ื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ เขียนร่วมด้วย
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CHANGES IN LOCAL WISDOM OF GLAZED WATER JAR WITH DRAGON 

PATTERN IN MUEANG DISTRICT, RATCHABURI PROVINCE
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บทคัดย่อ

	 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์	 เพ่ือศกึษาการเปลี่ยนแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	อ�าเภอ

เมือง	จงัหวดัราชบรีุ	โดยใช้เคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์เจาะลกึ	การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม	ศกึษาในพืน้ท่ี	

ต�าบลหน้าเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จงัหวดัราชบรีุ	 และมีการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า	 การวิจยัพบว่า 

การเปลี่ยนแปลงของภมิูปัญญาท้องถ่ินนัน้มีการเปลี่ยนแปลง	แบง่เป็น	3	ยคุ	คือ	ยคุภมิูปัญญาดัง้เดมิ	

ยุคภูมิปัญญาใหม่	 และยุคภูมิปัญญาสร้างสรรค์	 การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาในแต่ละยุคนัน้	 

แสดงให้เหน็ถงึความเป็นมาของโอง่มงักรซึง่เป็นภมิูปัญญาดัง้เดมิของชมุชนท่ีเปลีย่นบทบาทตามสภาพ

ของสงัคมและเศรษฐกิจ	 จากนัน้พฒันาปรับปรุงมาเป็นงานเซรามิก	 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความทนัสมยั 

จนสามารถเป็นสินค้าสง่ออกไปตา่งประเทศได้ระยะเวลาหนึง่	 และพฒันามาเป็นงานศิลปะร่วมสมยั

ของชมุชน	จากผู้น�าด้านงานศลิปะ	คนในชมุชนมีสว่นร่วมชว่ยกนัสร้างชมุชนให้เกิดเป็นเมืองสร้างสรรค์

ในฐานะเมืองแหง่ศลิปะ

	 จากทนุภมิูปัญญาทนุวฒันธรรมของท้องถ่ินดัง้เดมิ	สง่ผลให้ชมุชนพฒันาเป็นเมืองทอ่งเท่ียวใน

เชิงสร้างสรรค์ด้วยงานศลิปะร่วมสมยั	สง่เสริมภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีสะท้อนตวัตนของชมุชนได้

อยา่งชดัเจน	อีกทัง้สร้างความยัง่ยืนให้กบัชมุชนในระยะยาวด้วยภมิูปัญญาของชมุชนท่ีมีคณุคา่	เพ่ือ

สร้างประโยชน์ให้กนัชมุชนตอ่ไปในอนาคต

ค�าส�าคัญ:	การเปลี่ยนแปลง,	ภมิูปัญญาท้องถ่ิน,	โอง่มงักร,	ราชบรีุ
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*บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของดษุฎีนิพนธ์	เร่ือง	ความเปลีย่นแปลงของชมุชนสูเ่มืองสร้างสรรค์	กรณีศกึษาชมุชนคนตลาด	ต�าบลหน้าเมือง	

จงัหวดัราชบรีุ	หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีนิพนธ์	สาขาไทยศกึษา	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยับรูพา
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ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the changes in local wisdom of glazed 

water	 jars	 with	 dragon	 pattern,	Mueang	District,	 Ratchaburi	 Province.	 The	 research	 

instruments	were	an	in-depth	interview,	participant	observation,	and	field	study	at	Na	Mueang	

Sub-district,	Mueang	District,	 Ratchaburi	 Province.	 Triangulation	was	 used	 to	 validate	 

the	data.	The	results	showed	that	the	changes	in	local	wisdom	could	be	divided	into	three	

eras:	traditional,	new,	and	creative	eras.	The	changes	in	local	wisdom	in	each	era	reflected	 

the	 background	 of	 glazed	water	 jars	 with	 dragon	 pattern.	 This	 dragon	 earthenware	 

is	traditional	wisdom	of	the	community	that	has	changed	to	meet	socio-economic	conditions, 

	 leading	 to	 the	development	 into	modern	ceramic	works	qualified	as	an	export	product.	 

Additionally,	ceramics	were	developed	into	community	contemporary	arts	by	art	 leaders.	

Local	people	jointly	created	community	to	be	the	Creative	Land	of	Arts.

	 Through	 intellectual	 and	cultural	 capital	 of	 local	 community,	 the	 community	 has	 

developed into a creative tourism city with contemporary art and promoted the local  

image	and	identity	that	explicitly	reflect	the	identity	of	the	community.	Besides,	sustainable	 

community development can be achieved with the valued local wisdom for community  

benefits	in	the	future.

Keywords: change,	local	wisdom,	glazed	water	jar	with	dragon	pattern,	Ratchaburi

บทน�า

	 จงัหวดัราชบุรีมีช่ือเสียงและคนส่วนใหญ่รู้จกักนัเป็นอย่างดีในฐานะเมืองแห่ง	 “โอ่งมงักร”	 

ซึ่งเป็นงานเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นจนกลายมาเป็นค�าขวัญประจ�าจังหวัด	 

โอ่งมังกร	 เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินและอุตสาหกรรมพืน้บ้านท่ีคนราชบุรีภาคภูมิใจ	 อีกทัง้ยังมี 

ความสมัพนัธ์ในหลาย	ๆ	ด้านกบัคนในชมุชน	เชน่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านภมิูปัญญา	ด้านศิลปวฒันธรรม	

กระทั่งช่วงเวลาหนึ่งภูมิปัญญาโอ่งมังกรนีไ้ด้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ให้รุ่งเรืองก่อนท่ีจะลดบทบาทหน้าท่ีและแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

	 ภูมิปัญญาเป็นความคิดทางสังคม	 เป็นความรู้ของชาวบ้านในท้องถ่ิน	 ซึ่งได้มาจาก

ประสบการณ์	และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน	รวมทัง้ความรู้ท่ีสัง่สมมาตัง้แตบ่รรพบรุุษ	สืบทอด

จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง	 ระหว่างการถ่ายทอดมีการปรับเปลี่ยน	ประยกุต์	 เป็นความรู้ใหม ่

ตามสภาพการณ์ทางสงัคมวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม	ภูมิปัญญาจึงเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีช่วย 
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ชมุชนได้อยู่อย่างยัง่ยืน	ภมิูปัญญาของจงัหวดัราชบรีุท่ีมีช่ือเสียงและคนสว่นใหญ่รู้จกักนัเป็นอย่างดี	 

“โอ่งมงักร”	 เป็นงานเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีมีอตัลกัษณ์อนัโดดเด่นจนเป็นค�าขวญัประจ�าจงัหวดั	 ซึง่เป็น

ภมิูปัญญาท้องถ่ินและอตุสาหกรรมพืน้บ้านท่ีคนราชบรีุภาคภมิูใจ	เป็นเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีมีประวตัศิาสตร์

มาช้านาน	อีกทัง้สร้างอาชีพให้กบัคนในท้องถ่ินมาอยา่งยาวนานเชน่กนั	เม่ือกระแสเศรษฐกิจผนัผวน 

อีกทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปนัน้	 ท�าให้ผู้ประกอบโรงงานผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยน

สินค้าไปตามสถานการณ์	จากรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในครัวเรือน	 ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภณัฑ์ 

ให้ทนัสมยัท่ีใช้ประดบัตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้สวยงาม	 รวมถึงการส่งออกสินค้าประเภทเซรามิก 

ไปตลาดตา่งประเทศ	 เพ่ือเพ่ิมตลาดสง่ออก	ซึง่การสง่ออกสนิค้าไปตา่งประเทศ	 ในระยะเวลาไมน่าน	

ผนวกกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจในประเทศและตา่งประเทศท�าให้สินค้าหรือผลิตภณัฑ์เซรามิกกคอ่ย	 ๆ	

เสื่อมถอยลง	สินค้าท่ียงัสามารถจ�าหน่ายได้คือ	 สินค้าประเภทของท่ีระลกึ	 ของฝาก	 ท่ีเป็นชิน้เล็ก	 ๆ	

เทา่นัน้

	 โอ่งยคุดัง้เดิมท่ีเคยเป็นสินค้าท่ีจ�าเป็นในครัวเรือนกลบัเป็นสินค้าท่ีไม่มีความจ�าเป็น	 อีกทัง้ 

การน�าสินค้าประเภทอ่ืนเข้ามาในชีวิตประจ�าวัน	 ท�าให้คุณค่าและบทบาทของโอ่งมังกรลดลงจึง

จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ปรับตัวไปตามภูมิปัญญาใหม่	 จนเปลี่ยนแปลงมาเป็นยุค

ภมิูปัญญาสร้างสรรค์จากการมีผู้น�าทางด้านงานศลิปะท่ีเช่ือมโยงและสานสมัพนัธ์จนเป็นกระบวนการ 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาในนามเมืองศิลปะ	 และเป็นท่ี รู้จักของนักท่องเ ท่ียวจาก 

การประชาสมัพนัธ์จากสื่อต่าง	 ๆ	 ให้รู้จักจังหวดัราชบุรี	 การวิจัยนีเ้พ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ภมิูปัญญาของโอง่มงักรในท้องถ่ินท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา	ท่ีมีความส�าคญักบัชมุชนท้องถ่ิน 

เพ่ือเป็นการถ่ายทอด	อนรัุกษ์ภมิูปัญญา	ให้เป็นประโยชน์ด้านประวตัศิาสตร์ชมุชนตอ่ไป

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือศกึษาการเปลี่ยนแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	ในอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ

วธีิด�าเนินการ

	 การวิจยัเร่ืองการเปลี่ยนแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	 ในอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	 

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	 research)	 โดยน�าระเบียบวิธีวิจัยมาปรับใช้เพ่ือให้มี 

ความเหมาะสมในการศกึษาข้อมลูและวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลการศกึษาท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์ 

ท่ีได้ก�าหนดไว้ในเบือ้งต้น	โดยมีกระบวนการด�าเนินการวิจยัดงันี ้

 ขอบเขตของการวจิยั ศกึษาการเปลีย่นแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	ในอ�าเภอเมือง 

จังหวดัราชบุรี	 ยุคภูมิปัญญาดัง้เดิม	 (พ.ศ.	 2476-2514)	 ยุคภูมิปัญญาใหม่	 (พ.ศ.	 2515-2553) 

และยคุภมิูปัญญาสร้างสรรค์	 (พ.ศ.	2554-ปัจจบุนั)	 โดยใช้วิธีการแบง่ยคุตามชว่งเวลาประวตัศิาสตร์	
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และเกณฑ์ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาในแต่ละช่วง	 ด้วยการก�าหนดช่วงเวลาใน 

การศกึษาประวตัิศาสตร์ทัง้ชว่งเวลาสัน้และยาว	ท�าให้ทราบถงึพฒันาการหลายด้านของมนษุย์	หรือ 

ช่วงเวลานัน้เกิดอะไรขึน้ในสงัคมหรือภูมิภาคใดบ้างท่ีสอดคล้องกันหรือแตกต่างกันอย่างไร	 และ 

เข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม	หรือให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภมิูปัญญาของ

มนษุย์	(ภารดี	มหาขนัธ์,	2553:	25)

 พืน้ที่ที่ใช้ในการศกึษา	ในพืน้ท่ีชมุชนต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมืองราชบรีุ	อยูใ่นเขตเทศบาล

เมือง	จงัหวดัราชบรีุ	

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง	ประชากรท่ีศกึษาหรือผู้ให้ข้อมลูหลกั	คือ	ผู้ประกอบการโรงงาน

รัตนโกสินทร์	 4	 และโรงานเถ้าฮงไถ่	 ซึง่เป็นโรงงานรุ่นแรก	 ๆ	 ท่ีผลิตโอ่งมงักรและผลิตภณัฑ์เซรามิก	

และมีบทบาทส�าคญัในการเปลี่ยนแปลงในชมุชนอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	 โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์

เชิงลึกและการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมท่ีโรงงานทัง้สองแห่ง	 สงัเกตจากสถานท่ีจริงท่ีผลิตโอ่งมงักร 

และผลติภณัฑ์เซรามิก

 วธีิการรวบรวมข้อมูล 

	 1.	 ข้อมลูเอกสาร	ได้จากการรวมรวมข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษา	ตลอดจนเนือ้หาส�าคญัเพ่ือน�า

ไปสูก่ารตีความและสรุปวิเคราะห์	คือ	บทความ	วารสาร	งานวิจยั	วิทยานิพนธ์	สื่อออนไลน์	เป็นต้น

	 2.	 ข้อมลูภาคสนาม	(field	work)	ได้จากการลงพืน้ท่ีเชิงส�ารวจรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้อง

กบัการศกึษาโดยใช้เคร่ืองมือ	แบบการสมัภาษณ์เจาะลกึ	ใช้เคร่ืองบนัทกึเสยีงเก็บข้อมลู	และการสงัเกต

แบบมีสว่นร่วม	

	 3.	 ตรวจสอบข้อมลู	การตรวจสอบข้อมลูโดยการตรวจสอบข้อมลูแบบ	3	เส้า	 คือ	ตรวจสอบ

ด้านเวลา	สถานท่ี	และบคุคล	เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีความถกูต้องและนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ

	 4.	 วิเคราะห์ข้อมลู	ด�าเนินการวิเคราะห์และตีความข้อมลู	เพ่ืออธิบายให้เหน็ข้อค้นพบตา่ง	ๆ	

ด้านพฒันาการภมิูปัญญาของชมุชนท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง	

ผลการวจิยั
	 การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถ่ินของโอ่งมังกร	 ในอ�าเภอเมือง	 จังหวดัราชบุรี	 

ผู้ วิจัยได้	 แบ่งยุคของชุมชนออกเป็น	 3	 ช่วง	 ได้แก่	 ยุคภูมิปัญญาดัง้เดิม	 (พ.ศ.	 2476-2514)	 

ยคุภมิูปัญญาใหม	่(พ.ศ.	2515-2553)3	และยคุภมิูปัญญาสร้างสรรค์	(พ.ศ.	2554-ปัจจบุนั)	ดงันี	้

3ปัจจบุนับางโรงงานยงัผลติสนิค้าประเภทเซรามิกจ�าหนา่ยอยู	่อาทิ	เชน่	โรงงานรัตนโกสนิทร์1,	โรงงานรัตนโกสนิทร์	4,	โรงงานเถ้าฮงไถ่
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 1. ยุคภมูปัิญญาดัง้เดมิ (พ.ศ. 2476-2514)

	 		 การเข้ามาของคนจีนในประเทศไทยมีเข้ามาตามล�าดบัความมากน้อยดงันี	้ จีนแต้จ๋ิว	 

จีนแคะ	 จีนไหหล�า	 จีนกวางตุ้ง	 และจีนฮกเกีย้น	 โดยกลุม่ชาวจีนแต้จ๋ิวมีจ�านวนสงูสดุถึงร้อยละ	50	 

ชาวจีนส่วนใหญ่มาจากบริเวณตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในหมู่ชาวจีนแต่จ๋ิวท่ีลงเรือส�าเภา 

มาจากอ่าวจงัหลินไปสู่สยามนัน้	 นอกจากพ่อค้าแล้ว	 ส่วนมากก็เป็นชาวนาท่ีล้มละลายและชาวนา

ยากจนท่ีไร้อาชีพ	ชาวจีนฮกเกีย้นเป็นพวกแรกท่ีเดนิทางเข้ามาตัง้หลกัแหลง่ในสยามสมยักรุงศรีอยธุยา	

ชาวจีนกลุ่มนีมี้ความช�านาญในด้านการค้าและการเดินเรือ	 การเดินทางเข้ามาสยามคนจีนเหล่านี ้

จะลงเรือท่ีอา่วจงัหลนิเชน่เดียวกบัชาวจีนกลุม่แต้จ๋ิว	(กรมศิลปากร,	2544:	126)	

	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงสมัยรัชกาลท่ี	 5	 ซึ่งเป็นช่วงท่ี 

ชาวจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามาพึง่พระบรมโพธิสมภารกนัเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ชาวจีนในประเทศไทย

เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว	 รวมทัง้ท่ีจงัหวดัราชบรีุด้วย	ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาวจีนแตจ๋ิ่ว	 ในจงัหวดัราชบรีุ

แหลง่ท่ีตัง้ถ่ินฐานของชาวจีนได้แก่	 อ�าเภอเมืองราชบรีุ	 อ�าเภอบ้านโป่ง	 อ�าเภอโพธาราม	และอ�าเภอ

ด�าเนินสะดวก	 ชาวจีนจึงมกักระจายอยู่ตามชมุชนลุม่แม่น�า้แม่กลอง	 เม่ือไทยท�าสนธิสญัญาบาวริง

ในปี	พ.ศ.	2398	และมีการขดุคลองภาษีเจริญ	และคลองด�าเนินสะดวกเช่ือมแมน่�า้เจ้าพระยา	แมน่�า้

ทา่จีน	และแมน่�า้แมก่ลองในปลายรัชกาลท่ี	 4	ถงึต้นรัชกาลท่ี	 5	 เป็นการขยายเส้นทางการค้าทางน�า้	

การขนสง่	การปลกูข้าว	ตลอดจนการอพยพของผู้คน	ท�าให้การค้าบริเวณลุม่แมน่�า้แมก่ลองคกึคกัขึน้	

มีชาวจีนเดินทางเข้ามาค้าขาย	มาแลกข้าว	ตามหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 และกระจกุตวัหนาแน่นในบางแห่ง 

ท่ีเป็นแหลง่ท�ามาหากิน	ย่านแลกเปลี่ยนสินค้าท่ีคอ่ย	 ๆ	พฒันาเป็นตลาดย่อยขึน้ตามหมู่บ้านชมุชน	 

(สภุาภรณ์	จินดามณีโรจน์,	2537:	39)	

	 ในปลายรัชกาลท่ี	5	โปรดให้สร้างทางรถไฟสายใต้เช่ือมระหวา่งกรุงเทพฯ-เพชรบรีุ	ผา่นเมือง

ราชบรีุ	ผา่นชมุชนบ้านเจ็ดเสมียน	บ้านโพธาราม	และบ้านโป่ง	เร่ิมสร้างในปี	พ.ศ.2443	และเสร็จพอใช้

การได้ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	 2445	และเปิดใช้เป็นทางการในปี	พ.ศ.	 2446	 (สมใจ	 ไพโรจน์ธีระรัชต์,	 

2517:	 283)	 จึงท�าให้สะดวกต่อการค้าขายมากย่ิงขึน้	 และท�าให้สถานีอ�าเภอเมืองราชบรีุเป็นตลาด

เมืองราชบุรี	 สถานีโพธารามเป็นตลาดโพธาราม	 และสถานีบ้านโป่งเป็นตลาดบ้านโป่ง	 ซึ่งเป็น

ชุมชนย่านการค้าท่ีมีคนจีนอาศยัอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ชาวจีนท่ีเข้ามาในจงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่มกั

มีอาชีพค้าขาย	 แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเข้ามาปักหลกัสร้างรากฐานทางภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กบัราชบุรี 

ผ่านงานหตัถกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผาตัง้แต่ในอดีตจนกระทัง่กลายเป็นงานศิลปะร่วมสมยัในปัจจบุนั	

ภมิูปัญญาของจงัหวดัราชบรีุท่ีมีช่ือเสยีงและคนสว่นใหญ่รู้จกักนัเป็นอยา่งดี	“โอง่มงักร”	เป็นงานเคร่ือง

เป็นดินเผาท่ีสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นจนมาเป็นค�าขวญัประจ�าจงัหวดั	 ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

อตุสาหกรรมพืน้บ้านท่ีคนราชบรีุภาคภมิูใจ	 ในยคุแรกโอ่งท่ีใช้กกัเก็บน�า้ชัน้ดีต้องมาจากประเทศจีน	 

แต่เน่ืองจากภาวะสงครามโลกครัง้ท่ี	 2	 เป็นต้นมา	 สินค้าจากต่างประเทศหลายอย่างไม่สามารถ 

น�าเข้าประเทศได้	จงึจ�าเป็นต้องผลติเอง	
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	 โรงงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาในราชบรีุเร่ิมมาจากชา่งชาวจีนท่ีมีความช�านาญในการท�าเคร่ืองเคลอืบ	

ช่ือนายจือเหมง็	แซอ่ึง้	และนายซง่ฮง	แซอิ่ง้	มาจากอ�าเภอแต้จ๋ิว	หมูบ้่านปังโคย	ซึง่หมูบ้่านปังโคยเป็น

หมู่บ้านท่ีผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาในประเทศจีน	 ได้รวบรวมเงินทนุกบัพรรคพวกชาวจีนตัง้โรงงาน	 “เถ้า

เซง่หลี”	ขึน้เป็นครัง้แรกปี	พ.ศ.	2476	เป็นโรงงานขนาดเลก็หลงัคามงุจาก	(สมยันัน้โรงงานอยูบ่ริเวณ

ตรงข้ามโรงพยาบาลแมแ่ละเดก็เขต	7	ในปัจจบุนั)	ในระยะแรกโรงงานนีผ้ลติเฉพาะภาชนะส�าหรับใส่

เคร่ืองดองเคม็ประเภท	ไหน�า้ปลา	กระปกุขนาดเลก็	และโอง่บ้างเลก็น้อย	ตอ่มาเม่ือกิจการรุ่งเรืองขึน้

ตามความต้องการของตลาดมีมากขึน้	โรงงานจงึได้ขยายกิจการ	และหุ้นสว่นแยกตวัออกไปตัง้โรงงงาน

เอง	(กรมศลิปากร,	2544:	68)	ในขณะนัน้โอง่ยคุแรก	ๆ	จะเป็นใบเลก็ไมใ่หญ่มากนกั	จ�าพวกไหเลก็	ๆ	

ใสน่�า้ปลา	เต้าเจีย้ว	ของหมกัดองตา่ง	ๆ	ระยะตอ่มาเร่ิมปัน้ให้ใหญ่มากขึน้บรรจนุ�า้ได้ปริมาณมากขึน้	

จาก	4	ป๊ีบ	เป็น	6	ป๊ีบ	7	ป๊ีบ	(สขุชาติ	โฆษะบดี,	2561:	สมัภาษณ์)

	 ยคุแรก	ๆ	ได้ริเร่ิมปัน้ไห	อา่งน�า้ข้าวและมีการปัน้โอง่ในเวลาตอ่มา	โอง่ในยคุนัน้ไมมี่ลวดลาย	

เรียกวา่	“โอง่เลี่ยน”	ตอ่มามีการคดิแกะลวดลายดอกติดท่ีพิมพ์ไม้	ตีท่ีบา่รอบ	ๆ	โอง่	ให้มีลายนนูขึน้มา 

คล้ายไหในปัจจบุนั	 มีการน�าเข้าดินขาวจากประเทศจีน	 เพ่ือมาทดลองติดเป็นลายมงักร	 เลียนแบบ 

โอ่งมงักรของจีน	ปรากฏว่าได้ผลดี	 จึงมีการผลิตโอ่งมงักรขายในเวลาต่อมา	 (ปรีดา	 ปัญญาจนัทร์,	

2529)	บางโรงงานแกะสลกัไม้เป็นรูปปหูรือรูปหวัเสือเปรียบเหมือนสญัลกัษณ์ของสินค้าของโรงงาน	

เป็นต้น	อยา่งเชน่	โอง่มงักรของโรงงานรัตนโกสนิทร์เน้นลายมงักร	5	เลบ็	และ	4	เลบ็	ซึง่เป็นอตัลกัษณ์

ประจ�าตระกลู	จดุเลน่ของลายมงักรดงักลา่ว	คือ	มงักรมีลิน้ยาว	ซึง่เป็นฮวงจุ้ย	หมายถงึ	การดดูทรัพย์สนิ 

เงินทอง	ความมีอ�านาจ	 วาสนา	ความเจริญเข้าบ้าน	ลกูหลานจะเป็นใหญ่เป็นโต	และมงักร	 5	 เลบ็	 

เป็นมงักรท่ีมีอ�านาจใช้แทนสงิห์	กิเลน	หรือพญานาค	ให้อ�านาจ	วาสนา	และความเป็นมงักรถ่ายทอด

มาจากอดีตจนถงึปัจจบุนั	(สขุชาติ	โฆษะบดี,	2561:	สมัภาษณ์)

	 ตอ่มาชว่งหนึง่วตัถดุบิอยา่งดนิขาวท่ีใช้เขียนลายโอง่จากเมืองจีนเร่ิมมีปัญหา	เพราะราคาแพง 

และการขนสง่ไม่สะดวก	จึงหาดินขาวภายในประเทศท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	 ซึง่เป็นแหลง่ดินขาวท่ีมี

คณุภาพดี	ซึง่สามารถใช้ทดแทนดนิขาวจากเมืองจีนได้ดี	จากนัน้ท�าให้มีการตดิลายบนโอง่มงักรมาก

ขึน้และท�าให้ผู้ประกอบการหนัมาผลติโอง่มงักรมากย่ิงขึน้	อีกทัง้ดนิเหนียวท่ีเป็นวตัถดุบิหลกัในการปัน้ 

โอ่งมงักรในพืน้ท่ีชมุชนมีความเหมาะสมและสามารถปัน้โอ่งได้มีคณุภาพ	 โอ่งมงักรราชบรีุ	 จึงได้รับ 

ความนิยมอยา่งรวดเร็ว	เพราะมีความคงทน	กกัเก็บน�า้ฝนได้ดี	ไมมี่กลิน่	และเป็นภาชนะท่ีทกุบ้านเรือน

ต้องมีไว้	 อีกทัง้เกิดการขยายตวัของโรงงานจากการผลิตเพราะมีการค้าขายท่ีเพ่ิมมากขึน้	 ดงัจะเห็น 

ได้จากในชว่งปี	พ.ศ.		2514-2524	ก่อนถงึยคุภมิูปัญญาใหม	่มีโรงงานท่ีก่อตัง้ขึน้ใหมแ่ละแจ้งจดทะเบียน 

ไว้กับส�านกังานอุตสาหกรรมไว้	 จ�านวน	 35	 โรงงาน	 และเป็นช่วงท่ีโรงงานแต่ละโรงงานเร่งขยาย 

การผลติเพ่ือให้ทนัตอ่ความต้องการของตลาด	(ส�านกังานสง่เสริมอตุสาหกรรม,	2545:	1)
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	 การค้าขายสินค้าในยุคนีใ้ช้วิธีเร่ขายทางเรือต้องขนส่งมาลงเรือท่ีแม่น�า้ตลาดราชบุรี	 

เพราะยังไม่มีถนนตัด	 ในช่วงเวลานัน้มีพ่อค้าแม่ค้ามอญบ้านศาลาแดงหรือบริเวณสามโคกไป

เอาโอ่งมังกรทางน�า้ใช้เส้นทางคลองภาษีเจริญผ่านท่าจีน	 เข้าคลองด�าเนินสะดวกออกแม่กลอง 

ท่ีบางนกแขวก	 แล้วล่องไปรับโอ่งมังกรท่ีราชบุรี	 ขากลับเส้นทางเรือต้องการพืน้น�า้ท่ีไม่วุ่นวาย 

เหมือนเส้นทางเก่า	จงึผา่นเข้าทางทา่จีนลอ่งทางจงัหวดัสพุรรณบรีุผา่นประตนู�า้	บางย่ีหน	บางปลาหมอ	 

มาออกทางบ้านแพน	แล้วจงึลอ่งแมน่�า้น้อยมาออกแมน่�า้เจ้าพระยาแถวลานเท	แตต่อ่มาการค้าขาย

โอ่งทางเรือจึงค่อย	 ๆ	 เลิกราไป	 เพราะการขายสินค้าของตลาดและชุมชนไม่ใช่พืน้ท่ีริมฝ่ังคลอง 

เพราะคลองต่าง	 ๆ	 เร่ิมเดินเรือไม่สะดวก	ดงันัน้ในปี	พ.ศ.	 2517	 การค้าทางเรือจึงปรับเปลี่ยนเป็น 

การค้าขายทางรถยนต์หลากหลายรูปแบบตัง้แต่การใช้รถบรรทุกหกล้อบรรทุกโอ่งไปจ�าหน่าย 

ทางภาคอีสาน	 เช่น	นครพนม	สกลนคร	ยโสธร	หรือขึน้ไปทางภาคเหนือในพืน้ท่ีเชียงใหม	่ เชียงราย	 

บางรายบรรทกุโดยใช้รถกระบะสินค้าจ�าพวกหม้อดินเผา	 อ่างมงักร	 กระถางแดง	 อ่างบวั	 จ�าหน่าย 

ในพืน้ท่ีตามหมู่บ้านจดัสรรแถว	นนทบรีุ	ปทมุธานี	 กรุงเทพฯ	ซึง่สินค้าท่ีขายดีคืออ่างบวั	 อ่างมงักร	 

สว่นโอง่มงักรไมค่อ่ยเป็นท่ีนิยมใช้จงึขายได้น้อยและคอ่ย	ๆ 	หมดความส�าคญัลงไป	อีกทัง้ในระหวา่งนี ้

ได้เกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตค้าโอ่งในจงัหวดัราชบุรีเป็นสมาคมเคร่ืองเคลือบดินเผาขึน้	 

ซึ่งมีนายกสามาคมเป็นผู้น�าสมาคม	 มีการเลือกตัง้กันปีละ	 1	 ครัง้	 สมาคมจะมีบทบาทส�าคญัใน 

การเรียกประชมุกลุม่สมาชิกผู้ผลติเคร่ืองดนิเผาและโอง่มงักรเพ่ือหาข้อสรุปและชว่ยกนัแก้ไขปัญหาตา่ง	ๆ 	

ในการผลติเคร่ืองปัน้ดนิเผาระหวา่งกลุม่สมาชิกด้วยกนั	ซึง่ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานร่วมกนั	

ก�าหนดราคาของผลติภณัฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผา	เป็นต้น	(สมหญิง	จรรยา,	2537:	37)

 2. ยุคภมูปัิญญาใหม่ (พ.ศ. 2515-2553)

	 		 ในช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์	 กล่าวคือ	 มีการพฒันารูปแบบ 

ให้หลากหลาย	บางโรงงานได้มีการน�าเตาแก๊สมาใช้ควบคูก่บัการเผาเตามงักร	 (จารุณี	 อินเฉิดฉาย,	

2534:	207	)	ตลอดระยะเวลาการผลติเคร่ืองปัน้ดนิเผาและการค้ากวา่	50	ปี	มีการขยายตวัของโรงงาน

เคร่ืองปัน้ดนิเผาเป็นจ�านวนมาก	ผู้ผลติสว่นใหญ่ประสบปัญหาในการผลติเคร่ืองปัน้ดนิเผาด้านวตัถดุบิ	

คือ	ดินมีราคาแพง	ชา่งปัน้ขาดแคลน	เชือ้เพลงิราคาสงู	ตลอดจนผลติภณัฑ์พลาสตกิเข้ามาทดแทน	

	 ซึง่สอดคล้องกบัชศูกัดิ์	โฆษะบดี	(2543:	12-16)	กลา่ววา่	ปัญหาในการผลติโอง่	คือ	

	 1)	 ปัญหาการขาดแคลนดินเหนียวเป็นวตัถุดิบส�าคญัในการผลิตโอ่งเร่ิมขาดแคลนลงไป

จากบริเวณเดิม	ดินเหนียวท่ีเหลือจะเป็นดินท่ีไมมี่คณุภาพ	จงึจ�าเป็นต้องส�ารวจหาแหลง่ดินแหง่ใหม	่

นอกจากนีด้ินเหนียวท่ีขาดแคลนแล้ว	ยงัมีปัญหาเร่ืองความหดตวัของดิน	 เม่ือเจออณุหภมิูความร้อน

แล้วเกิดการยบุตวัของดนิท�าให้ไมไ่ด้ทรวดทรงท่ีต้องการ	เกิดความเสียหาย
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	 2)	 ปัญหาเชือ้เพลิง	 ซึง่ต้องใช้ฟืนขนาดเล็ก	 ส่วนฟืนขนาดใหญ่ใช้น้อย	หากจะใช้เชือ้เพลิง 

อยา่งอ่ืนจะหายากและราคาแพง

	 3)		ปัญหาการตลาด	ตลาดเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีเป็นหลกั	คือ	โอง่และไหน�า้ปลา	เม่ือมีผลติภณัฑ์

พลาสตกิเข้ามาทดแทนท่ี	คณุภาพดีไมแ่ตกหกังา่ย	เบา	ท�าให้ยอดจ�าหนา่ยโอง่ลดลง	และเม่ือรัฐบาล

พฒันาแหลง่น�า้	เพ่ือใช้ในการเกษตรกรรมและบริโภคจ�านวนมาก	ความจ�าเป็นในการใช้โอง่	ไห	ใสน่�า้	

จงึลดน้อยลง

	 4)		ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	 เน่ืองจากการผลิตโอ่งมงักรกนัเป็นจ�านวนมากจ�าเป็นต้อง

ใช้ชา่งปัน้ท่ีมีฝีมือในการขึน้รูปเป็นอยา่งมาก	ปัจจบุนัคนรุ่นใหมไ่มไ่ด้ให้ความส�าคญักบัอาชีพดงักลา่ว	 

จึงท�าให้ขาดการสืบทอดช่างรุ่นต่อมา	การขาดแคลนแรงงานมากท่ีสดุคือ	ขาดแคลนแรงงานขัน้ต�่า 

เป็นจ�านวนมาก	 จ�าเป็นต้องว่าจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาท�างานในโรงงาน	 เพ่ือให้การผลิตด�าเนิน 

ตอ่ไปได้	ตอ่มาทางสมาคมเคร่ืองเคลือบดนิเผาได้ร่วมกนัแก้ไขปัญหาดงักลา่ว	โดย

	 		 4.1)	ได้ขอความร่วมมือไปยงักรมทรัพยากรธรณี	ส�ารวจหาแหลง่ดินแห่งใหม	่ คือ	ต�าบล

สมัมาถะ	อ�าเภอโพธาราม	จงัหวดัราชบรีุ

	 		 4.2)	โดยได้จดัหาฟืนซือ้จากโรงเลื่อยไม้ยางพาราจากภาคใต้

	 		 4.3)	ด้านการตลาดได้พยายามออกแบบรูปทรงและเคลือบสี	 พยายามรักษาคุณภาพ 

ของงานด้วยการผลติด้วยมือท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์

	 		 4.4)	ด้านคนงาน	สว่นใหญ่จะเป็นแรงงานทัว่ไปท่ีท�างานภายในโรงงานโอง่	จงึได้หนัมาใช้

แรงงานตา่งประเทศ	 เช่น	พม่า	มอญ	สว่นช่างปัน้จะเป็นคนพืน้ท่ีของราชบรีุ	 ท่ีมีการสืบทอดการปัน้ 

ติดต่อกนัมา	 ช่างตกแต่งและเขียนลาย	 บางโรงงานจะรับช่างจากสถาบนัเทคนิค	 แผนกศิลป์	 และ 

สถาบนัอ่ืน	ๆ	ท่ีเป็นนกัศกึษาทางด้านศลิปะ

	 โรงงานผลิตโอ่งเกือบทกุโรงงานจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน	 เพราะขาดคนช�านาญ 

ในการผลิต	 จึงท�าให้กลุ่มโรงานผลิตโอ่งแก้ปัญหา	 โดยการจัดตัง้ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพทางด้านนี	้ 

แตก็่ไม่บรรลตุามวตัถปุระสงค์	 (สมหญิง	 จรรยา,	 2537:	 49)	 และปัญหาดงักลา่ว	ท�าให้บางโรงงาน

ได้เลิกกิจการไปและโรงงานท่ีเป็นผู้สืบทอดรุ่นต่อจากบรรพบุรุษ	 ได้มีการพฒันาเคร่ืองมือการท�า

เคร่ืองปัน้ดินเผาสมยัใหม่	 มีการพฒันารูปแบบให้เป็นผลิตภณัฑ์เซรามิก	 เกิดการพฒันาทัง้ในด้าน

วิธีการท�าด้วยการหล่อจากพิมพ์	 หล่อปูน	 พลาสเตอร์	 หรือใช้วิธีการอัดแบบซึ่งเป็นการขึน้รูปใน 

ทางอุตสาหกรรมได้ปริมาณมาก	 และขนาดสม�่าเสมอกันทุกชิน้	 ซึ่งใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมี 

ขนาดเลก็	และรูปแบบผลติภณัฑ์เซรามิกเคลอืบส	ีซึง่ท�าให้แตล่ะโรงงานพยายามผลติรูปแบบของสนิค้า

ให้เป็นเอกลกัษณ์แตกตา่งไปจากโรงงานอ่ืน	(ชศูกัดิ	์โฆษะบดี,	2543	อ้างถงึใน	ปรียาพร	บษุบา,	2547)	 

จึงเป็นยุคภูมิปัญญาใหม่ท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึน้	 

บางโรงงานผลิตโอ่งมงักรเหมือนเดิม	บางโรงงานเร่ิมผลิตกระถางปลกูต้นไม้ลวดลายใหม	่ ๆ	อ่างบวั	 
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โอง่น�า้ล้น	 และของใช้ตกแตง่บ้านและสวน	แบบดัง้เดิมท่ีใช้เตาเผาแบบมงักร	 (เตาเผาแบบจีน)	 และ 

บางโรงงานผลติเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีเรียกวา่	“เซรามิก”	ควบคูไ่ปกบักบัเคร่ืองปัน้ดนิเผาแบบดัง้เดมิ	

ภาพที่ 1		 ผลิตภณัฑ์เซรามิกโรงงานรัตนโกสินทร์	 4	 (ภาพถ่ายโดย	 จริญญาพร	 สวยนภานุสรณ์	 

	 		 พ.ศ.	2561)

	 โรงงานแรก	 ๆ	 ท่ีประสบความส�าเร็จในการผลิตเซรามิกโดยใช้เตาเผาแก๊ส	 เช่น	 โรงงาน

รัตนโกสินทร์	 1	 และรัตนโกสินทร์	 4	 และเถ้าฮงไถ่	 มีงานปัน้เซรามิกท่ีเป็นสินค้าท่ีระลกึประเภทโอ่ง 

ขนาดเลก็	 แจกนั	 เบญจรงค์	 โอง่เคลือบสีขนาดตา่ง	 ๆ	อยา่งเช่นโรงงานรัตนโกสนิทร์ก่อตัง้ในปี	พ.ศ.	

2515	ในชว่ง	30	ปีแรก	ชิน้งานท่ีผลติขายยงัคงความดัง้เดมิแบบโบราณเป็นหลกั	โดยเร่ิมแทรกชิน้งาน 

เคลือบเซรามิกชว่ง	20	ปีก่อนหน้านี	้และเพ่ิมการผลติเพ่ือเป็นสนิค้าโอทอป	(OTOP)	และเพ่ือสง่ออก 

ตามแบบเฉพาะของแต่ละโรงงาน	 แต่ระยะ	 10	 ปี	 หลงั	 สดัส่วนงานผลิตเพ่ือตลาดส่งออก	 ก�าลงั 

เป็นสดัส่วนส�าคญัของรายได้ธุรกิจ	 ตลาดหลกัคือประเทศสหรัฐฯ	 และยุโรป	 ซึ่งน�าไปตกแต่งบ้าน	

แต่งสวน	 อุปกรณ์ห้องน�า้	 อ่างน�า้	 ท่ีพักอาศัยและออฟฟิศ	 ต่อมาในช่วงหลัง	 ๆ	 ตลาดส�าคัญคือ	 

ตลาดตะวนัออกกลาง	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 เป็นต้น	 ปัจจบุนัโรงงานรัตนโกสินทร์	 1	 และ

โรงงานรัตนโกสนิทร์เซรามิก	4	 เป็นท่ีรู้จกัและประสบความส�าเร็จในการจ�าหน่ายของฝากของท่ีระลกึ	

รวมถงึเป็นแหลง่เรียนรู้เปิดให้นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนจงัหวดัราชบรีุได้เข้าชมวิธีการผลติเคร่ืองปัน้ดนิเผา 

ท่ียงัคงอนรัุกษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ินไว้เป็นอยา่งดี	อีกทัง้โรงงานรัตนโกสนิทร์	4	ยงัได้จดัตัง้พิพิธภณัฑ์โอง่

ในปี	พ.ศ.	2547	โดยได้รวบรวมโอง่ท่ีผลติจากประเทศจีนก่อนปี	พ.ศ.	2475	รวมไปถงึโอง่	ไห	ยคุแรก

ของจงัหวดัราชบรีุเป็นจ�านวนมากเพ่ือให้ประชาชน	นกัศกึษา	มาศกึษาดงูานให้ความรู้ในด้านเอกลกัษณ์

ภมิูปัญญาท้องถ่ินของจงัหวดัราชบรีุ
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	 โรงงานเถ้าฮงไถ่เป็นโรงงานผลติเคร่ืองปัน้ดนิเผาเก่าแก่	เป็นโรงงานผลติเคร่ืองเคลือบดนิเผา

จ�าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	โดยแบง่เป็นรูปแบบตา่ง	ๆ	ดงันี	้เคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีโรงงาน

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 กระถางต้นไม้	 โอ่งมงักรเคลือบสีน�า้ตาล	 เคร่ืองปัน้ดินเผาแบบไม่เคลือบ	 (terracotta)	 

รูปแบบของไทย	เชน่	ตุม่สามโคก	ตามแบบจีนและยโุรป	เคร่ืองปัน้ดินเผาแบบกวางตุ้งของจีน	ซึง่มีทัง้ 

สีเดียวและหลายสี	 เช่น	 โอง่	 กระถางต้นไม้	 อา่งบวัก๊ี	 เคร่ืองปัน้ดินเผาแบบปังโคย	 โดยเขียนสีน�า้เงิน 

หรือลายสใีต้เคลอืบ	เคร่ืองปัน้ดนิเผาแบบเมืองกงัไส	โดยเขียนลายครามหรือครามไฟ	(สแีดงใต้เคลอืบ)	 

มีทัง้ชนิดแตกลายงาและแบบไมแ่ตกลายงา	 เคร่ืองปัน้ดนิเผาแบบโมเดร์ินสไตล์และตามรูปแบบท่ีลกูค้าสัง่ 

(สมาคมเคร่ืองเคลือบดินเผา,	 ม.ป.ป.:	 32)	 รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ของตกแต่งเพ่ือความสวยงาม	 เช่น	 

แจกนั	อา่งส�าหรับเลีย้งปลา	และตุ๊กตารูปสตัว์ตา่ง	ๆ	 ท่ีใช้ตกแตง่สวน	 มีตัง้แตข่นาดเลก็	 ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่	 ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวไม่ได้มีแค่รูปทรงเรขาคณิต	จะเป็นการออกแบบรูปทรงท่ีแปลกใหม	่

และมีการใช้สีสนัท่ีหลากหลาย	 แต่ถึงอย่างไรก็ตามสินค้าดงักล่าวไม่ใช่สินค้าท่ีมีความส�าคญัและ 

มีความจ�าเป็นของครัวเรือนท่ีต้องซือ้อยูบ่อ่ยครัง้	ตอ่มาเม่ืออตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดนิเผาประสบปัญหา	

เน่ืองจากปัจจยัตา่ง	ๆ 	เชน่	ปัญหาทางเศรษฐกิจ	ขาดแคลนแรงงาน	การตลาดถดถอย	วตัถดุบิมีราคาสงู 

เป็นต้น	รูปแบบสนิค้าจงึแปรเปลีย่นบทบาทหน้าท่ีจาก	“โอง่มงักร”	ท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวนัแปรเปลีย่นไป

เป็นของท่ีระลกึ	ของประดบัตกแตง่	ซึง่บางโรงงานท่ียงัไมไ่ด้ปิดกิจการจงึต้องปรับตวั	โดยบางโรงงาน 

ผลิตโอ่งมังกรอย่างเดียว	 บางโรงงานผลิตกระถาง	 อ่างบวั	 ของประดบัตกแต่งบ้านและจ�าหน่าย 

ในประเทศ	และบางโรงงานผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาเพ่ือการสง่ออกต่างประเทศ	 (ปรียาพร	บษุบา,	

2547:	60)	ชว่งระยะหลงัประมาณปี	พ.ศ	2553	จนถงึปัจจบุนั	สนิค้าเซรามิกก็ซบเซาลงไปมาก	ผนวก

กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจในประเทศและตา่งประเทศท�าให้สนิค้าหรือผลติภณัฑ์เซรามิกก็คอ่ย	ๆ 	ซบเซาลง	 

ท่ียงัสามารถจ�าหน่ายได้คือสินค้าประเภทของท่ีระลกึ	 ของฝาก	 ท่ีเป็นชิน้เล็ก	 ๆ	 (สขุชาติ	 โฆษะบดี,	

2561:	สมัภาษณ์)

 3.  ยุคภมูปัิญญาสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั)

	 		 ในยคุภมิูปัญญาสร้างสรรค์	 ได้น�าแนวคิดเมืองสร้างสรรค์	 (creative	 city)	 โดยการน�า 

ความคดิสร้างสรรค์มาพฒันาเมืองหรือชมุชน	มาจากรากฐานของต้นทนุทางภมิูศาสตร์	สงัคม	วฒันธรรม	

และภูมิปัญญาในท้องถ่ิน	 จนก่อให้เกิดคณุค่าทางเศรษฐกิจ	 โดยหน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรต่าง	 ๆ	 

รวมทัง้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง	 มีการด�าเนินงานอย่างสอดคล้องกัน	 เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

ให้ชุมชน	 มีสภาพแวดล้อม	 สภาพสงัคม	 และคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้	 และเป็นการสร้างการท่องเท่ียว 

ให้แข็งแกร่งมาสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน	 ซึ่งสอดคล้องกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้ด�าเนินการ 

เมืองต้นแบบสร้างสรรค์ในช่วงเดือนตลุาคม	พ.ศ.	 2553	 เพ่ือให้เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 

ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับพืน้ท่ีโดยน�าภูมิปัญญาและวฒันธรรมมาเช่ือมโยงเป็น 

เร่ืองราวเพ่ือสร้างสินค้า	 และการบริการให้มีความเป็นอตัลกัษณ์ของเมืองเพ่ือสร้างรายได้ให้กบัคน 
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ในท้องถ่ิน	 โดยแต่ละท้องถ่ินได้น�าจุดเด่นของจงัหวดัต่าง	 ๆ	 ส่งเข้าประกวดโครงการเมืองต้นแบบ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 โดยมีการจดัประชุมระดมความคิดเห็นและแต่งตัง้คณะทัง้	 76	 จงัหวดั	 และ 

ท�าการคดัเลือกเมือง	ชมุชนท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ได้แก่	1)	เมืองท่ีมีต้นทนุ

ทางปัญญา	และวฒันธรรม	ประเพณี	ภมิูปัญญาพืน้บ้าน	 แหล่งท่องเท่ียวหรือสินค้าท่ีมีเอกลกัษณ์	 

2)	 เมืองท่ีมีอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีศกัยภาพท่ีควรได้รับการส่งเสริม	และสนบัสนนุ	 เช่น	 มรดก 

ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	 เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม	 งานฝีมือสินค้าเชิงสร้างสรรค์	 และ 

การออกแบบ	และตอ่จากนัน้จะเป็นการจดักิจกรรมแสดงผลงานสร้างสรรค์ของเมืองท่ีได้รับการคดัเลอืก 

เป็นต้นแบบเมืองสร้างสรรค์	 เพ่ือเชิดชูอัตลกัษณ์ของเมือง	 กระตุ้นสร้างความตระหนักและสร้าง 

แรงจงูใจให้กบัประชาชนในจงัหวดั/ท้องถ่ิน/ชมุชน	คดิสร้างสรรค์ผลงาน	เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์	และ

เป็นชอ่งทางในการให้เครือขา่ยตอ่ยอดผลงานสร้างสรรค์ให้กบัคนไทย	 เพ่ือสร้างงาน	สร้างมลูคา่เพ่ิม	

และรายได้ภายในพืน้ท่ี	ซึง่การตดัสนิในวนัท่ี	8	พฤษภาคม	2554	โดยมีเมืองหรือชมุชนต้นแบบได้รับ 

การคดัเลือกวา่เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์	จ�านวน	10	เมือง	และเมืองตวัอยา่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 

20	 เมือง	 ซึง่เมืองราชบรีุได้ติด	 1	 ใน	 20	 ของเมืองตวัอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย	 (โครงการเมือง

ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์,	2554:	5)	

	 จดุเร่ิมต้นของงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาจนกลายมาเป็นงานศลิปะร่วมสมยัในชมุชนเมืองราชบรีุนัน้

เร่ิมต้นมาจาก	วศนิบรีุ	สพุานิชวรภาชน์	ศลิปินรางวลัศลิปาธร	สาขาออกแบบ	ปี	พ.ศ.	2533	ทายาท 

รุ่นท่ี	 3	 ของโรงงานเถ้าฮงไถ่เป็นผู้น�าในการน�าศิลปะเข้าสู่วิถีชุมชน	 ผู้พฒันางานเซรามิกไปสู่งาน

ศิลปะร่วมสมยั	พฒันาเมืองราชบรีุอย่างสร้างสรรค์	 โดยการให้ประชาชนท้องถ่ินเข้ามามีสว่นร่วมใน 

การพฒันาจากฐานความเข้าใจ	และเข้าใจศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน	จากแตเ่ดิมเร่ิมต้นจากโรงงานโดย 

การจดักิจกรรมในโรงงานด้านเซรามิกให้กบัเดก็	ๆ	นกัศกึษา	และนกัทอ่งเท่ียว	และเร่ิมจดัแสดงงาน

ศลิปะ	เชิญศลิปินมาร่วมงานสร้างสรรค์ในชมุชน	จดุเปลี่ยนในชมุชนของราชบรีุ	คือ	“หอศลิป์ร่วมสมยั 

เถ้า	 ฮง	 ไถ่	 ดีคุ้น	 (d	 Kunst	 เป็นภาษาเยอรมนั	 แปลว่า	 ศิลปะ)”	 เป็นอาคารเรือนไทยทรงมะนิลา

สถาปัตยกรรมในชว่งปลายพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รัชกาลท่ี	5)	เป็นอาคาร	3	ชัน้ 

ท่ีจดัแสดงงานศลิปะร่วมสมยัตา่ง	ๆ	เปิดโอกาสให้คนในชมุชนได้ใกล้ชิดงานศลิปะมากย่ิงขึน้และในปี	

พ.ศ.		2554	อาคารหลงันีไ้ด้รับรางวลัอนรัุกษ์ศลิปะสถาปัตยกรรมดีเดน่อีกด้วย	หอศลิป์นีต้ัง้อยูห่วัมมุถนน

วรเดช	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	ริมแมน่�า้แมก่ลอง	ใกล้กบัพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต	ิราชบรีุ	ซึง่บริเวณ 

รอบ	 ๆ	 นัน้	 เป็นจุดส�าคัญรอบ	 ๆ	 ชุมชนท่ีมีงานศิลปะอยู่รอบตัวเมืองราชบุรี	 เช่น	 “เด็กดิน”	 

ประติมากรรมท่ีท�าจากไฟเบอร์กลาส	 มีความสงูหกเมตรคร่ึง	 แสดงถงึความซ่ือและไร้เดียงสาของดิน	 

ท่ีปกติไม่มีใครเห็นราคาคา่งวด	แตถ้่าเราใสจิ่นตนาการและความฝันเข้าไป	ดินก็จะเปลี่ยนไปเป็นสิ่ง 

ท่ีมีค่าขึน้มาทนัที	 ราวกบัจะสื่อถึงเมืองราชบรีุท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองโอ่ง	 งานศิลป์จากก้อนดินธรรมดา

นัน่เอง	
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	 โครงการศิลปะในชมุชนเร่ิมต้นในปี	พ.ศ.	 2554	 เป็นกิจกรรมท่ีท�าให้หลายคนรู้จกัหอศิลป์ฯ	

งานปกตศิลิป์	(art	normal)	ภายใต้แนวคดิ	“ทกุบ้านคือแกลเลอร่ี	ทกุท่ีคือหอศลิป์”	เร่ิมจากการชกัชวน

ชาวบ้าน	 ชุมชนท้องถ่ินและเยาวชนในราชบุรี	 มาใกล้ชิดและมาสมัผสัเรียนรู้กบังานศิลปะมมุมอง 

ท่ีสามารถค้นหาได้ในชีวิตประจ�าวัน	 กิจกรรมทางศิลปะท่ีเกิดขึน้ในครัง้นัน้เป็นกิจกรรมท่ีไม่ได้มี 

หน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาสนบัสนนุแตอ่ย่างใด	ทัง้การถ่ายภาพ	การวาดภาพ	 งานปัน้	 งานศิลปะ 

ท่ีชาวบ้าน	 เยาวชน	กลุ่มศิลปินจากภายนอก	 ท่ีมาช่วยกนัสร้างสรรค์	 ทัง้ร้านก๋วยเต๋ียว	 เข่ือนริมน�า้	 

ร้านท�าผม	เรือข้ามฟาก	ร้านขายของช�า	รถโดยสารประจ�าทาง	เป็นต้น	นอกจากนัน้ยงัมีกิจกรรมท่ีจดั

ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง	เชน่	งาน	“งานตดิศลิป์บน”	ในปีพ.ศ.	2556	ท่ีได้เยาวชนในจงัหวดัราชบรีุมาชว่ยงาน	 

และศิลปินตา่ง	 ๆ	มาแสดงผลงานศิลปะแบบ	Street	Art	 ภายใต้แนวคิด	 “คนคือเมือง	 เมืองคือคน”	 

ความเป็นชมุชนเลก็	ๆ 	ในราชบรีุถกูร้อยเรียงเช่ือมโยงเข้ากบังานศลิปะ	สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุของปรากฏการณ์

นีคื้อ	การใช้ศิลปะจากภมิูปัญญาเป็นกระจกสะท้อนชมุชนราชบรีุและคนในชมุชนท่ีสร้างปฏิสมัพนัธ์	 

อีกทัง้เป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางศลิปะอยา่งตอ่เน่ือง

 

ภาพที่ 2		 “เดก็ดนิ”	ประตมิากรรมกลางชมุชนเมืองราชบรีุ	(ภาพถ่ายโดย	จริญญาพร	สวยนภานสุรณ์	 

	 		 พ.ศ.	2560)

	 ตอ่จากนัน้งาน	“ปกตศิลิป์ครัง้ท่ี	2”	ภายใต้แนวคดิ	“ทอยบรีุ”	ท่ีพฒันามาจากงานในครัง้แรก 

และยงัคงสือ่สารกบัชมุชนถงึรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง	ศลิปะ-ชมุชน-ผู้ชม-สถานท่ี	เป็นงานศลิปะ

ท่ีได้บอกเล่าเร่ืองราวต่าง	 ๆ	 ในเมืองราชบรีุผ่านทางแผนท่ีท่ีมีงานศิลปะซ่อนตวัอยู่ตามพืน้ท่ีต่าง	 ๆ	

จ�านวน	29	แหง่ในชมุชนเมืองราชบรีุ	ผลงานศลิปะท่ีเกิดขึน้ในครัง้นี	้จงึเป็นสิง่ท่ีร่วมสงัเกต	หรือสะท้อน

มิติตา่ง	 ๆ	 ในประเด็นของเมือง	 เพ่ือบอกเลา่และร่วมบนัทกึถึงสิ่งท่ีมีอยู่	 โดยมีนยัยะของความหมาย 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 21

ซ้อนกันอยู่	 2	 รูปแบบ	 นัน้คือ	 “ทอย”	 หมายถึงจงัหวะการทอยของลกูเต๋าท่ีก�าลงัหมนุวน	 โดยเรา 

ไมอ่าจรับรู้ได้วา่การเปลีย่นแปลงท่ีด�าเนินอยูนี่จ้ะพลกิผนัด้านใดออกมา	และ	“toy”	ท่ีหมายถงึ	ของเลน่ 

ชิน้หนึ่ง	 เปรียบเป็นสื่อกลางท่ีเช่ือมโยง	 “ศิลปะ-ชุมชน-ผู้ ชม-สถานท่ี”	 ให้มีการปฏิสมัพันธ์ซึ่งกัน 

และกันในอีกรูปแบบหนึ่ง	 และ	 “บุรี”	 หมายถึง	 เมือง	 มีการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ	 และมี 

การประชาสมัพนัธ์จากสื่อต่าง	 ๆ	 จนท�าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัและเร่ิมเข้ามาสมัผสังานศิลปะร่วมสมยั

เป็นจ�านวนมาก

	 ตัง้แต่ปี	 พ.ศ.	 2554-2557	 ได้เกิดกิจกรรมและนิทรรศการหลากหลายท่ีจดัขึน้โดยวศินบุรี	 

และศิลปินในจงัหวดัท่านอ่ืน	 ๆ	 โดยมีนิทรรศการจ�านวน	 6	 นิทรรศการ	 นิทรรศการท่ีจดัโดยวศินบรีุ	 

ได้แก่	นิทรรศการตดิศลิป์บนราชบรีุ	ครัง้ท่ี	1	จดัขึน้ในปี	พ.ศ.	2554	และคาบเก่ียวถงึต้นปี	พ.ศ.	2555	

และนิทรรศการติดศิลป์บนราชบรีุ	ครัง้ท่ี	 2	 จดัขึน้ภายในปี	พ.ศ.	 2556	และสว่นของนิทรรศการท่ีจดั

ขึน้โดยศิลปินท่ีมีภมิูล�าเนาจากราชบรีุ	 ได้แก่	 นิทรรศการเทศกาลหนงัสัน้	 (แอนิเมชนั)	 เยาวชนชมุชน 

หนองโพ	 ครัง้ท่ี	 2	 จัดขึน้โดยจิระเดชและพรพิไล	 มีมาลยั	 และในวันท่ี	 6-8	 เมษายน	 ปีเดียวกัน	 

สาครินทร์	เครือออ่น	จดันิทรรศการสภาวการณ์มนษุย์เมือง	:	บทสนทนาในถ�า้ขึน้	ณ	บริเวณถ�า้จอมพล	

อ�าเภอจอมบงึ	จงัหวดัราชบรีุ	กิจกรรมหรือนิทรรศการในชมุชนดงักลา่วแสดงให้เหน็ถงึความเคลือ่นไหว 

ท่ีสามารถสร้างเครือข่ายของศิลปินในจงัหวดัราชบรีุ	 และความร่วมมือของการจดันิทรรศการศิลปะ

อยา่งตอ่เน่ือง	และครัง้ลา่สดุท่ีผา่นมาในปี	พ.ศ.	2557	จิระเดชและพรพิไล	มีมาลยั	ได้จดันิทรรศการ

พิพิธภณัฑ์เฉพาะกาลในต�าบลหนองโพ	อ�าเภอโพธาราม	(สริุวสัสา	หิรัญรัตนศกัดิ์,	2557:	38-39)

	 ในปีทอ่งเท่ียววิถีไทย	2558	จงัหวดัราชบรีุ	ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น	1	ใน	12	เมืองต้องห้ามพลาด 

ภายใต้แนวคิด	 “ชมุชนคนอาร์ท	 จ.ราชบรีุ”	 ซึง่เป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียวให้ออกไปตามหาสมัผสั

ความเป็นตวัตนของคนราชบรีุกบัแนวคดิศลิปะหลากหลายแขนงท่ีเกิดจากภมิูปัญญาของชมุชน	ซึง่ได้

สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์การทอ่งเท่ียวจงัหวดัราชบรีุปี	พ.ศ.	2556-2559	มีวิสยัทศัน์กลา่ววา่	“ราชบรีุ 

เมืองแห่งร่วมสมยั	 วิถีธรรมชาติและวฒันธรรมลุม่แม่น�า้แม่กลอง”	นอกจากหน่วยงานรัฐหรือองค์กร 

ตา่ง	ๆ 	ท่ีได้เข้ามาชว่ยสนบัสนนุเพ่ือพฒันาเมืองราชบรีุให้เป็นเมืองแหง่ศลิปะและสามารถสร้างรายได้ 

จากการท่องเท่ียวให้กับชุมชนได้นัน้	 ส่วนหนึ่งท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญคือ	 คนชุมชนมีส่วนร่วมใน 

การช่วยชมุชน	 เป็นแรงขบัเคลื่อนท่ีสร้างพลงัให้ชมุชนมีความเข้มแข็ง	 ในการสง่เสริมภาพลกัษณ์กบั

การทอ่งเท่ียวในชมุชนให้มีความยัง่ยืนในระยะยาว	อีกทัง้การเช่ือมโยงไปสูแ่นวคดิเมืองสร้างสรรค์นัน้	 

การสร้างสรรค์เมืองด้วยงานศิลปะร่วมสมยัในชุมชนอ�าเภอเมืองราชบุรี	 เป็นการสร้างองค์ความรู้ 

เพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้กบัชมุชนและจงัหวดั	เพราะงานศลิปะร่วมสมยัท่ีเกิดขึน้ในชมุชนเป็นอตัลกัษณ์

ท่ีช่วยส่งเสริมให้เป็นจุดเด่นซึ่งส่งผลดีต่อการท่องเท่ียวในชุมชน	 อีกทัง้น�าไปสู่แนวทางการพฒันา

ท้องถ่ินในประเทศได้อีกทางหนึง่	 จากการมีงานศิลปะร่วมสมยัในชมุชนนัน้ยงัสามารถก่อให้เกิดเมือง

ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์	(creative	economy	city	model)	คือเมืองท่ีมีความชดัเจนในการน�าเอา 
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ความคดิสร้างสรรค์มาพฒันาเมืองหรือชมุชน	เป็นตวัอยา่งในการด�าเนินงานให้กบัประชาชนในภมิูภาค

และท้องถ่ินตา่ง	ๆ	ใช้เป็นแนวทางในการสร้างมลูคา่เพ่ิม	(โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์,	 

2554:	 5)	 และสร้างรายได้ภายในพืน้ท่ีโดยการน�าภมิูปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินมาเช่ือมโยงเป็น 

เร่ืองราวของเมือง	เกิดเป็นอตัลกัษณ์เมืองในสงัคมสมยัใหมท่ี่จะสร้างงาน	สร้างรายได้ให้คนในท้องถ่ิน

และประเทศชาตไิด้อีกทางหนึง่

อภปิรายผล
	 จากผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้	ดงันี	้

	 การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถ่ินของโอ่งมงักร	 ในอ�าเภอเมือง	 จงัหวดัราชบุรี	 แบ่งเป็น	 

3	 ยุค	 คือ	 ยุคภูมิปัญญาดัง้เดิม	 ยุคภูมิปัญญาใหม่	 และยุคภูมิปัญญาสร้างสรรค์	 ซึ่งแต่ละยุคมี 

ความเปลี่ยนแปลงของภมิูปัญญาท่ีมีพฒันาการอย่างเห็นได้ชดั	 เร่ิมจากยคุภมิูปัญญาดัง้เดิม	 ท่ีเป็น 

จุดเร่ิมต้นของการมีภูมิปัญญาโอ่งมังกร	 แสดงให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์ชุมชนของชาวจีนท่ีเข้ามา

บุกเบิกและมีบทบาทส�าคญัทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงระยะเวลานัน้	 ท�าให้

เคร่ืองปัน้ดินเผาโอ่งมังกรมีช่ือเสียงและเป็นเอกลกัษณ์ของจังหวดัราชบุรี	 แต่เน่ืองจากภาวะทาง

เศรษฐกิจในระยะตอ่มา	ผนวกกบัปัจจยัทัง้ภายใน	 คือ	การบริหารจดัการภายในโรงาน	 แรงงานฝีมือ 

ท่ีเร่ิมขาดแคลน	และปัจจยัภายนอก	คือ	คา่จ้างแรงงาน	ราคาวตัถดุบิท่ีสงูขึน้	การตลาด	และพฤตกิรรม

ผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงไป	ปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีไมส่ามารถควบคมุได้	โรงงานจงึต้องปรับตวัเพ่ือให้อยู่

รอดต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	 สินค้าดัง้เดิมยงัคงอยู่และต้องจ�าหน่ายไป	 อีกทัง้ 

การคิดค้นกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีใหม	่ ๆ	 ท่ีจ�าเป็นต้องด�าเนินการ	 เพ่ือให้โรงงานยงัคงกิจการ 

ตอ่ไปได้	โดยการปรับปรุงสนิค้าให้มีความหลากหลายทัง้รูปแบบและสสีนัเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	จนเป็นสนิค้าสง่ออกในชว่งระยะเวลาหนึง่	

	 กระทัง่ในช่วงระยะหลงั	 ภูมิปัญญาได้พฒันาจนกลายมาเป็นงานศิลปะร่วมสมยัในชุมชน 

เมืองราชบรีุ	ซึง่เป็นต้นทนุทางวฒันธรรมและภมิูปัญญาท่ีมีคณุคา่ย่ิงในการสร้างและพฒันาเมืองให้เป็น 

เมืองแห่งศิลปะร่วมสมยั	 โดยผู้น�าทางด้านงานศิลปะในชมุชนท่ีเพียงต้องการให้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่ง

ของชมุชน	เพ่ือให้คนในชมุชนได้มีสว่นร่วมกบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้	สง่ผลให้ชมุชนเกิดเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว 

ด้านเมืองศิลปะท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง	 และระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนท่ีมีการขยายตัว	 

แสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ชมุชนท่ีมีรากฐานพฒันาการจากภมิูปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินชมุชน

ท่ีต่อยอดเป็นงานศิลปะร่วมสมยัในชุมชนท่ีมีคณุค่า	 ช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนสร้างพลงัให้ชุมชน 

มีความยัง่ยืน	รวมถงึการร่วมมือเป็นเมืองสร้างสรรค์	โดยผู้น�าชมุชน	คนในชมุชน	นกัทอ่งเท่ียว	เป็นต้น	 

ท่ีสามารถพฒันาชุมชนให้มีความยัง่ยืนในระยะยาวได้	 และเป็นประโยชน์ในด้านองค์ความรู้หรือ

แผนการพฒันาชมุชน	ช่วยให้มีทิศทางในการพฒันาชมุชนท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้	 อีกทัง้สามารถใช้เป็น
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แนวทางในการศึกษาพฒันาและเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนสร้างสรรค์อ่ืน	 ๆ	 ได้ในอนาคต	 ดงันัน้ 

การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถ่ินของโอ่งมังกร	 ในอ�าเภอเมือง	 จังหวัดราชบุรี	 จึงเป็น 

การถ่ายทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินโอ่งมังกรให้คนในชุมชน	 เยาวชนคนรุ่นใหม่	 ได้ทราบ 

กระบวนการการเปลีย่นแปลงภมิูปัญญาโอง่มงักรท่ีมีความส�าคญั	คณุคา่	และประโยชน์ของภมิูปัญญา

โอ่งมงักรท่ีเป็นรากเหง้าของทุนทางภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ิน	 เพ่ือการเข้าใจและด�ารงอยู ่

ในชมุชนสืบไป

ข้อเสนอแนะ
	 1.		ข้อเสนอแนะเพ่ือการน�าไปใช้

	 		 1.1		สามารถเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาแนวทางการวางแผนชุมชนให้เป็นแหล่ง 

ทอ่งเท่ียวและการเรียนรู้จากแหลง่ภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยูใ่นชมุชน

	 		 1.2		ด้านการศกึษาข้อมลูทางภมิูปัญญาสามารถเป็นแหลง่เรียนรู้ข้อมลูของประวตัศิาสตร์

ชมุชน	เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในชมุชน

	 2.		ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจยัครัง้ตอ่ไป

	 		 2.1		ควรมีการศกึษาถงึแนวทางหรือนโยบายของรัฐในการสร้างแหลง่เรียนรู้ด้านภมิูปัญญา

ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวในระยะยาวอยา่งยัง่ยืน

	 		 2.2	 ควรมีการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการปฏิสมัพนัธ์ของคนในชุมชน 

ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวในชมุชน

สรุป
	 การเปลีย่นแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	ในอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือศกึษาการเปลีย่นแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	ในอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	ผลการศกึษา

พบวา่การเปลี่ยนแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	ในอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	แบง่เป็น	3	ยคุ	 

คือ	 ยุคภูมิปัญญาดัง้เดิม	 ยุคภูมิปัญญาใหม่	 และยุคภูมิปัญญาสร้างสรรค์	 การเปลี่ยนแปลงของ

ภมิูปัญญาในแตล่ะยคุ	เกิดการเปลีย่นแปลงตามระยะเวลาท่ีผา่นมาจนถงึในยคุภมิูปัญญาสร้างสรรค์

ซึง่เป็นยคุปัจจบุนันัน้	 ก่อให้เกิดผลดีตอ่ชมุชนในด้านการท่องเท่ียว	 จากทนุภมิูปัญญาทนุวฒันธรรม 

ของท้องถ่ินดัง้เดิม	สง่ผลให้ชมุชนพฒันาเป็นเมืองทอ่งเท่ียวในเชิงสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะร่วมสมยั	 

ส่งเสริมภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีสะท้อนตวัตนของชมุชนได้อย่างชดัเจน	 อีกทัง้สร้างความยัง่ยืน

ให้กบัชมุชนในระยะยาวด้วยภมิูปัญญาของชมุชนท่ีมีคณุค่า	 เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กนัชมุชนต่อไป 

ในอนาคต
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สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 10

SCHOOL ADMINISTRATORS’ COMPETENCIES AFFECTING SCHOOL 
EFFECTIVENESS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 10

ดาราพร  เชยเถื่อน/ DARAPORN CHOEYTHUEN1

นภาเดช  บุญเชดิชู/ NAPADECH  BOONCHERDCHOO2

จติตรัิตน์  แสงเลิศอุทยั /JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาระดับสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 
2)	ศกึษาระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน	 และ	 3)	 วิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	กลุ่มตวัอย่าง	 ได้แก่	 ข้าราชการครูของสถานศึกษาสงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 10	 จ�านวน	341	คน	 ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง 
แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	ได้แก่	แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้ วิจยัมีคา่ความตรง 
ด้านเนือ้หาระหว่าง	 0.67	 ถึง	 1.00	 มีค่าความเท่ียงของแบบสอบถามด้านสมรรถนะของผู้บริหาร 
สถานศึกษา	 เท่ากบั	 0.97	 และด้านประสิทธิผลของโรงเรียน	 เท่ากบั	 0.95	 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหา 
คา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน
	 ผลการวิจยัพบวา่
	 1.	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย 
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิการบริการท่ีดี	 การพฒันาตนเองการท�างานเป็นทีมการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 

การสื่อสารและการจงูใจการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและการมีวิสยัทศัน์
	 2.	ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	นกัเรียน 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	 การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างความพึงพอใจใน 

การท�างานของครูและความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม

1 นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา	อาจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
3	อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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ABSTRACT

	 The	research	aimed	to:	1)	study	the	level	of	school	administrators'	competencies;	 
2)	 study	 the	 level	 of	 school	 effectiveness;	 and	 3)	 analyze	 the	 school	 administrators'	 
competencies	affecting	school	effectiveness.	The	samples	were	341	teacher	civil	servants	
in	schools	under	the	Secondary	Educational	Service	Area	Office	10,	derived	by	proportional	
stratified	random	sampling.	The	research	instrument	was	a	questionnaire	constructed	by	the	
researcher	with	the	content	validity	between	0.67-1.00,	and	the	internal	coefficients	were	
0.97	for	school	administrators'	competencies	and	0.95	for	school	effectiveness.	Data	were	
analyzed	with	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	stepwise	multiple	regression.
 The findings of this research were as follows: 
	 1)	Overall	 and	 in	 specific	 aspects,	 school	 administrators'	 competencies	were	at	 
a	high	level.	These	aspects	were	achievement	motivation,	service	mind,	self-development,	
teamwork,	 analytical	 and	 synthetic	 thinking,	 communication	 and	motivation,	 personnel	 
development,	and	visioning.
	 2)	Overall	and	in	specific	aspects,	the	school	effectiveness	of	was	at	the	high	level.	
These	aspects	were	students	with	high	learning	achievement,	effective	resource	allocation,	
creating	teachers’	job	satisfaction,	and	capabilities	to	gain	environmental	adaptability.
	 3)	School	administrators'	competencies	in	aspects	of	communication	and	motivation	
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percentage	of	52.70	with	statistical	significance	level	of	.05.		The	regression	equation	was 
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นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
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2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
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teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 
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(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
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บทน�า
	 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการสร้างคนสร้างสงัคมและสร้างชาติเป็นกลไกหลกัใน 
การพัฒนาก�าลังคนให้มีคุณภาพ	 สามารถด�ารงชีวิตอยู่ ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่าง 
เป็นสขุ	ทา่มกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี	 21	และการสร้างคณุภาพ 
การศึกษาท่ีดี ต้องมาจากการบริหารสถานศึกษาทีดีและมีคุณภาพผู้ บ ริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษามีหน้าท่ีในการวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษารับผิดชอบและตดัสินใจ 
ในการบริหารงานต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ เรียน	 และชุมชน 
ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้กับทุกคนในสถานศึกษา	 ดังท่ี	 จิระ	 งอกศิลป์	 (2550:	 4) 
กล่าวว่า	 สมรรถนะ	 (competency)	 เป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีน�ามาเป็นพืน้ฐานจัดท�าระบบหรือ
วางแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย 
ในการด�าเนินงานขององค์กรและน�ามาใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกบัมนชนก	พุม่เพชร์	(2559:	10)	ได้สรุปวา่	ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของสถานศกึษา
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเคร่ืองมือท่ีส�าคัญ 
ในการด�าเนินการบริหารงานคือ	สมรรถนะของบริหาร
	 สมรรถนะมีความส�าคญัในการบริหารจดัการในทกุ	 ๆ	หน่วยงาน	ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน	 
โดยเฉพาะสถานศึกษามีความส�าคัญเป็นอย่างมากในการท่ีจะพัฒนาคนให้เป็นก�าลังส�าคัญ 
ของประเทศในการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและเศรษฐกิจ	ดงัท่ี	พรพิศ	อินทะสรุะ	(2551:	16)	กลา่วถงึ 
ความส�าคัญของสมรรถนะไว้ว่า	 สมรรถนะมีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานในโลกปัจจุบันนีเ้อง
องค์การทกุแหง่จงึต้องมีวิธีวดัหรือประเมินสมรรถนะของผู้ปฏิบตัิงานโดยเฉพาะคณุภาพของผู้บริหาร 
สถานศึกษา	 เน่ืองจากระดับสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งท่ีจะชีว้ัดคุณภาพของ 
สถานศกึษาได้วา่ผู้บริหารมีความสามารถมากน้อยเพียงใดในการบริหารจดัการสถานศกึษาของตนเอง	
ท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือไม่	 ขึน้อยู่กบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นส�าคญั	 ดงัท่ียวุดี		 
จิตตโสภา	(2557:	57)	ได้กลา่ววา่	สมรรถนะมีความส�าคญัตอ่การปฏิบตังิานของบคุลากร	และองค์กร 
เป็นอย่างมาก	 เพราะสมรรถนะมีประโยชน์ต่อตัวผู้ ปฏิบัติงาน	 สมรรถนะจึงมีความส�าคัญต่อ 
การปฏิบตัิงานสามารถน�ามาคดัสรรบคุคลท่ีมีลกัษณะดีทัง้ความสามารถและทกัษะรวมถงึพฤติกรรม 
ท่ีเหมาะสมกับงานเข้าไปปฏิบตัิงานให้ส�าเร็จบรรลเุป้าหมายอย่างแท้จริง	 สมรรถนะจึงเป็นปัจจยั 
ในการท�างานท่ีเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้แก่องค์การ	โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์	 เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัชว่ยให้พฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือให้ 
สง่ผลไปสูก่ารพฒันาองค์การให้ประสบความส�าเร็จตอ่ไป	ทัง้นี	้ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา	 (2552:	 46-48)	 ได้ก�าหนดสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรับสายผู้ บริหาร	 
โดยจ�าแนกออกเป็น	2	ประเภท	คือ	สมรรถนะหลกั	ประกอบด้วย	1)	การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ		2)	การบริการท่ีดี	 

3)	 การพัฒนาตนเอง	 และ	 4)	 การท�างานเป็นทีมและสมรรถนะประจ�าสายงาน	 ประกอบด้วย	 
1)	 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	 2)	 การสื่อสารและการจงูใจ	 3)	 การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	และ	 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 201828

4)	 การมีวิสัยทัศน์	 ซึ่งจะเห็นว่าสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีแสดงถึง 
ความสามารถในการด�าเนินงานตา่ง	ๆ 	ของสถานศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิผลมากน้อยเพียงใด	ในการน�า
ไปสูก่ารพฒันาของสถานศกึษา
	 นอกจากความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้ บริหารสถานศึกษาแล้ว 
ผลส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์เป็นเป้าหมายส�าคญัท่ีผู้บริหารต้องท�าเพ่ือพฒันาสถานศกึษาของตนเอง	 
ดงัท่ี	สญุาณี	ฉิมอ�่า	(2550:	26)	ได้กลา่ววา่	ประสทิธิผล	เป็นการน�าความรู้ความสามารถมาด�าเนินการ 
ให้เกิดองค์การหรือสถานศกึษานัน้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีได้ตัง้ไว้	 ประสิทธิผลนัน้จะแบ่งออกเป็น	 
2	 ด้าน	 คือ	ประสิทธิผลของบคุคลและประสิทธิผลขององค์การ	สอดคล้องกบัอาทิตยา	ศกนุะสิงห์	 
(2552:	 30)	 กล่าวว่า	 ประสิทธิผลเป็นความสามารถในการด�าเนินงานขององค์การ	 เพ่ือให้เกิดผล
ส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ทัง้ในด้านคณุภาพและปริมาณ	 รวมไปถงึความพงึพอใจของบคุลากร 
ในองค์การด้วย
	 จากท่ีกลา่วมาแสดงให้เห็นว่า	 ผู้บริหารท่ีมีสมรรถนะนัน้	 เป็นผู้ ท่ีสามารถบริหารและพฒันา
องค์กรได้อยา่งมีคณุภาพ	น�าไปสูค่วามส�าเร็จ	ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจงึควรพฒันาทกัษะ	เพ่ิมพนู
ความรู้	เจตคตท่ีิดี	มีความเป็นผู้น�าท่ีเหมาะสมในอนัท่ีจะท�าให้การปฏิบตัหิน้าท่ีราชการเกิดประสทิธิภาพ	
ประสิทธิผล	สามารถจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญัได้อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดความก้าวหน้า 
ตอ่การจดัการศกึษา
	 จากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	 
เขต	 10	 ด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน	 O-NET	 ปี	 พ.ศ.	 2559	 ของชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี	3	มีคะแนนเฉลีย่ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา	ร้อยละ	40.30	และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	6	 
มีคะแนนเฉลี่ยระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา	 ร้อยละ	35.36	และสถานศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	จ�านวน	60	โรงเรียนได้ผา่นการประเมินคณุภาพภายนอกของส�านกังาน
รับรองมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา	 (สมศ.)	 รอบสาม	 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาปรากฏว่า	 ตวับ่งชีท่ี้	 5	 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน	 อยู่ในระดบัคณุภาพดี	 

ร้อยละ	 10.00	 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้	 ร้อยละ	 40.00	 และอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง	 
ร้อยละ	 50.00	 จะเห็นได้ว่าจากผลการประเมินไม่มีโรงเรียนใดท่ีได้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบั
ดีมาก	แสดงให้เห็นว่าจดุท่ีควรพฒันาคือ	ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ให้มี 

การพฒันาย่ิงขึน้	จากผลสมัฤทธ์ิในการประเมินดงักลา่วแสดงให้เหน็วา่การจดัการศกึษาของโรงเรียน
ในสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 มีปัญหาท่ีควรพัฒนาคือ	 ผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้	ควรปรับปรุงและพฒันาการเรียนของนกัเรียนให้มีการพฒันา
เพ่ือส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐานและการประเมินคณุภาพภายนอก 
ในครัง้ต่อไปมีคุณภาพท่ีสูงขึน้	 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนัน้เป็นประสิทธิผลจาก 

การบริหารสถานศกึษาท่ีส�าคญัในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน	 และเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารในการจดั 
การศกึษา	พฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้	 รวมถงึด้านสติปัญญา	ความรู้	 

ความสามารถ	คณุธรรม	และจริยธรรม	
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	 จากปัญหาข้างต้น	 ผู้ วิจัยในฐานะครูผู้ สอนในสถานศึกษา	 จึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะ 
ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	รวมทัง้เป็นแนวทางในการพฒันาสถานศกึษา	
และเสริมสร้างผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสทิธิผล	และจะเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีส�าคญัในการพฒันางานเพ่ือให้เกิดประสทิธิผลของโรงเรียน	
และเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนและการพฒันาประเทศตอ่ไป

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศกึษาระดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา	เขต	10
	 2.	 เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	
เขต	10
	 3.	 เพ่ือศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10

ตวัแปรการวจิยั
 1.  ตัวแปรต้น คือ	 สมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 ตามเกณฑ์ของส�านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา	 (2552:	 46-48)	ประกอบด้วย	1)	การมุง่ผล
สมัฤทธ์ิ	2)	การบริการท่ีดี	3)	การพฒันาตนเอง	4)	การท�างานเป็นทีม	5)	การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	
6)	การสื่อสารและการจงูใจ	7)	การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	และ	8)	การมีวิสยัทศัน์
 2.  ตัวแปรตาม	 คือ	ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ	Hoy	&	 Ferguson	 (1985)	
ประกอบด้วย	1)	นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	 2)	 การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

3)	การสร้างความพงึพอใจในการท�างานของครู	และ		4)	ความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม
	 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

  

5 

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจยัในฐานะครูผู้สอนในสถานศึกษา จึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน รวมทัง้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา และ
เสริมสร้างผู้ บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล และจะเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีสําคญัในการพฒันางานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน และเพ่ือ
เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนและการพฒันาประเทศตอ่ไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 10 

2. เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 

 3. เพ่ือศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
 
ตวัแปรการวจิัย 

1. ตัวแปรต้น คือ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (2552: 46-48) ประกอบด้วย 1) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 2) การบริการท่ี
ดี 3) การพฒันาตนเอง 4) การทํางานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 6) การสื่อสารและการจงูใจ7) 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากรและ8) การมีวิสยัทศัน์ 

2. ตัวแปรตามคือประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ Hoy & Ferguson (1985) 
ประกอบด้วย 1) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 2) การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ3) การ
สร้างความพงึพอใจในการทํางานของครูและ4) ความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม 
 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 
         ตวัแปรต้น            ตวัแปรตาม 
 

 

   

 
 
 
 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา 
1. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
2. การบริการท่ีดี  
3. การพฒันาตนเอง  
4. การทํางานเป็นทีม 
5. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
6. การสื่อสารและการจงูใจ  
7. การพฒันาศกัยภาพบคุลากร  
8. การมีวิสยัทศัน์ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู              
2. การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ   
3. การสร้างความพงึพอใจในการทํางานของครู 
4. ความสามารถในการปรับตวัตอ่
สภาพแวดล้อม  
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สมมตฐิานการวจิยั
	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาประกอบด้วย	การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ	การบริการท่ีดี	การพฒันา
ตนเองการท�างานเป็นทีม	การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	การสื่อสารและการจงูใจ	การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร	 การมีวิสยัทศัน์	 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 1.  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถงึ	คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	10	แสดงถงึการบรูณาการความรู้	
ทกัษะ	คณุลกัษณะสว่นบคุคล	ทัง้ด้านการบริหารจดัการและภาวะผู้น�า	ประยกุต์ใช้ในการบริหารและ
การปฏิบตังิานท�าให้สถานศกึษาสามารถด�าเนินการให้ลลุว่งไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้	ประกอบด้วย
  1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง	 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีให้มีคณุภาพ	ถกูต้อง	ครบถ้วน	สมบรูณ์	มุ่งหวงัผลส�าเร็จของงานเป็นหลกั	 โดยมีการก�าหนด
เป้าหมายวตัถปุระสงค์อย่างชดัเจน	 มีการจดัการทรัพยากรท่ีมีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	 มีการพฒันา 
ผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองมีการแก้ปัญหาและมีความรับผิดชอบในการบริหารงานให้ได้ 
ผลส�าเร็จตามแผนงานท่ีวางไว้อยา่งเป็นระบบ
  1.2  การบริการที่ด	ีหมายถงึ	ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีความตัง้ใจท่ีจะอ�านวยความสะดวก	
ช่วยเหลือเกือ้กลู	ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการทัง้ภายในและภายนอกองค์การด้วยความ
รวดเร็ว	 ถกูต้อง	 เกิดความพงึพอใจ	ประทบัใจ	 และมีการน�าข้อมลูจากการศกึษาความต้องการของ 
ผู้ รับบริการมาปรับปรุงและพฒันาระบบการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ
  1.3  การพัฒนาตนเอง	 หมายถึง	 ผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุงตนเองให้มี 
ศกัยภาพ	 เพ่ิมพนูความรู้	 ทกัษะความช�านาญ	ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน	 การศึกษา	 ค้นคว้า	
หาความรู้	และมีความสามารถในการปฏิบตังิานท่ีตนรับผิดชอบอยา่งมีประสทิธิภาพ	มีความสามารถ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงาน	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือน�าไปใช้ 
พฒันางาน
  1.4 การท�างานเป็นทมี	หมายถงึ	ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีความสามารถในการท�างาน
ร่วมกนั	 ร่วมมือกนัปฏิบตัิงานตามบทบาทและหน้าท่ีโดยมีวตัถปุระสงค์เดียวกนั	 แสดงบทบาทผู้น�า 
ผู้ตามมีขัน้ตอนในการท�างาน	 มีการประสานงานกนัในทีมโดยสมาชิกมีความสขุ	และมีความพอใจ 
ในการท�างาน
  1.5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง	 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถ 
ในกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนขา่วสาร	ความรู้	ความคดิ	ประสบการณ์	แนวนโยบายตา่ง	ๆ 
ความสามารถในการพดู	 เขียน	 โต้ตอบ	 ในโอกาสสถานการณ์ตา่ง	 ๆ	 เพ่ือเป็นการโน้มน้าวและจงูใจ 
ให้ผู้ อ่ืนเหน็ด้วยและยอมรับ	เพ่ือบรรลจุดุหมายในการสื่อสารพฤตกิรรมความสามารถในการท�าความ
เข้าใจสิง่ตา่ง	ๆ 	พิจารณาความรู้ขา่วสาร	การวางแผนงานในความรับผิดชอบ	การหาเหตผุลเพ่ือสรุปก่อน
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ตดัสนิใจการแยกประเดน็เป็นสว่นยอ่ยตามหลกัการหรือกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนด	สามารถรวบรวมสิง่ตา่ง	ๆ 	
จดัท�าอยา่งเป็นระบบ	เพ่ือแก้ปัญหาหรือพฒันางาน	รวมทัง้สามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวม
  1.6 การส่ือสารและการจูงใจ	 หมายถึง	 ผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถ 
ในกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนขา่วสาร	ความรู้	ความคดิ	ประสบการณ์	แนวนโยบายตา่ง	ๆ 
ความสามารถในการพดู	 เขียน	 โต้ตอบ	 ในโอกาสสถานการณ์ตา่ง	 ๆ	 เพ่ือเป็นการโน้มน้าวและจงูใจ 
ให้ผู้ อ่ืนเหน็ด้วยและยอมรับ	เพ่ือบรรลจุดุหมายในการสื่อสาร
  1.7  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 หมายถึง	 ผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรม 
ความสามารถในการให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ	 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ 
เพ่ือนร่วมงานและผู้ เก่ียวข้อง	 มีส่วนร่วมในการพฒันาบุคลากร	 มีการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	
สนบัสนนุและให้โอกาสผู้ ร่วมงานได้มีการพฒันางานในรูปแบบตา่ง	ๆ	
  1.8 การมีวิสัยทัศน์	 หมายถึง	 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถในการก�าหนด 
ทิศทางในการพฒันาองค์การท่ีเป็นรูปธรรมในอนาคต	 ท่ีมีทิศทางท่ีชดัเจนเป็นท่ียอมรับและเป็นไปได้
ในการปฏิบตัิ	มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีการเม่ือสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไปได้
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน	 หมายถึง	 ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา	 สงักัด
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	ในการจดัการศกึษาได้ส�าเร็จด้วยดี	บรรลเุป้าหมาย	
หรือวตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษา	โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูและสามารถพฒันานกัเรียนให้มีทศันคตทิางบวก	ซึง่เกิดจากประสทิธิภาพของผู้บริหาร	
ครูท่ีสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจดัการสถานศกึษา
  2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง	 ระดบัความรู้	 ความสามารถ
และทกัษะท่ีได้รับการพฒันามาจากการเรียนการสอน	ผลจากกระบวนการเรียน	การสอนอนัเกิดจาก 
การเรียนรู้	และความสามารถของนกัเรียนท่ีพฒันาดีขึน้	การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและสามารถวดัได้ 
โดยการแสดงออกมาทัง้	3	ด้าน	คือ	ด้านพทุธิพิสยั	ด้านจิตพิสยั	และด้านทกัษะพิสยั
  2.2 การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 หมายถึง	 การจดัสรรทรัพยากรเพ่ือ 
การจดัการศกึษา	เพ่ือให้การศกึษาบรรลตุามวตัถปุระสงค์	โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ดแูลจดัท�าการวางแผน
การใช้ทรัพยากร	ทัง้ด้านทรัพยากรคน	ทรัพยากรเงิน	ทรัพยากรวสัดอุปุกรณ์
  2.3  การสร้างความพึงพอใจในการท�างานของครู หมายถึง	 ความรู้สึกชอบ	 
ความพอใจ	 เต็มใจมีความสขุกบังานท่ีท�า	 การได้รับการตอบสนองจนท�าให้รู้สกึมีทศัคติท่ีดีต่องาน	 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเต็มก�าลังความสามารถ	 ก่อให้เกิดประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ขององค์การ
  2.4  ความสามารถในการปรับตวัต่อสภาพแวดล้อม หมายถงึ	ความสามารถร่วมกนั
ในการพฒันา	ปรับตวั	ปรับเปลี่ยนการด�าเนินการบริหาร	 ด้านการเรียนการสอน	และการด�าเนินการ
ต่าง	 ๆ	 ท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาผู้ เรียน	 เพ่ือให้สถานศกึษามีการปรับตวัก้าวทนักบัสภาพแวดล้อม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสามารถอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ได้
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 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ
	 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม	ลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่	5	ระดบั	(rating	scale)	การก�าหนดคา่คะแนน
ของแบบสอบถาม	ผู้ วิจยัได้ก�าหนดคา่คะแนนเป็น	 5	 ระดบั	ตามแนวคิดของ	 Likert	 โดยด�าเนินการ 
สร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร	 ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา	 และพิจารณา 
เฉพาะข้อท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง	 (Index	 of	 Item	Objective	 Congruence:	 IOC)	 เท่ากับ	
0.67	 และ	 1.00	 ได้ข้อกระทงค�าถามเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 41	 ข้อ 
และเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน	จ�านวน	22	ข้อ	จากนัน้หาคา่ความเท่ียงโดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิ
แอลฟา	(						-coefficient)	ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาเทา่กบั	
0.97	และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเทา่กบั	0.95

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา	(descriptive	research)
ประชากร	ได้แก่	ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย	ครูในโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
มธัยมศกึษา	เขต	10	ปีการศกึษา	2559		จ�าแนกตามท่ีตัง้ของจงัหวดั	ประกอบด้วย	จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์	
จงัหวดัสมทุรสงคราม	จงัหวดัสมทุรสาคร	และจงัหวดัเพชรบรีุ	จ�านวน	2,963	คน
	 กลุม่ตวัอย่าง	 ได้แก่	 ครูในโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 10	 
ในปีการศกึษา	2559	ซึง่ได้จากตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ	Krejcie	&	Morgan	(1970:	608 
อ้างถงึใน	สวุิมล	ตริกานนัท์,	2557:	179-180)	การก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง
แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น	(proportional	stratified	random	sampling)	กระจายตามท่ีตัง้ของจงัหวดั	
ประกอบด้วย	จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์	 จงัหวดัสมทุรสงคราม	จงัหวดัสมทุรสาครและจงัหวดัเพชรบรีุ 
ได้กลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	341	คน	ดงัปรากฏในตารางท่ี	1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

8 

ตอ่การพฒันาผู้ เรียน เพ่ือให้สถานศกึษามีการปรับตวัก้าวทนักบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปและสามารถ
อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ได้ 
 
วธีิดาํเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) 

ประชากร ได้แก่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย ครูในโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามท่ีตัง้ของจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสาคร และจงัหวดัเพชรบรีุจํานวน 2,963 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 ในปี
การศกึษา 2559 ซึง่ได้จากตารางกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ Krejcie & Morgan (1970: 608อ้างถึงใน 
สวุิมล ติรกานนัท์, 2557: 179-180) การกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้
ตามสดัสว่น (proportional stratified random sampling) กระจายตามท่ีตัง้ของจงัหวดั ประกอบด้วย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน341 คนดงัปรากฏในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) การกําหนดค่าคะแนนของ
แบบสอบถาม ผู้ วิจัยได้กําหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั ตามแนวคิดของ Likert โดยดําเนินการสร้าง
เคร่ืองมือตามคํานิยามศพัท์ตวัแปร ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
ประจวบคีรีขนัธ์ 
สมทุรสงคราม 
สมทุรสาคร 
เพชรบรีุ 

772 
425 
669 

1,097 

89 
49 
77 

126 
รวม 2,963 341 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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	 แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามแนวคิด	 ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมี	 3	 ตอน	 คือ	 
ตอนท่ี	1	สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ตอนท่ี	2	สอบถามเก่ียวกบั
ระดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	จ�าแนกตามตวัแปรต้น	องค์ประกอบ	8	ด้าน	มีข้อกระทงค�าถาม	
จ�านวน	41	ข้อและตอนท่ี	3	สอบถามเก่ียวกบัระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	จ�าแนกตามตวัแปรตาม	 
4	องค์ประกอบ	มีข้อกระทงค�าถามจ�านวน	22	ข้อดงัปรากฏในตารางท่ี	2

ตารางที่ 2	จ�านวนข้อกระทงค�าถาม

9 

ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)เท่ากบั0.67 และ 1.00ได้ข้อกระทง
คําถามเก่ียวกบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 41 ข้อและเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
จํานวน 22 ข้อจากนัน้หาคา่ความเท่ียงโดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา(α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของ
แบบสอบถามสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.97 และค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม
ประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.95 

แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมี 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 
สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัระดบัสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศกึษา จําแนกตามตวัแปรต้น องค์ประกอบ 8 ด้าน มีข้อกระทงคําถาม จํานวน 41 ข้อ
และตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน จําแนกตามตวัแปรตาม 4 องค์ประกอบ มีข้อ
กระทงคําถามจํานวน22 ข้อดงัปรากฏในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2จํานวนข้อกระทงคําถาม 
 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา จาํนวน (ข้อ) 
1. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 7 
2. การบริการท่ีดี 3 
3. การพฒันาตนเอง 6 
4. การทํางานเป็นทีม 6 
5. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 5 
6. การส่ือสารและการจงูใจ 5 
7. การพฒันาศกัยภาพบคุลากร 5 
8. การมีวิสยัทศัน์ 4 

รวม 41 
ประสิทธิผลของโรงเรียน จาํนวน (ข้อ) 

1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 6 
2. การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ  7 
3. การสร้างความพงึพอใจในการทํางานของครู 5 
4. ความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม  4 

รวม 22 
 
 
 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล
	 ผู้ วิจยัจดัส่งแบบสอบถาม	 จ�านวน	 341	 ฉบบั	พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาสงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในโรงเรียน
ท่ีปฏิบตัิงานในโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง	 ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมาจ�านวน	 
341	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100
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 การวเิคราะห์ข้อมูล
	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการวิเคราะห์สมรรถนะ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใช้การหาค่าเฉลี่ย	 (	 	 	 )	 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน	 (S.D.)	 และแปลความหมาย	 โดยผู้วิจยัน�าคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตาม
แนวความคดิของบญุชม	ศรีสะอาด	(2556:	121)	ดงันี ้
	 คา่เฉลี่ย	4.51	–	5.00		 หมายถงึ	 มีสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา	/ประสทิธิผลของ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โรงเรียนในระดบัท่ีมากท่ีสดุ
	 คา่เฉลี่ย	3.51	–	4.50		 หมายถงึ	 มีสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา	/ประสทิธิผลของ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โรงเรียนในระดบัท่ีมาก
	 คา่เฉลี่ย	2.51	–	3.50		 หมายถงึ	 มีสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา	/ประสทิธิผลของ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โรงเรียนในระดบัท่ีปานกลาง
	 คา่เฉลี่ย	1.51	–	2.50		 หมายถงึ	 มีสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา	/ประสทิธิผลของ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โรงเรียนในระดบัท่ีน้อย
	 คา่เฉลี่ย	1.00	–	1.50		 หมายถงึ	 มีสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา	/ประสทิธิผลของ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โรงเรียนในระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ
	 ส�าหรับการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
(stepwise	multiple	regression	analysis)

ผลการวจิยั
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10

ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 10
	 ระดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	
เขต	10	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(			=	4.13,	S.D.	=	0.41)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 10	 อยู่ใน
ระดบัมากทกุด้าน	 โดยเรียงล�าดบัจากคา่เฉลี่ยมากไปน้อย	ดงันีก้ารพฒันาตนเองอยูใ่นล�าดบัสงูท่ีสดุ	 
(				=	4.29,	S.D.	=	0.42)	รองลงมาคือ	การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ	(				=	4.18,	S.D.	=	0.43)	การบริการท่ีดี 

(						=	4.18,	S.D.	=	0.52)การท�างานเป็นทีม	(					=	4.15,	S.D.	=	0.68)	การวิสยัทศัน์	(				=	4.12,	
S.D.	=	0.55)	การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	(			 	=	4.06,	S.D.	=	0.52)	การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	 
(					=	4.03,	S.D.	=	0.51)	และการสื่อสารและการจงูใจ	(					=	4.02,	S.D.	=	0.50)	ตามล�าดบัปรากฏ
ดงัตารางท่ี	3

11 
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ตารางที่ 3ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
    (n = 341) 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การพฒันาตนเอง   
4. การทํางานเป็นทีม 
5. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
6. การสื่อสารและการจงูใจ 
7. การพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
8. การมีวิสยัทศัน์ 

4.18 
4.18 
4.29 
4.15 
4.06 
4.02 
4.03 
4.12 

0.43 
0.52 
0.42 
0.68 
0.52 
0.50 
0.51 
0.55 
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มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

2 
3 
1 
4 
6 
8 
7 
5 

รวม 4.13 0.41 มาก  
         
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

11 

 
ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดั
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 ระดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X� = 4.13, S.D. = 0.41) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดย
เรียงลําดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดงันีก้ารพฒันาตนเองอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (X� = 4.29, S.D. = 0.42) 
รองลงมาคือ การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (X�= 4.18, S.D. = 0.43) การบริการท่ีดี (X� = 4.18, S.D. = 0.52)การทํางาน
เป็นทีม(X� = 4.15, S.D. = 0.68) การวิสยัทศัน์ (X� = 4.12, S.D. = 0.55) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ (X� = 
4.06, S.D. = 0.52) การพฒันาศกัยภาพบคุลากร(X� = 4.03, S.D. = 0.51) และการส่ือสารและการจงูใจ  ( 
X�   = 4.02, S.D. = 0.50) ตามลําดบัปรากฏดงัตารางท่ี 3 
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ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
มัธยมศกึษา เขต 10
	 ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (	 	 	 =	 4.16,	 S.D.	 =	 0.42)	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 
ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	 เขต	 10	 อยู่ในระดบัมาก 
ทกุด้าน	 โดยเรียงล�าดบัจากคา่เฉลี่ยมากไปน้อยดงันี	้ ความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม 
อยูใ่นล�าดบัสงูสดุ	 (	 	 	 	 =	 4.22,	 S.D.	=	0.46)	 รองลงมา	 คือ	การสร้างความพงึพอใจในการท�างาน 
ของครู		(						=	4.19,	S.D.	=	0.50)	การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ	(						=	4.15,	S.D.	=	0.49)	
และนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	(					=	4.09,	S.D.	=	0.62)	ตามล�าดบั	ปรากฏดงัตารางท่ี	4
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ตารางที่ 4 คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังาน 
	 	 เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10

12 

 ระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (X� = 4.16, S.D. = 0.42) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงลําดบัจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อยดงันี ้ความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อมอยู่ในลําดบัสงูสดุ (X�= 4.22, S.D. = 0.46) 
รองลงมา คือ การสร้างความ พงึพอใจในการทํางานของครู (X�= 4.19, S.D. = 0.50) การจดัสรรทรัพยากร
อยา่งมีประสทิธิภาพ (X�= 4.15, S.D. = 0.49) และนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู (X�= 4.09, S.D. = 0.62) 
ตามลําดบัปรากฏดงัตารางท่ี 4 
 
 
 
 
ตารางที่  4ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
 (n = 341) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 4.09 0.62 มาก 4 
2. การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 4.15 0.49 มาก 3 
3. การสร้างความพงึพอใจในการทํางานของครู 4.19 0.50 มาก 2 
4. ความสามารถในการปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม 4.22 0.46 มาก 1 

รวม 4.16 0.42 มาก  

 
 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 10ประกอบด้วยการสื่อสารและการจงูใจ (X6)การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ (X5)การ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7)การพฒันาตนเอง (X3)การมีวิสยัทศัน์ (X8)เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการ
ถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 10(Ytot) ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 
เท่ากบั 0.527 ซึง่แสดงว่าการสื่อสารและการจงูใจ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ การพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 10
	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	ประกอบด้วย	การสื่อสารและการจงูใจ	(X

6
)	การวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์	 (X
5
)	 การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	 (X

7
)	 การพฒันาตนเอง	 (X

3
)	 การมีวิสยัทศัน์	 (X

8
)	 เป็น

ตวัแปรท่ีได้รับเลอืกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของประสทิธิผลของโรงเรียน	 
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	(Y

tot
)	ได้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	 

โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านาย	 (R2)	 เท่ากับ	 0.527	 ซึ่งแสดงว่าการสื่อสารและการจูงใจ	 
การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	การพฒันาตนเองการมีวิสยัทศัน์	สามารถ
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สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 
Y����= 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
Z����= 0.26 (Z6) + 0.18 (Z5) + 0.15 (Z7) + 0.13 (Z3) + 0.13 (Z8)  

  
ปรากฏดงัตารางท่ี5 
 
 
ตารางที่5 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
       (n = 341) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 5 31.33 6.27 74.64* .00 

Residual 335 28.12 0.08   
Total 340 59.46    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 1.20  0.17 7.05* .00 
การสื่อสารและการจงูใจ (X6) 0.22 0.26 0.05 4.31* .00 
การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ (X5) 0.15 0.18 0.04 3.31* .00 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากร (X7) 0.13 0.15 0.05 2.42* .02 
การพฒันาตนเอง (X3) 0.13 0.13 0.05 2.70* .01 
การมีวิสยัทศัน์ (X8) 0.10 0.13 0.04 2.46* .01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

R = 0.726  R2 = 0.527 SEE. = 0.520 
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ตารางที่ 5	 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
	 	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10
      

อภปิรายผล
	 ผลจากการวิจยัเร่ือง	สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน	
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 10	สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของ 
การวิจยัได้ดงันี ้
	 1.	จากผลการวิจยั	พบวา่ระดบัสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 
การพฒันาตนเองอยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ	 รองลงมา	 ได้แก่	 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิการบริการท่ีดี	 การท�างาน 

เป็นทีม	 การมีวิสยัทศัน์การวิเคราะห์และสงัเคราะห์การพฒันาศกัยภาพบุคลากร	 และการสื่อสาร 
และการจงูใจ	 ตามล�าดบั	 ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคณุลกัษณะท่ีดี	 มีความรู้ความ
สามารถมีทกัษะในการพฒันาสถานศกึษา	และจดัการศกึษาให้บรรลผุลเป้าหมาย	การน�านโยบายไป
ปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพ	ประสทิธิผลของสถานศกึษา	ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา	(2552:	46-48)	ได้ก�าหนดสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรับสายผู้บริหาร	โดยจ�าแนก
เป็นสมรรถนะหลกั	 และสมรรถนะประจ�าสายงานซึง่สมรรถนะถือเป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันาการ
ท�างานของบคุคลากร	อีกทัง้ยงัน�าไปสูก่ารพฒันาองค์การตอ่ไปสอดคล้องกบัยวุดี		จิตตโสภา	(2557:	57)	 
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ได้กล่าวว่า	 สมรรถนะ	 มีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร	 และองค์กรเป็นอย่างมาก	 
เพราะสมรรถนะมีประโยชน์ตอ่ตวัผู้ปฏิบตังิาน	สมรรถนะจงึมีความส�าคญัตอ่การปฏิบตังิาน	สามารถ
น�ามาคดัสรรบุคคลท่ีมีลกัษณะดีทัง้ความสามารถและทกัษะ	 รวมถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังาน
เข้าไปปฏิบตัิงานให้ส�าเร็จบรรลเุป้าหมายอยา่งแท้จริง	 สมรรถนะจงึเป็นปัจจยัในการท�างานท่ีเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัให้แก่องค์กร		โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากร
มนษุย์	 เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัช่วยให้พฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือให้ส่งผลไปสู่การพฒันา
องค์กรให้ประสบความส�าเร็จตอ่ไป	สอดคล้องกบังานวิจยัของพศันิยา	โกยสกลุ	(2556:	115)	ได้ศกึษา
สมรรถนะของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่การด�าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคณุภาพสงักดักรุงเทพมหานคร
พบวา่	สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร	โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงล�าดบัตามคา่มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย	ดงันี	้ สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจงูใจ	
สมรรถนะด้านการพฒันาตนเอง	สมรรถนะด้านการมีวิสยัทศัน์	สมรรถนะด้านการบริการท่ีดี	สมรรถนะ
ด้านการท�างานเป็นทีม	สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์	สมรรถนะด้านการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร	 และสมรรถนะด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ	 ตามล�าดับ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาภัทร 

ราชรักษ์,	นภาภรณ์		ยอดสนิ	และนภาเดช		บญุเชิดช	ู(2560:	43-64)	ได้ศกึษา	สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาสงักดัส�านกังาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	 เขต	 1	พบว่า	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	 สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	เขต	1	โดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากและ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทกุด้าน	 โดยด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ	 มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	
รองลงมา	ได้แก่	การบริการท่ีดี	การท�างานเป็นทีมการพฒันาตนเอง	การคดิวิเคราะห์	และสงัเคราะห์	
การพฒันาศกัยภาพของบคุลากร	การสื่อสารและการจงูใจ	และการมีวิสยัทศัน์ดงันัน้	แสดงให้เหน็วา่
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ ท่ีมีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการท�างาน	 มี
ประสบการณ์	สามารถพฒันาสถานศกึษาในทกุ	 ๆ	 ด้าน	 ให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงตา่ง	 ๆ	 ท่ีเกิดขึน้	
พฒันาสถานศกึษาไปสูค่วามส�าเร็จตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของสถานศกึษา
	 2.	จากผลการวิจยั	พบวา่	ระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา	 เขต	10	 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกด้าน	 เรียงตามล�าดับดังนี	้ ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด	 
รองลงมา	 คือ	การสร้างความพงึพอใจในการท�างานของครูการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 
และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง	 ตามล�าดับ	 ทัง้นีเ้พราะประสิทธิผลเป็นสิ่งส�าคัญของ 

สถานศึกษา	 เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 โดยการน�าความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจดัการทัง้ทรัพยากรและบคุลากร	 เพ่ือให้เกิดผลส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
ท่ีวางไว้	 ดงัท่ี	 อลิษา	 สคุณุพนัธ์	 (2555:	 46)	 ได้กล่าวว่า	 ความส�าคญัของประสิทธิผล	 เป็นข้อมลู 
เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจในการบริหารองค์การของผู้บริหาร	 องค์การประสบความส�าเร็จอยู่รอด 
และมัน่คงขึน้อยูก่บัความมีประสทิธิผลขององค์การ	ถ้าองค์การสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์จะสามารถ 
ด�ารงอยู่ต่อไปได้	 ถ้าไม่สามารถบรรลวุตัถุประสงค์องค์การ	 องค์การจะล่มสลายไปในท่ีสดุ	 ดงันัน้ 
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ความมีประสิทธิผลขององค์การจะช่วยให้ผู้บริหารได้ข้อมูลท่ีสามารถช่วยสนับสนุนการตดัสินใจ 
เพ่ือการบริหารจดัการได้ดีย่ิงขึน้	 สอดคล้องกบังานวิจยัของรังสิวฒิุ	 ป่าโสม	 (2556:	 99)	 ได้ศึกษา 
การบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอ�าเภอองครักษ์	 สังกัดส�านักงานเขต 
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก	 พบว่า	 ประสิทธิผลของสถานศึกษาในอ�าเภอองครักษ์	 
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาจ�าแนกตามรายด้านและรายข้อพบว่า	 ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู่ในระดบัมาก 
ทุกด้าน	 ประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด	 คือ	 ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน	 รองลงมาคือ	 ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ภายในโรงเรียน	 และด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด	 คือด้านความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของมนชนก	 พุ่มเพชร์	 (2559:	 88) 
ได้ศึกษากระบวนการบริหารของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี	 เขต	 1	 พบว่า	 ประสิทธิผลของ 
สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียง
ล�าดบัจากคา่เฉลี่ยมากไปน้อย	อนัดบัแรก	 คือ	ความสามารถพฒันาทศันคติทางบวก	ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา	 ความสามารถในการผลิตและความสามารถในการปรับตัวตามล�าดับ 
ดงันัน้แสดงให้เห็นว่า	 ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นเป้าหมายหลกัของสถานศึกษาท่ีผู้บริหาร 
ต้องวางแผนในการด�าเนินงานให้สอดคล้องและประสบผลส�าเร็จตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ	
มีการบริหารงานในทกุ	 ๆ	 	 ด้านของสถานศึกษาให้เกิดผลดี	 มีประสิทธิผล	 และก่อให้เกิดผลส�าเร็จ 
ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้	
	 3.		 จากผลการวิจัยพบว่า	 สมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	เรียงตามอิทธิพลจากมากไปน้อย 
คือ	 1)	 การสื่อสารและการจงูใจ	 	 2)	 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	 	 3)	 การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	 
4)	 การพฒันาตนเอง	 และ	 5)	 การมีวิสยัทศัน์	 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	และสามารถ
ร่วมกนัท�านายประสิทธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 10	 
ร้อยละ	 52.70	 ทัง้นีเ้น่ืองจากการบริหารสถานศึกษาผู้ บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถ 
ในการวางแผนการด�าเนินงาน	มีกระบวนการในการท�างาน	ตัง้แตก่ารจดัสรรบคุลากร	จดัสรรทรัพยากร	
การมอบหมายงาน	 การพฒันาความก้าวหน้า	 การให้บริการ	 การร่วมกันวิเคราะห์และสงัเคราะห์	 
การก�าหนดเป้าหมายและวิสยัทศัน์ของโรงเรียน	 โดยข้าราชการครูในโรงเรียนมีสว่นร่วมในการพฒันา
โรงเรียน	 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมและสนบัสนนุในการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 เพ่ือก่อให้
เกิดประสิทธิผลของโรงเรียนในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน	การจดัสรรทรัพยากร 

ให้มีประสทิธิภาพ	สร้างความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของครู	และสามารถปรับตวัตอ่สภาพแวดล้อม 
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ได้อย่างเหมาะสม	 เพ่ือให้การด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ในโรงเรียนมีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานในการปฏิรูปการศึกษา	 ซึ่งมีนโยบายส�าคญัใน 
การขบัเคลื่อนการศกึษา	 โดยโรงเรียนเป็นผู้ รับนโยบายและด�าเนินการให้ส�าเร็จลลุว่งไปด้วยดี	ตามท่ี
กระทรวงศกึษาธิการ	 (ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ	กระทรวงศกึษาธิการ,	2559:	2)	 ได้จดัท�า
แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ	ฉบบัท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	ส�าหรับเป็นเคร่ืองมือ 
ในการก�ากับทิศทางการปฏิบตัิงานของกระทรวงศึกษาธิการ	 และส่วนราชการ/หน่วยงานในสงักัด	
โดยได้น้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงาน	 เพ่ือ
สร้างผลผลติ	ผลลพัธ์ให้เกิดกบัผู้ เรียนได้อยา่งมีความสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาประเทศในชว่ง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	 ฉบบัท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 ซึง่ได้ระบสุาระส�าคญั 
เก่ียวกบัวิสยัทศัน์	พนัธกิจ	 ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์	 ของกระทรวงศกึษาธิการ	 ท่ีสามารถตอบสนอง
ตอ่เป้าหมายของการพฒันาประเทศได้ทัง้มิติความมัน่คงมิติเศรษฐกิจ	 มิติสงัคม	และมิติการบริหาร
จดัการภาครัฐ	ได้อยา่งเป็นรูปธรรมโดยให้พิจารณาน�าแผนพฒันาการศกึษาฯ	ไปใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการจดัท�าแผนปฏิบตัริาชการ	ไปสูก่ารปฏิบตัใิห้บรรลเุป้าหมายตอ่ไป	สอดคล้องกบังานวิจยัของบรรล	ุ	 
ชินน�า้พอง	(2555:	116)	ได้ศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	
สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น	โดยคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ตวัแปรสมรรถนะ
ของผู้ บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 สามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	
64.10	โดยคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาด้านการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรกับประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีความสมัพนัธ์กัน 
ในทางบวกสูงสุด	 และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิกับประสิทธิผล 

ของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีความสมัพนัธ์ทางบวกเป็นอนัดบัสดุท้าย
สอดคล้องกบังานวิจยัของนิภา	ใจทนั	(2554:	133-154)	ได้ศกึษา	สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา
ท่ีสง่ผลตอ่การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานครปฐม	 เขต	 2	พบว่า	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	 เขต	2	 ซึง่ได้แก่	 การสื่อสารและการจงูใจ	
การพฒันาตนเอง	และการมีวิสยัทศัน์	สง่ผลตอ่การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม	 เขต	 2	 โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ 
ร้อยละ	 51	 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 สอดคล้องกับงานวิจยัของดนยพชัร์	 	 บุญญาธิ	 
(2556:	102)	ได้ศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	เขต	2	โดยสมรรถนะของผู้บริหารด้านการวิเคราะห์สงัเคราะห์	
ด้านการสือ่สารและจงูใจ	และด้านการบริการท่ีดี	สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน
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เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	เขต	2	โดยภาพรวม	และสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	49 
อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 ดงันัน้ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคญัใน 
การขบัเคลื่อนสถานศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย	 ต้องมีการพฒันาตนเอง 
ทัง้ในด้านความรู้	 ความสามารถ	 ทกัษะ	 ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถของบุคลากรใน 
การปฏิบตังิานให้เกิดประสทิธิผลตอ่สถานศกึษาและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจดัการศกึษาตอ่ไป
	 4.	 จากผลการวิจยัพบว่า	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	เขต	10	ได้แก่
	 	 4.1	 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ	 ทัง้นีอ้าจเพราะผู้ บริหารยังไม่สามารถบริหารงานได้ส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ	 และยงัไม่สามารถแก้ปัญหาและรับผิดชอบในการบริหารงานรวมถึง 
ยังไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอาจเป็นเพราะสมรรถนะท่ี 
มุง่พฒันาความสามารถพฒันาศกัยภาพเฉพาะตวัของผู้บริหารเป็นสว่นใหญ่ซึง่อาจน�าไปสูก่ารพฒันา 
สถานศกึษาในด้านอ่ืน	 ๆ	ดงันัน้	 ผู้บริหารจึงควรมีความรับผิดชอบในการบริหารงาน	 รวมทัง้จดัสรร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	 เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและด�าเนินงานได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย
อยา่งเป็นระบบ	และมุง่มัน่ในการพฒันาสถานศกึษาในทกุ	 ๆ	 ด้าน	สอดคล้องกบัดนย์พชัร์	บญุญาธิ 
(2556:	 113)	 ได้ท�าวิจยัเร่ือง	 สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา	 สงักดั
ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม	 เขต	 2	 พบว่า	 สมรรถนะของผู้บริหารด้าน 
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิไม่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม
ศกึษานครปฐม	เขต	2	แสดงให้เหน็วา่ผู้บริหารยงัไมส่ามารถบริหารจดัการทรัพยากรในสถานศกึษาและ 
ยังไม่สามารถพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพได้อย่างต่อเน่ืองรวมทัง้ยังขาดทักษะความรู้และเข้าใจ 
การวางแผนการปฏิบตังิานควรมีการด�าเนินการควบคมุตรวจสอบตดิตามและปรับปรุงการปฏิบตังิาน 
ให้เป็นระบบ
	 	 4.2	 ด้านการบริการท่ีดี	ทัง้นีอ้าจเพราะผู้บริหารยงัไมส่ามารถอ�านวยความสะดวก	และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการอย่างทัว่ถึง	 ดงันัน้ผู้บริหารจึงควรให้บริการ	 รวมถึงอ�านวย 
ความสะดวกด้วยความรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 มีความพึงพอใจ	 และสร้างความประทบัใจแก่ผู้ รับบริการ 
อย่างทั่วถึง	 สอดคล้องกับบรรลุ	 	 ชินน�า้พอง	 (2555:	 122)	 ได้วิจัยเร่ือง	 สมรรถนะของผู้บริหาร 
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น	 พบว่า 
สมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ด้าน ท่ี มีค่าสัมประสิท ธ์ิการถดถอยหรือค่าอ� านาจการพยากรณ์ 

ล�าดับสุดท้าย	 คือ	 ด้านการบริการท่ีดี	 ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะในโรงเรียนนัน้	 การบริการ 
ถือเป็นสิ่งส�าคัญกับบุคลากรทุกคน	 ดังนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ น�าด้านการบริการ 
ต่อผู้ รับบริการ	 คือ	 นกัเรียนผู้ปกครองและผู้ ท่ีมาติดต่อราชการทกุคนให้เท่าเทียมกนั	 ไม่แบ่งชนชัน้ 
วรรณะการให้บริการท่ีดีมีความจ�าเป็นและส�าคญัต่อผู้บริหารสถานศึกษา	 เน่ืองจากมีส่วนส�าคญั 
ท่ีจะช่วยพัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมาก	 เพราะผู้ บริหารสถานศึกษาถือเป็นแกนหลัก 
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ในการก�าหนดแนวทางการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ รับบริการหรือชุมชน	 
จะท�าให้เกิดความร่วมมือ	ความเข้าใจ	ประสานประโยชน์ให้เกิดกบัโรงเรียน	 โรงเรียนให้บริการท่ีดี 
แก่ชมุชนและชมุชนพงึพอใจในการให้บริการ	จงึก่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาโรงเรียน
	 	 4.3		ด้านการท�างานเป็นทีมทัง้นีอ้าจเพราะผู้บริหารยงัไม่สามารถวางแผนการท�างาน 
อย่างเป็นขัน้ตอน	และยงัไม่สามารถสร้างความพงึพอใจให้สมาชิกมีความสขุในการท�างานอยู่เสมอ	 
อีกทัง้ยงัไม่สามารถประสานกบัทีมงาน	 เพ่ือความเข้าใจในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสมซึง่ปัญหา
ความขดัแย้งของทีมเป็นอปุสรรคของงาน	ท�าให้ขาดความสามคัคี	และความร่วมมือได้	ดงันัน้ผู้บริหาร
จงึควรประสานงานกบัทีมงาน	เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัในการวางแผนการท�างานอยา่งเป็นขัน้ตอน
และเหมาะสม	จงึจะท�าให้สมาชิกมีความพงึพอใจ	 และมีความสขุในการท�างานอยู่เสมอ	สอดคล้อง 
กบันิภา	 ใจทนั	 (2554:	 133-154)	 ได้วิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคในการน�าสมรรถนะของผู้บริหาร 
สถานศกึษาไปปฏิบตั	ิซึง่ผลการวิเคราะห์	พบวา่	ผู้อ�านวยการสถานศกึษา	รองผู้อ�านวยการสถานศกึษา
และครูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	เขต	2	มีความคดิเหน็ในการท�างาน
เป็นทีมว่า	 หากผู้บริหารสถานศกึษาแสดงบทบาทผู้น�าผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสครูจะเกิด
ความศรัทธา	 เช่ือถือและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและครูบางคนยดึความคิดของตนเป็นหลกัและ 
มีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูท�าให้ไมย่อมรับการเปลี่ยนแปลง
	 ส�าหรับการวิจยัในครัง้นีส้มรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา	 เป็นสิ่งส�าคญัในการน�าพาให้
สถานศึกษาพฒันาและประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย	 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการพฒันา
ตนเอง	ปรับปรุงตนเองให้มีศกัยภาพในการปฏิบตังิาน	มุง่ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตังิานอยา่งมีคณุภาพ	 

มีการบริการท่ีดีเป็นท่ีพงึพอใจ	ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการได้อยา่งทัว่ถงึ	และมีการท�างาน 
เป็นทีมร่วมกบัผู้ อ่ืน	 สามารถแสดงบทบาทความเป็นผู้น�า	 ผู้ตาม	ปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีได้
อย่างเหมาะสมมีวิสยัทศัน์ในการน�าแนวคิดวิธีการใหม่มาใช้ในการปฏิบตัิงาน	 รวมถึงการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์	ผู้บริหารต้องท�าความเข้าใจ	พิจารณาความรู้	และขา่วสารท่ีได้รับอยา่งถกูต้อง	ชดัเจน 
วางแผนงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร	 พัฒนาศักยภาพบุคลากร	 โดยผู้ บริหาร 
ต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่บคุลากร	 สนบัสนนุและให้โอกาสผู้ ร่วมงานในการพฒันางาน 
ในรูปแบบตา่ง	ๆ	และมีการสื่อสารและการจงูใจ	โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนขา่วสาร 
ระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม	 ทัง้นีค้ รูและบุคลากรต้องมีความสามารถในการปรับตัว 
ต่อสภาพแวดล้อม	 รู้จักปรับตนเอง	 ทัง้เร่ืองการบริหารงานการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อม 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	 พัฒนาผู้ เรียนให้มีความเหมาะสม	 โดยสร้างความพึงพอใจในการท�างาน 
ของครู	และครูก็ปฏิบตังิานอยา่งเตม็ก�าลงัความสามารถ	สง่ผลให้งานมีประสทิธิภาพตามวตัถปุระสงค์
และในด้านการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 ต้องมีการวางแผนในการใช้บุคลากร 
เ พ่ือด�าเนินงานให้มีความเหมาะสมกับงานท่ีได้ รับมอบหมาย	 โดยนักเ รียนมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูง	 ซึ่งนักเรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัยมีระดับความรู้	 
ความสามารถและทกัษะจากกระบวนการเรียนการสอนสง่ผลให้เกิดการพฒันาท่ีดีย่ิงขึน้ตอ่ไป
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ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
	 	 1.1	 ผู้ บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะท่ียังอยู่ในระดับต�่า	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 
ด้านการสือ่สารและการจงูใจ	และด้านการพฒันาศกัยภาพบคุลากร	โดยด้านการสือ่สารและการจงูใจ 
ผู้บริหารสามารถสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในการมอบหมายงานเพ่ือน�าไปสู ่
การปฏิบตังิานท่ีถกูต้อง	และโน้มน้าวจงูใจ	ให้บคุลากรร่วมปฏิบตังิานด้วยความเตม็ใจ	สง่ผลให้ผลจาก
การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ	และด้านพฒันาศกัยภาพบคุลากรผู้บริหารควรสร้างการมีสว่นร่วมใน 
การส่งเสริม	 สนบัสนนุ	 และพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา	 และแก้ปัญหาให้แก่เพ่ือนร่วมงานและ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเหมาะสมเพ่ือพฒันาการท�างานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้
	 	 1.2	 สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมประสิทธิผลท่ีอยู่ในระดับต�่า	 2	 ด้าน	 ได้แก่	 
ด้านนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง	 และด้านการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 

โดยด้านนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	ควรจดักิจกรรมให้นกัเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
การแสดงออกเก่ียวกับสติปัญญา	 ในด้านพุทธิพิสัยและพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับจิตใจ	 
ในด้านจิตพิสยั	เพ่ือให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้ด้านการจดัสรรทรัพยากร
อยา่งมีประสทิธิภาพผู้บริหารควรด�าเนินการวางแผนในการใช้วสัดอุปุกรณ์อยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์
สงูสดุรวมถงึการจดัสรรทรัพยากรทกุด้านให้มีความเหมาะสม
	 	 1.3	 ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ควรให้ความส�าคญั	 มีการส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะด้านการสื่อสารและการจงูใจ	 การวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 การพัฒนาตนเอง	 และการมีวิสัยทัศน์	 เพ่ือให้ 
การด�าเนินงานของสถานศกึษามีประสทิธิผลบรรลจุดุมุง่หมายของสถานศกึษา
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป
	 	 2.1		ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่องค์ประกอบของสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	
	 	 2.2		ควรมีการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	
	 	 2.3		ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผล
ตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน

สรุป
	 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	 มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	ประสทิธิผลของโรงเรียน	
โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่ประสทิธิผลของโรงเรียน	
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทุกด้าน	 และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมาก
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ไปหาน้อยดงันี	้ 1)	 การสื่อสารและการจงูใจ	 2)	การวิเคราะห์และสงัเคราะห์	 3)	 การพฒันาศกัยภาพ
บคุลากร	4)	 การพฒันาตนเอง	และ	5)	 การมีวิสยัทศัน์เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 
งานวิจยันี	้พบวา่	สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา	ซึง่ได้แก่	การสื่อสารและการจงูใจ	การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์	การพฒันาศกัยภาพบคุลากร	การพฒันาตนเอง	และการมีวิสยัทศัน์	ท�านายประสทิธิผล
ของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	10	ได้ร้อยละ	52.70
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บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา
ของรัฐในจงัหวัดสมุทรสาคร

ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING SCHOOL 
EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL

 IN SAMUT SAKHON PROVINCE

นงลักษ์  จนัหงษา/ NONGLAK  JANHONGSA1

จติตรัิตน์  แสงเลิศอุทยั/ JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI2

นภาเดช  บุญเชดิชู/ NAPADECH  BOONCHERDCHOO3

บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา	2)	ศกึษา
ระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	และ	3)	วิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล 
ตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	กลุม่ตวัอยา่ง	ได้แก่	ครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	
จ�านวน	 317	 คน	 ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสัดส่วน	 กระจายตามอ�าเภอ	 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	ได้แก่	แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้วิจยั	มีคา่ความตรงด้านเนือ้หา	ระหวา่ง	 
0.67	 ถึง	 1.00	 มีค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม	 ด้านบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาและ 
ด้านประสิทธิผลของโรงเรียน	 เท่ากบั	 0.98	 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	 สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน
	 ผลการวิจยัพบวา่
	 1.	 บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	 ประกอบด้วย	
บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ	และบทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคล
	 2.	 ประสทิธิผลของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	การปรับตวั 
การรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม	การบรรลเุป้าหมาย	และการบรูณาการ
	 3.	 บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา	ประกอบด้วย	บทบาทความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล	(X

1
)	

บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	 (X
2
)	 และบทบาทเก่ียวกบัการตดัสินใจ	 (X

3
)	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระดบั

ประสทิธิผลของโรงเรียน	(Y
tot
)	โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	73.10	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั	.05	สมการวิเคราะห์การถดถอย	คือ								=	0.94	+	0.34	(X
1
)	+	0.27	(X

2
)	+	0.19	(X

3
)

ค�าส�าคัญ:	บทบาท,		ผู้บริหารสถานศกึษา,		ประสทิธิผลของโรงเรียน		ประถมศกึษา

1 นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา		ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
3	อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม		อาจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

2 

 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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ABSTRACT

	 This	research	aimed	to:	1)	study	the	level	of	roles	of	school	administrators;	2)	study	
the	level	of	school	effectiveness;	and	3)	analyze	the	roles	of	school	administrators	affecting	
school	effectiveness.	The	research	sample	was	317	teachers	at	government	primary	schools	
in	Samut	Sakhon	Province,	derived	by	proportional	stratified	random	sampling	as	distributed	
by	district.	The	research	instrument	was	a	questionnaire	constructed	by	the	researcher	with	
content	validity	between	0.67-1.00.	The	internal	consistency	reliability	coefficients	of	the	role	
of	school	administrators	and	the	effectiveness	of	school	were	0.98.	Data	were	analyzed	with	
percentage,	mean,	standard	deviation,	and	stepwise	multiple	regression.			
 The findings of this research were as follows:
	 1.	 Overall	and	in	specific	aspects,	roles	of	school	administrators	were	at	a	high	level.	
These	aspects	were	informational	roles,	decisional	roles,	and	interpersonal	roles.
	 2.	 Overall	and	in	specific	aspects,	the	school	effectiveness	was	at	a	high	level.	These	
aspects	were	adaptation,	latency,	goal	attainment,	and	integration.
	 3.	 The	 roles	 of	 school	 administrators	 in	 the	 aspects	 of	 interpersonal	 roles	 (X

1
),	 

informational	roles	(X
2
),	and	decisional	roles	(X

3
)	together	predicted	the	school	effectiveness	

(Y
tot
)	at	the	percentage	of	73.10	with	statistical	significance	at	.05.	The	regression	equation	

was									=	0.94	+	0.34	(X
1
)	+	0.27	(X

2
)	+	0.19	(X

3
).

Keywords: 	role,	school	administrator,	school	effectiveness,	primary	education

บทน�า

	 ผู้ บริหารสถานศึกษา	 คือ	 ผู้ ท่ีเป็นหัวหน้าในสถานศึกษาทัง้ท่ีเป็นหน่วยงานของราชการ
และเอกชน	 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ีในการด�าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ตรงตามแผนการศึกษา	 เป็นผู้น�าในการจดัการท�าหลกัสตูร	 โดยประสานกบับุคลากรทุกฝ่ายใน 
สถานศกึษาเพ่ือก�าหนดวิสยัทศัน์	และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน	ตลอดจนสาระตามหลกัสตูร
ของสถานศกึษา	 อีกทัง้	 การสนบัสนนุให้บคุลากรทกุฝ่ายของสถานศกึษาได้รับความรู้และสามารถ 
จัดหลกัสูตรของสถานศึกษา	 รวมทัง้พฒันาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 มีการสนับสนุน 
จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ�านวยตอ่การเรียนรู้	จดัให้มีการนิเทศภายในเพ่ือนิเทศ	ก�ากบั	ตดิตามการใช้ 
หลกัสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน	 ชุมชนและท้องถ่ิน	 การบริหารงาน 
โรงเรียนจะประสบความส�าเร็จได้นัน้	 ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมมีพฤติกรรม 
ท่ีดีเหมาะแก่การบริหารงานเพ่ือให้การด�าเนินการ	 มีประสิทธิภาพ	 เกิดประสิทธิผล	 ลกัษณะของ 
ผู้บริหารท่ีดีซึง่จะสามารถบริหารงานและน�าพาโรงเรียนไปสูเ่ป้าหมาย	 ได้แก่	ผู้ ท่ีมีความรู้	 มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์	มีความกล้าหาญ	กล้าตดัสนิใจในการบริหารงาน	มีกิริยาทา่ทางสภุาพถกูต้องเหมาะสม 
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มีความยตุิธรรม	 เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมของโรงเรียนมาก่อนเป็นอนัดบัแรก	 ท่ีส�าคญัไมน้่อยไปกวา่
ลกัษณะท่ีกลา่วมา	คือจะต้องเป็นผู้ มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี	ทัง้นีเ้พราะการปฏิบตังิานให้ได้รับความร่วมมือ 
และไว้ใจจากผู้ ร่วมงานนัน้	 ผู้บริหารจะต้องได้ใจของครูและบคุลากรในโรงเรียน	 ถ้าครูและบคุลากร 
เกิดความเช่ือมัน่ในตวัของผู้บริหารจะท�าให้การด�าเนินการตา่ง	ๆ 	บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดได้อยา่งราบร่ืน 
หากมีปัญหาทุกคนจะร่วมกันแก้ไขและฟันฝ่าอุปสรรคทัง้หลายไปด้วยกัน	 และสิ่งท่ีผู้ บริหาร 
สถานศกึษาจะแสดงให้เห็นความเป็นผู้น�าอีกอยา่งหนึง่คือ	ความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน	และ
ความเสียสละ	 ไม่เห็นแก่ตวั	 มีอารมณ์ดี	 สขุภาพแข็งแรงเป็นท่ีรักและเคารพต่อผู้ ท่ีพบเห็น	 ถ้าหาก 
ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถตดัสินใจได้อย่างถกูต้องรวดเร็วเสมอก็จะเกิดบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียน	
นอกจากนีค้วามสามารถในการจูงใจเป็นทกัษะอีกประการหนึ่งท่ีควรฝึกฝนให้เกิดขึน้กับผู้บริหาร 
ทกุคนเพ่ือ	ชกัจงูให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาร่วมมือในการด�าเนินงานให้ได้รับความส�าเร็จ	บทบาทของผู้บริหาร 
สถานศึกษาในการบริหารจดัการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลนัน้จ�าเป็นต้องใช้ทกัษะด้านการบริหาร
ซึ่งเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาตาม 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิดงัท่ี	รสสคุนธ์	มกรมณี	(2555:	35)	ได้กลา่ววา่	ผู้บริหารสถานศกึษา 
ควรตระหนกัและให้ความส�าคญัเป็นล�าดบัแรกในการวางแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการสถานศกึษา
ทา่มกลางความเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสงัคมโลกท่ีประเทศตา่ง	ๆ	 มีการรวมกลุม่เปิดพรมแดน
เช่ือมตอ่กนัและกนัอยา่งเสรี	ดงันัน้การด�ารงชีวิตในโลกไร้พรมแดนได้อยา่งดีมีความสขุท�าให้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส�าคญัตอ่การพฒันาการศกึษาอยา่งมาก	โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีการน�ามาใช้ในการจดัการศกึษา	 โดยช่วยพฒันาการเรียนการสอนให้มี
ความทนัสมยัมากขึน้	การเรียนรู้ของผู้ เรียนจะไมจ่�ากดัอยูใ่นเฉพาะในห้องเรียน	การเรียนการสอนแบบ
ดัง้เดิมจะลดน้อยลง	ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงไป	 เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่
และเป็นตวัน�าในการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างระบบพฒันาองค์ความรู้ใหมจ่ากองค์ความรู้เดมิท่ีมีอยู ่
โดยเฉพาะองค์กรการพฒันาการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมทางการศกึษา	แม้จะมีการเคลือ่นไหว
ระดบัชาตเิก่ียวกบัการบริหารจดัการศกึษาแหง่ศตวรรษท่ี	21	มาแล้วก็ตามแตก่ารเคลือ่นไหวเร่ืองนีก็้ได้
ขาดหายไปท�าให้ขาดความตอ่เน่ือง	ดงันัน้ในการเร่ิมต้นในวนันีอ้าจจะช้าไปแตย่งัไมส่ายท่ีจะลงมือท�า	
โดยผู้บริหารสถานศึกษาทกุระดบัจะต้องด�าเนินการอย่างจริงจงัให้ภารกิจของสถานศึกษาท่ีตนเอง 
รับผิดชอบมีการสร้างคณุภาพส�าหรับอนาคตบนพืน้ฐานทกัษะศตวรรษท่ี	21	ภารกิจดงักลา่วเป็นหน้าท่ี
ท่ีผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องท�าความเข้าใจโดยเร่งดว่น
	 การจดัการบริหารโรงเรียนตา่ง	 ๆ	ผู้บริหารจะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงให้ทนั	 โรงเรียน
จะประสบความส�าเร็จหรือความล้มเหลวย่อมขึน้อยู่กบัศกัยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา	 องค์การ 
ทกุองค์การต่างต้องการให้องค์การของตนมีนกับริหารมืออาชีพมาบริหาร	 การบริหารจดัการศึกษา 
ก็เช่นเดียวกัน	 ผู้ บริหารสถานศึกษานับว่าเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส�าคัญอย่างย่ิงต่อความส�าเร็จหรือ 
ความล้มเหลวของการจดัการศกึษาในโรงเรียน	ดงัท่ี	 สภุา	ทองเจริญ	 (2552:	 ออนไลน์)	 ได้กลา่วว่า	
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งส�าคญั	 การบริหารการศึกษาจะประสบผลส�าเร็จหรือไม่
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ขึน้อยูก่บับทบาทผู้บริหารสถานศกึษา	 โดยเฉพาะบทบาทผู้บริหารในการปฏิรูปการศกึษาท่ียดึผู้ เรียน 
เป็นส�าคญันัน้	ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์	
จะต้องเป็นผู้บริหารสถานศกึษาท่ียดึแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	ผู้บริหารสถานศกึษา
จะต้องน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเรียนรู้และใช้กบัการพฒันาวิชาการ	เป็นผู้ประสานความร่วมมือ 
กบัชมุชน	มีการบริหารงานแบบประชาธิปไตยโดยร่วมกนัท�างานเป็นทีม	และสง่เสริมให้ทกุคนมีสว่นร่วม 
อยา่งแขง็ขนั	มีเอกลกัษณ์ขององค์กรและการบริหารคณุภาพ	โดยให้ทกุคนมีสว่นร่วมคดิ	ร่วมตดัสนิใจ 
ลงมือท�าและรับผิดชอบร่วมกัน	 เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้ เรียนเป็นส�าคญั	 เป็นผู้ สร้างขวญัและก�าลงัใจแก่
บคุลากรเพ่ือให้เกิดการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมในการเรียนรู้และแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั	และผู้บริหาร 
สถานศกึษาจะต้องมีการจดัหางบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพการศกึษา
	 โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	เป็นหนว่ยงานท่ีอยูภ่ายใต้การก�ากบั	ดแูล	
ของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานของพืน้ท่ีทัง้	 3	อ�าเภอในจงัหวดัสมทุรสาคร	ประกอบด้วย	อ�าเภอเมืองสมทุรสาคร	อ�าเภอ
บ้านแพ้ว	 และอ�าเภอกระทุ่มแบน	 ในการบริหารสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ประชากรวยัเรียนทกุคน 
ได้รับโอกาสในการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 15	 ปี	 อย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาครจากการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี	 6	 ปีการศกึษา	 2559	 ในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจดุท่ีควรพฒันาดงันี	้ การด�าเนินการวิจยัและ
พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาของแตล่ะโรงเรียนยงัขาดความเป็นระบบและตอ่เน่ืองจงึสง่ผลให้การน�า
หลกัสตูรสถานศกึษาไปใช้ไมส่ามารถพฒันาเดก็ได้เตม็ตามศกัยภาพและไมส่ามารถท�าให้ผู้ เรียนเกิด
สมรรถนะส�าคญัและมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก�าหนดในหลกัสตูรอยา่งแท้จริง	เม่ือพิจารณา 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน	 (O-NET)	 พบว่านักเรียนมีระดับคะแนนจาก 
การผลการทดสอบเกือบทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ต�า่กวา่ร้อยละ	50	ของคะแนนเตม็ซึง่สาระการเรียนรู้ 
ท่ีน�ามาประเมินเป็นข้อสอบท่ีวดัตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัตามหลกัสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช	2551	ผลจากการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	
จะเป็นตวับง่ชีถ้งึแนวทางการจดัการศกึษาในสภาพปัจจบุนัของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	ซึง่จะเห็นได้ว่าหลกัสตูรสถานศกึษา	กระบวนการจดัการเรียนรู้	 
การบริหารจดัการศกึษา	คณุภาพของครู	 และความพร้อมของผู้ เรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงใด	 สถานศึกษาทกุแห่งควรทบทวนนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนและควรได้รับ 
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทัง้ด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียนการสอน	 (ส�านักงาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร,	2559:	58)
	 ประสทิธิผลของโรงเรียนคือความสามารถของโรงเรียนในการด�าเนินงานให้บรรลตุามเป้าหมาย	
ซึง่สิ่งท่ีจะแสดงให้เป็นถึงการบรรลเุป้าหมายมีอยู่หลายอย่าง	 เช่น	 การใช้ความรู้ความสามารถของ 
ผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหาร	ประสบการณ์ในการบริหาร	ความสามารถในการปรับตวั	การตดัสนิใจ 
ในการวางแผนงานตา่ง	ๆ 	อยา่งชดัเจน	มีการตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลให้เป็นรูปธรรม	สามารถ
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จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ	และจะต้องมีการใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขา
ตา่ง	ๆ 	เพ่ือมาบรูณาการการบริหารงานให้เกิดผลผลสมัฤทธ์ิตอ่นกัเรียน	ดงัท่ี	พิมพรรณ		สริุโย	(2552:	27) 

ได้กลา่ววา่	ประสทิธิผลในการบริหารสถานศกึษา	ยอ่มขึน้อยูก่บัผู้บริหารเป็นส�าคญั	ภายใต้ข้อจ�ากดั
ของการบริหารโรงเรียน	 แนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้การปฏิบตัิงานของผู้บริหารสถานศึกษาบรรลผุล 
ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	คือ	การพฒันาผู้บริหารโรงเรียน	ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถปฏิบตัหิน้าท่ี
บริหารจดัการโรงเรียนให้บรรลวุตัถปุระสงค์	 และสง่เสริมให้เกิดระบบความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน 
ในโรงเรียน	 สอดคล้องกบัยกุตนนัท์	 หวานฉ�่า	 (2555:	 2)	 ได้กล่าวว่า	 ประสิทธิผลโรงเรียนเกิดจาก 
สภาพของโรงเรียนหลาย	ๆ	ด้าน	ได้แก่	สภาพทางสงัคม	บรรยากาศ	และสิง่แวดล้อมรอบ	ๆ		ตวัผู้ เรียน
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอนอยา่งเหมาะสมความพร้อมในด้านทรัพยากรตา่ง	ๆ	อาทิ	สื่อวสัด	ุ อปุกรณ์	
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	 มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 มีงบประมาณเพียงพอและทรัพยากรมนุษย์	 
ผู้ เรียนมีความรู้	 ความสามารถและทักษะต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ระบบของโรงเรียนจะมัน่คงก็ต่อเม่ือสร้างผลผลิตให้เป็นท่ียอมรับและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสงัคม	 วตัถปุระสงค์ของโรงเรียนคือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	การจดัสรรทรัพยากร
อยา่งมีประสทิธิภาพมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอ่สภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบทัง้ภายในและ
ภายนอก	ประสิทธิผลของโรงเรียนในการจดัการศึกษาสะท้อนให้เห็นจากคณุภาพของผลผลิตทาง 
การศกึษาคือ	ผู้ส�าเร็จการศกึษาต้องสนองตอบต่อตลาดแรงงานและความต้องการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส�าคญัท่ีจะกระตุ้นและส่งเสริมให้ 
การบริหารงานในโรงเรียนให้ส�าเร็จลลุว่ง	 โรงเรียน	จะมีประสิทธิผล	 (effectiveness)	 ได้นัน้เกิดจาก
ปัจจยัหลายประการ	เชน่	ลกัษณะสว่นบคุคลของคนในองค์การ	(personal	characteristics)	รูปแบบ 
ความเป็นผู้น�า	 (leadership	 style)	 วฒันธรรมองค์การ	 (organization	 culture)	 สภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน	(working	environment)	ตวัแบบการปฏิบตักิารขององค์การ	(model	of	organizational)	 
ความยืดหยุน่ของโรงเรียน	(flexibility)	และความผกูพนัตอ่โรงเรียน	(Chien,	2007:	online)	การด�าเนินงาน 
ตา่ง	ๆ 	ในองค์การยอ่มมีเป้าหมาย	และจะต้องมีการบริหารเพ่ือให้งานส�าเร็จตามท่ีก�าหนดไว้	ประสทิธิผล
มีความส�าคญัอยา่งมากในศาสตร์ของการบริหาร	ซึง่จะได้กลา่วถงึการบริหารสถานศกึษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือขบัเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาท่ีได้ก�าหนดเอาไว้ให้บรรลตุามเป้าหมาย	 ดงันัน้ 
ความส�าคญัของประสทิธิผลก็คือจะชว่ยให้โรงเรียนมีการตรวจสอบวตัถปุระสงค์ใน	การจดัตัง้โรงเรียน 
ไว้อย่างชัดเจน	 เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน	 มีการประเมินผล 
การด�าเนินงานวา่ตรงตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้ตามแผนการก�าหนดหน้าท่ี	ความรับผิดชอบ	การจดัสรร
ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 รวมทัง้การใช้อ�านาจหน้าท่ีในการบริหารการปฏิบตัิงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของงาน	 มีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน	 และความคาดหวังของโรงเรียน 
เพ่ือน�ามาปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานให้เกิดประสทิธิผลท่ีดีขึน้ตอ่ไป
	 จากความเป็นมาและความส�าคัญของบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความส�าคัญ 
อย่างมากในการบริหารจัดการโรงเรียน	 ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความสามารถใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ 
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ในการท่ีจะเป็นผู้น�าและน�าพาองค์กรทางการศกึษาท่ีประกอบไปด้วยบคุลากรหลาย	ๆ	 ฝ่ายท่ีปฏิบตั ิ
ร่วมกนัให้ด�าเนินการไปในทิศทางท่ีถกูต้อง	 และบรรลตุามวตัถปุระสงค์	 เพ่ือให้ได้ทัง้ประสิทธิภาพ 
และเกิดประสทิธิผล	ดงันัน้	ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษาบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาวา่สง่ผลตอ่ประสทิธิผล
ของโรงเรียนมากน้อยเพียงใดเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์สามารถน�าไปเป็นแนวทางใน 
การพฒันาบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	

วัตถุประสงค์
	 1.		เพ่ือศกึษาระดบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร
	 2.		เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร
	 3.	 เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษา	 ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

ตวัแปรการวจิยั
 1.  ตวัแปรต้น	คือ	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวคดิของของ	Mintzberg	(1973:	
54-91)	ประกอบด้วย	1)	บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล	(interpersonal	roles)		2)	บทบาท
เก่ียวกบัสารสนเทศ	(information	roles)	และ	3)	บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ	(decisional	roles)	
 2.  ตวัแปรตาม	 คือ	ประสทิธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ	Hoy	&	Miskel	 (1991:	383)	
ประกอบด้วย	1)	การปรับตวั	(adaptation)	2)	การบรรลเุป้าหมาย	(goal	attainment)	3)	การบรูณาการ	
(integration)	และ	4)	การรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม	(latency)
	 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้
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และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ได้ทัง้ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาว่าส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมากน้อยเพียงใดเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
สามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดั
สมทุรสาคร  

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศกึษาระดบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 2. เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 3. เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา ซึง่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
ตวัแปรการวจิัย 

1. ตัวแปรต้น คือ บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวคิดของของ Mintzberg (1973: 54-
91) ประกอบด้วย 1) บทบาทเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal roles) 2) บทบาท
เก่ียวกบัสารสนเทศ (information roles) และ3) บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ (decisional roles)  

2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของ Hoy & Miskel (1991: 383) 
ประกอบด้วย 1) การปรับตวั (adaptation) 2) การบรรลเุป้าหมาย (goal attainment) 3) การบูรณาการ 
(integration) และ 4) การรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม (latency) 
 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
 

                ตวัแปรต้น                         ตวัแปรตาม 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
2. บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ 
3. บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ  

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
1. การปรับตวั  
2. การบรรลเุป้าหมาย  
3. การบรูณาการ  
4. การรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม 
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สมมุตฐิานการวจิยั
	 บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา	ประกอบด้วย	1)	บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล	
(interpersonal	roles)	2)	บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	(information	roles)	และ	3)	บทบาทเก่ียวกบั 
การตดัสนิใจ	(decisional	roles)	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
	 1.		บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา	 หมายถึง	 พฤติกรรมท่ีถูกคาดหวงัตามต�าแหน่งของ 
ผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาครท่ีก�าหนดขึน้ในหน่วยงาน
ทางการศกึษามีบทบาทส�าคญัในการก�าหนดทิศทางและน�าองค์การไปสูค่วามส�าเร็จ	ประกอบด้วย
	 	 1.1		บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล	(interpersonal	role)	หมายถงึ	พฤตกิรรม
ของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีความส�าคญัทัง้ตอ่ตวับคุคลและการท�างานร่วมกบับคุคลอ่ืน	โดยมุง่ให้เกิด
ความร่วมมือและก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั	เป็นการแสดงออกทางร่างกายและจิตใจท่ีสมัพนัธ์ 
กนัไปในแนวทางเดียวกนั		ชว่ยสร้างบรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน	เป็นหวัหน้าบงัคบับคุคลเพ่ือให้ท�าหน้าท่ี
ท่ีได้รับผิดชอบ	 เป็นผู้น�าในการกระตุ้นผู้ ท่ีอยูใ่ต้บงัคบับญัชาในการท�างานและเป็นผู้ติดตอ่กบัองค์กร
หรือหนว่ยงานภายนอกเพ่ือให้ได้ข้อมลู
	 	 1.2		บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	(informational	roles)	หมายถงึ	พฤตกิรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาในการรับข้อมลู	ขา่วสาร	ข้อเทจ็จริง	ความรู้ตา่ง	ๆ 	ท่ีได้ผา่นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู
แล้วน�ามาประมวลผลและจดัการให้มีความถกูต้อง	ทนัสมยั	สามารถน�าไปใช้งาน	เผยแพร่และประยกุต์
ใช้ข้อมลูสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา	 เป็นผู้ตรวจสอบในการค้นหา	 และรับข้อมลู 
มาใช้	เพ่ือให้เกิดความเข้าใจองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก	เป็นผู้ เผยแพร่ในการสง่ข้อมลูท่ีได้รับ 
จากภายนอกหรือจากหน่วยงานย่อยให้กบัสมาชิกขององค์กร	 และเป็นโฆษกในการส่งข้อมลูไปยงั
ภายนอก	ตามแผนหรือนโยบายของโรงเรียน
	 	 1.3		บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ	 (decisional	 roles)	หมายถงึ	พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศกึษาท่ีจะต้องประเมิน	 วิเคราะห์เพ่ือเลือกหาแนวทางต่าง	 ๆ	 ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ	 
ต้องใช้ความคิด	 มีการพิจารณาข้อมลูอย่างรอบคอบและเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสดุจากหลายทางเลือก
ซึง่จะน�าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีน่าพอใจเพราะการตดัสินใจเป็นหวัใจท่ีส�าคญัท่ีสดุในการปฏิบตัิงาน	ผู้บริหาร 
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ จัดการสภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาส	 และริเร่ิมหรือแนะน�าในการควบคุม
ภายในองค์กร	มีการจดัการสิง่รบกวน	รู้จกัจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกบัหนว่ยงาน	และเป็นผู้ เจรจา 
กบัองค์กรอ่ืน
	 2.	ประสทิธิผลของโรงเรียน	หมายถงึ	ความสามารถของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดั
สมทุรสาครในการท�างานให้บรรลเุป้าหมาย	 มีการปรับตวั	 การรักษาสภาพให้คงอยู่	 และการเติบโต	 
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนกัถึงเป้าหมายเพ่ือให้สามารถใช้โรงเรียนเป็นศนูย์รวมในการจดั 
การศกึษาท�าให้ครูและนกัเรียนเกิดความพงึพอใจ	เป็นผลท�าให้การด�าเนินงานของโรงเรียนมีประสทิธิผล
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้	ประกอบด้วย
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	 	 2.1	 ปรับตัว	 (adaptation)	 หมายถึง	 ความสามารถของโรงเรียนท่ีจะตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน	 สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ตามสงัคม	มีการปรับเปลีย่นกระบวนการท�างานให้ทนัยคุทนัสมยัและการน�าเอาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
มาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน
	 	 2.2	 การบรรลเุป้าหมาย	 (goal	 attainment)	 หมายถึง	 ความสามารถของโรงเรียนใน 
การก�าหนดวตัถปุระสงค์	การจดัหาและใช้ทรัพยากรตา่ง	ๆ	ภายในโรงเรียน	และการประสบผลส�าเร็จ 
ตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้และเป็นการขบัเคลือ่นโรงเรียนไปสูค่วามส�าเร็จโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มคา่ท่ีสดุ	
	 	 2.3	การบรูณาการ	 (integration)	หมายถงึ	ความสามารถในการผสมผสานสิง่ตา่ง	ๆ	 ไว้
ด้วยกนั	 เพ่ือสนบัสนนุเป้าประสงค์ท่ีส�าคญัของโรงเรียน	การบรูณาการท่ีมีประสิทธิผลเป็นมากกว่า
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั	และจะส�าเร็จได้ก็ตอ่เม่ือการด�าเนินการของแตล่ะองค์ประกอบ
ภายในระบบการจดัการมีความเช่ือมโยงกนัหรือประสานเป็นหนึง่เดียวอยา่งสมบรูณ์
	 	 2.4	 การรักษาแบบแผนทางวฒันธรรม	 (latency)	 หมายถึง	 ความสามารถของโรงเรียน 
ในการสง่เสริมให้ครูและบคุลากรเกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ	มีแรงจงูใจ	เกิดความจงรักภกัดี	
และเกิดความผกูพนัในโรงเรียนเพ่ือให้การปฏิบตังิานเกิดประสทิธิผลของโรงเรียนตามท่ีได้ก�าหนดไว้

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา
ของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย	(descriptive	research)	
 ประชากร ได้แก่	ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั	ประกอบด้วย	ครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียน
ประถมศกึษาจงัหวดัสมทุรสาคร	ในปีการศกึษา	2559	กระจายตามอ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอเมืองสมทุรสาคร	
อ�าเภอบ้านแพ้ว	และอ�าเภอกระทุม่แบน	จ�านวน	1,779	คน
 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ครูในสถานศึกษาของรัฐในโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัสมทุรสาคร	 
ในปีการศึกษา	 2559	 ได้มาโดยวิธีก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจ�านวนประชากรทัง้หมด	 
จ�านวน	1,779	คน	โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งส�าเร็จรูปของ	Krejcie	&	Morgan	(1970:	
608	 อ้างถึงใน	 สวิุมล	 ติรกานนัท์,	 2557:	 179)	 โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน	 
(proportional	 stratified	 random	sampling)	 กระจายตามอ�าเภอ	อ�าเภอเมืองสมทุรสาคร	อ�าเภอ
บ้านแพ้ว	 และอ�าเภอกระทุ่มแบน	ค�านวณสดัส่วนกลุ่มตวัอย่าง	 ได้กลุ่มตวัอย่างจ�านวน	 317	 คน	 
ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี	1
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ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

 เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือ
	 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม	แบบสอบถามบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	 
มีโครงสร้างประกอบไปด้วย	 3	 ตอน	 คือ	 ตอนท่ี	 1	 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล	 
ตอนท่ี	2	สอบถามเก่ียวกบัระดบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาและตอนท่ี	3	สอบถามเก่ียวกบัระดบั
ประสิทธิผลของโรงเรียน	 มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมินคา่	 5	 ระดบั	สอบถาม 
เก่ียวกบับทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน	ด�าเนินการ 
สร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร	 โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา	และพิจารณา
เฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง	 (Index	of	 Item	Objective	Congruence:	 IOC)	 เทา่กบั	0.67	
และ	 1.00	 ได้ข้อกระทงค�าถาม	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	 24	 ข้อ	 และประสิทธิผล 
ของโรงเรียน	จ�านวน	29	ข้อ	จากนัน้หาคา่ความเท่ียง	โดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	(					-coefficient)	
ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาเทา่กบั	0.98	และคา่ความเท่ียงของ
แบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเทา่กบั	0.98
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล
	 ผู้ วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม	จ�านวน	317	ฉบบั	พร้อมหนงัสอืถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน
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9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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	 คา่เฉลี่ย	4.51	–	5.00		 หมายถงึ	 บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับท่ี 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 มากท่ีสดุ
	 คา่เฉลีย่	3.51	–	4.50		 หมายถงึ	 บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก
	 คา่เฉลี่ย	2.51	–	3.50		 หมายถงึ	 บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับท่ี 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปานกลาง
	 คา่เฉลีย่	1.51	–	2.50		 หมายถงึ	 บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีน้อย
	 คา่เฉลี่ย	1.00	–	1.50		 หมายถงึ	 บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับท่ี 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 น้อยท่ีสดุ
	 ส�าหรับการวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถม
ศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน	(stepwise	multiple	
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีปานกลาง 
คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีน้อย 
คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ 

 สําหรับการวิเคราะห์บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (stepwise 
multiple regression analysis) 
 
ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
          ตอนที่ 1  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร 
 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.30, S.D. = 0.53) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงลําดบัจากคา่เฉล่ีย
มากไปน้อย อนัดบัแรก คือ บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ (X = 4.35, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ บทบาท
เก่ียวกบัการตดัสินใจ (X = 4.29, S.D.  = 0.58) และบทบาทความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล (X = 4.24, 
S.D. = 0.58) ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่  2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษา
ประถมศกึษา  
 ของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 

                (n = 317) 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
2. บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ 
3. บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ 

4.24 
4.35 
4.29 

0.58 
0.54 
0.58 

มาก 
มาก 
มาก 

3 
1 
2 

รวม 4.30 0.53 มาก  
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัด
สมุทรสาคร 
            ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(X = 4.34, S.D. = 0.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของ
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ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัด
สมุทรสาคร
												ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(				=	4.34,	S.D.	=	0.49)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา
ของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	อยูใ่นระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล�าดบัจากคา่เฉลีย่มากไปน้อย	ล�าดบัแรก 
คือ	 การปรับตัว	 (	 	 	 =	 4.37,	 S.D.	 =	 0.50)	 รองลงมา	 คือ	 การรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรม	 
(	 	 	 =	 4.34,	 S.D.	 =	 0.51)	 การบรรลเุป้าหมาย	 (	 	 	 =	 4.34,	 S.D.	 =	 0.52)	 และการบูรณาการ	 
(					=	4.29,	S.D.	=	0.54)	ตามล�าดบั	ดงัปรากฏในตารางท่ี	3

ตารางที่ 3	 คา่เฉลี่ย	 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ระดบัและล�าดบัประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา 
	 	 ของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

ตอนที่ 3  ผลการวเิคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิผล
ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวัดสมุทรสาคร
	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ประกอบด้วย	
บทบาทเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล	 (X

1
)	 บทบาทเก่ียวกับสารสนเทศ	 (X

2
)	 และบทบาท 

เก่ียวกับการตัดสินใจ	 (X
3
)	 เป็นตัวแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปราย 

ความผนัแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 (Y
tot
)	 ได้อย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 โดยมีคา่ประสิทธิภาพในการท�านาย	 (R2)	 เทา่กบั	 0.731	ซึง่แสดงวา่	 
บทบาทเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 บทบาทเก่ียวกับสารสนเทศ	 และบทบาทเก่ียวกับ 
การตดัสนิใจสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	และสามารถ
ร่วมท�านายประสทิธิผลของโรงเรียน	ได้ร้อยละ	73.10	โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้	ดงันี ้
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
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จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
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สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
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	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ	คือ
 

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	คือ

 
	 ดงัปรากฏในตารางท่ี	4

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 
	 	 ตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร
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tot  = 0.94 + 0. 34 (X1) + 0.27 (X2) + 0.19 (X3)  
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

tot  = 0.40 (Z1) + 0.30 (Z2) + 0.22 (Z4)  
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
    (n = 317) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 3 56.20 18.73 283.99* .00 

Residual 313 20.64 0.07   
Total 316 76.84    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb T Sig. 
คา่คงท่ี 0.94  0.12 7.89* .00 
บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (X1) 
บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ (X2) 
บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ (X3) 

0.34 
0.27 
0.19 

0.40 
0.30 
0.22 

0.05 
0.06 
0.06 

7.24* 
4.90* 
3.25* 

.00 

.00 

.00 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.855  R2 = 0.731 SEE. = 0.257 
 
อภปิรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ 
บทบาทเก่ียวกบั  การตดัสนิใจ และบทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ตามลําดบั ทัง้นี ้เน่ืองจาก
ผู้บริหารสถานศกึษามีความสําคญัมากในโรงเรียนเป็นผู้ ท่ีทําหน้าท่ีดําเนินและขบัเคล่ือนนโยบาย ผู้บริหาร
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อภปิรายผล
	 ผลจากการวิจยัเร่ือง	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้	ดงันี ้
	 1.	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 บทบาทเก่ียวกับสารสนเทศอยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ	 
รองลงมาได้แก่	 บทบาทเก่ียวกับการตัดสินใจ	 และบทบาทเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล	 
ตามล�าดบั	ทัง้นี	้ เน่ืองจากผู้บริหารสถานศกึษามีความส�าคญัมากในโรงเรียนเป็นผู้ ท่ีท�าหน้าท่ีด�าเนิน
และขบัเคลื่อนนโยบาย	 ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างมีความรอบรู้ในเร่ืองต่าง	 ๆ	 ในการบริหารงาน 
โรงเรียนเพ่ือกระตุ้ นและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุตามเป้าหมาย	 
สอดคล้องกบัแนวคดิของประเวศน์	มหารัตน์สกลุ	(2554:	278-280)	ซึง่ได้กลา่ววา่	บทบาทของผู้บริหาร 
สถานศึกษามีความเก่ียวข้องกนัอย่างใกล้ชิดในการบริหารจดัการ	การท�างานร่วมกนัเป็นกลุ่มของ 
คณะของบุคคลดังกล่าวเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีส�าคัญในการพัฒนาโรงเรียน	 ซึ่งจะปรากฏออกมา 
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ในรูปของวิสัยทัศน์	 นโยบาย	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในโรงเรียน	 
ผู้ บริหารสถานศึกษาต้องมีความรอบรู้ในการบริหารงานโรงเรียนเพราะผู้ บริหารสถานศึกษา 
ต้องร่วมมือกับบุคลากรทุกฝ่าย	 ดงันัน้จะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อการตดัสินใจเพราะหาก 
ไมมี่ความยืดหยุน่จะท�าให้การตดัสนิใจผิดพลาด	 ข้อเสียของความไมยื่ดหยุน่ผู้ตดัสนิใจจะมีแนวโน้ม
เลือกเอาข้อมลูท่ีตรงกบัความรู้เดิม	 การตดัสินใจจึงล้าสมยัไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้	 การตดัสินใจ 
มีผลต่อความส�าเร็จแก่โรงเรียน	 ความรอบรู้จะท�าให้เข้าใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า 
ผู้บริหารท่ีรู้เฉพาะหน้าท่ีและรู้เฉพาะด้านเท่านัน้	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทุ่มเทเวลาในการพฒันา
กระบวนการบริหารภายใน	และฝึกอบรมบคุลากรเพ่ือให้มัน่ใจวา่บคุลากรมีความสามารถและทกัษะ
ตรงกับงานท่ีเปลี่ยนไป	 ดังนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาจึงต้องวางแผนในการพัฒนาก�าลังคนท่ีมีอยู ่
ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทศันคติของการท�างานท่ีจะท�าให้งานโรงเรียนประสบผลส�าเร็จ	อยา่งไร
ก็ดีผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนักว่าการคัดเลือกคนท่ีมีคุณภาพแต่ต้นช่วยให้การด�าเนินงาน 
มีประสทิธิผล	การให้ความส�าคญักบักระบวนการสรรหาคดัเลือกบคุคลท่ีมีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
เพ่ือร่วมกนัสร้างวฒันธรรมองค์กร	สอดคล้องกบัแนวคดิของพิชิต	เทพวรรณ์	(2555:	127-128)	ซึง่ได้
กลา่ววา่	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาเปรียบเสมือนจดุเช่ือมโยงระหวา่งผลการปฏิบตังิานบคุลากร
ในโรงเรียนและผลการด�าเนินงานของโรงเรียน	และมีความส�าคญัตอ่การบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์
ในโรงเรียน	รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาครูให้มีศกัยภาพในการปฏิบตังิานเพ่ิมขึน้โดยใช้กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานอยา่งเหมาะสมและรอบคอบเพ่ือให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุตอ่ครูและโรงเรียน	
สอดคล้องกบังานวิจยัของดวงแก้ว		โพธ์ิอ้น	(2552:	162)	ศกึษาเร่ือง	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา
ท่ีปฏิบตัิจริงและบทบาทท่ีคาดหวงัในการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน	ตามการรับรู้ของ
บคุลากรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสพุรรณบรีุ	 ผลการวิจยัพบวา่	
บทบาทท่ีปฏิบตัจิริงอยูใ่นระดบัมาก	สว่นรายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุด้านเรียงตามล�าดบัคา่เฉลีย่
จากมากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านการพฒันามาตรฐานการศกึษา	 ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ	
ด้านการจดัท�าแผนพฒันาคณุภาพ	 ด้านการประเมินคณุภาพการศึกษา	 ด้านการรายงานคณุภาพ 
การศึกษา	 ด้านการด�าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา	 ด้านการผดงุระบบการประกัน
คณุภาพ	และ	ด้านการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา	สอดคล้องกบังานวิจยัของไสว		สายยศ 
(2552:	281)	ศกึษาเร่ือง	การศกึษาบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการสนบัสนนุการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญัของโรงเรียน	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสริุนทร์	 เขต	 3	 ผลการวิจยั 
พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดงันี	้ 1)	 ด้านบทบาทของ
ครูในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	 2)	 ด้านการวดัและประเมินผลท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส�าคญั	3)	ด้านการบริหารจดัการ	และ	4)	ด้านการจดัการเรียนรู้	ทัง้นีอ้าจมีสาเหตเุน่ืองมาจากบทบาท
เป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ตามเง่ือนไขและอ�านาจหน้าท่ีตามสถานภาพของบคุคลตามความคาดหวงัของ
สงัคมท่ีจะต้องปฏิบตัติามท่ีได้รับมอบหมาย	สอดคล้องกบังานวิจยัของพรนิดา		กีรตวิิทยาภรณ์	(2554:	
96)	 ศึกษาเร่ือง	บทบาทของผู้บริหารกบัมาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษาของสถานศึกษา	
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สงักดัเทศบาลกลุม่การศกึษาท้องถ่ินท่ี	1	ผลการวิจยัพบวา่	บทบาทผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัเทศบาล	 
กลุม่การศกึษาท้องถ่ินท่ี	1	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณารายด้านอยูใ่นระดบัมาก	โดยเรียง
คา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย	ดงันี	้บทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวก	บทบาทเป็นผู้ประเมิน	บทบาทเป็น
ผู้คาดการณ์และบทบาทเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	สอดคล้องกบัการวิจยัของสมพงษ์		ป้อมกระสนั	(2555:	34) 
ศกึษาเร่ือง	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคณุภาพ	ผลการวิจยั 
พบว่า	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ	 ทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก	 โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านการวดัและการประเมินผล	 ด้านการ
พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา	 ด้านการนิเทศการศกึษา	 ด้านการพฒันาหลกัสตูร 
สถานศกึษา	ด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา	และด้านการพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา	
	 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่าบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษานัน้มี 
ความส�าคญัอยา่งมากในการขบัเคลือ่นโรงเรียนให้ไปสูเ่ป้าหมายหรือนโยบายตา่ง	ๆ 	ผู้บริหารจะต้องมี
การรับรู้และตดิตามขา่วสารเพ่ือท่ีจะน�ามาพฒันาสถานศกึษาให้ทนัยคุปัจจบุนั	จะต้องเข้าใจเก่ียวกบั
นโยบาย	และข้อมลูท่ีส�าคญัของสถานศกึษาเพ่ือน�าไปเผยแพร่	 และจดัสง่ข้อมลูท่ีได้รับจากภายนอก 
ไปยงัครูและบคุลากร	ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบตอ่การบริหารงานเพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย	มีการสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ	ท�างานร่วมกบัครู	บคุลากร	และผู้ อ่ืนได้ดี	
	 2.	 ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	การปรับตวัมีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ	รองลงมา	คือ	การรักษา
แบบแผนทางวฒันธรรม	การบรรลเุป้าหมาย	และการบรูณาการ	ตามล�าดบั	ทัง้นีเ้พราะประสิทธิผล 
ของโรงเรียนคือความสามารถของโรงเรียนในการด�าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย	มีการปรับตวั	การรักษา
แบบแผนทางวฒันธรรมในโรงเรียน	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนกัถึงเป้าหมายเพ่ือให้สามารถ 
ใช้โรงเรียนเป็นศนูย์รวมในการจดัการศกึษาให้ครูและนกัเรียนเกิดความพงึพอใจ	สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ	Hoy	&	Miskel	 (1991:	 51)	 ซึง่ได้กลา่ววา่	ประสิทธิผลของโรงเรียน	หมายถึงผู้บริหารสามารถ 
ใช้ภาวะผู้น�าเป็นศนูย์รวมในการจดัการศึกษาท�าให้ครูและนกัเรียนเกิดความพึงพอใจเป็นผลท�าให้
การด�าเนินงานของโรงเรียนมีประสทิธิผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้	สอดคล้องกบั
แนวคิดของธร	สนุทรายทุธ	 (2551:	 459)	 ซึง่ได้กลา่ววา่ประสิทธิผลของโรงเรียนวา่เป็นการวิเคราะห์ 
ทัง้ในสิ่งท่ีดีท่ีสดุและแย่ท่ีสดุในโรงเรียน	 ท่ีว่าดีท่ีสดุนัน้เพราะทกุทฤษฎีองค์การและการด�าเนินการ
บริหารจะใช้ประสิทธิผลเป็นเคร่ืองมือในการแบ่งประเภทในการปฏิบตัิเพ่ือท่ีจะบรรลผุลส�าเร็จตาม 
จดุประสงค์พืน้ฐานของโรงเรียน	ส่วนท่ีแย่ท่ีสดุนัน้เพราะทฤษฎีโรงเรียนและรายการต่าง	 ๆ	 ท่ีน�ามา
ใช้เป็นเกณฑ์นัน้เน้นสิ่งท่ีมีความจ�าเป็น	 สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะต้องครบสมบูรณ์พอเพียงต่อ 
การประเมิน	สอดคล้องกบังานวิจยัของนพวนา	วิภกัดิ์	 (2551:	85)	ศกึษาเร่ือง	ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารกบัประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาหนองคาย	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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โดยเรียงล�าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดงันี	้ด้านความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคต ิ
ทางบวกด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน	 และด้านความสามารถใน 
การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	สอดคล้องกบังานวิจยัของพิมพรรณ	สริุโย	(2552:	107)	ศกึษาเร่ือง	ปัจจยั 
ด้านผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี	 9	 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล	 
กลุ่มการศกึษาท้องถ่ินท่ี	 9	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 เรียงจาก 
คา่เฉลี่ยสงูสดุคือ	ความพงึพอใจในการท�างานของครู	รองลงมา	คือ	ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบทัง้ภายในและภายนอก	 และความสามารถในการจดัสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกบังานวิจยัของ	 Smith	 (1991:	 2228-A)	 ศกึษาเร่ือง	 คณุลกัษณะ
ของระบบโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในมลรัฐจอร์เจีย	 ผลการวิจยัพบว่า	 องค์ประกอบท่ีมีส่วนส�าคญั
ต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน	 คือ	 การวดัและประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ	 การจัดบรรยากาศทาง
วิชาการและการมีผู้น�าท่ีเข้มแข็งทางวิชาการ	การตัง้ความหวงัไว้สงูและให้ความร่วมมือช่วยเหลือกนั 
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธิภาพของโรงเรียน	สอดคล้องกบังานวิจยัของพิศสภุา	ปัจฉิมสวสัดิ์	
(2552:	 191)	 ศึกษาเร่ือง	 การวิเคราะห์ปัจจยัภาวะผู้น�าของหวัหน้าภาควิชาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การของภาควิชาในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	ผลการวิจยัพบวา่	ประสทิธิผลองค์การของภาควิชา 
ในสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนมีประสิทธิผลองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 โดยด้านการรักษา
แบบแผนทางวัฒนธรรม	 การบูรณาการ	 และการปรับตัวมีประสิทธิผลองค์การอยู่ในระดับมาก 
ตามล�าดบั	 สอดคล้องกบังานวิจยัของเจริญศรี	พนัปี	 (2553:	 248)	 ศกึษาเร่ือง	 การวิเคราะห์ปัจจยั 
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีบริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจาย 
อ�านาจ	การบริหารและการจดัการศกึษา	ผลการวิจยัพบวา่	ประสทิธิผลการบริหารและจดัการศกึษาของ 
สถานศกึษาทัง้	4	ด้าน	มีคา่เฉลีย่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยด้านการเงินและงบประมาณมีคา่เฉลีย่
สงูสดุ	รองลงมา	คือ	ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ	ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต�่าสดุ	คือ	การเรียนรู้
	 จากผลการวิจยัดงักล่าวข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของโรงเรียนคือการด�าเนินงาน
ของโรงเรียนให้ประสบความส�าเร็จตามตรงตามวตัถปุระสงค์	และเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้	ซึง่โรงเรียน 
ต้องมีการสง่เสริมให้ครูได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกบัสภาพการเปลี่ยนแปลง
อยูเ่สมอ	สนบัสนนุให้ครูน�านวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมไ่ปปรับใช้ในการเรียนการสอน	 โรงเรียน
มีการปรับเปลี่ยนโยบายและเป้าหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์สงัคมปัจจบุนั	 สง่เสริม
ให้ครูจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	
	 3.	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของ
รัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 เรียงตามอิทธิพลจากมากไปน้อย	 คือ	 1)	 บทบาทเก่ียวกับความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล	2)	บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	และ	3)	บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล 
ตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	
.05	 และสามารถร่วมกนัท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 
ได้ร้อยละ	73.10	สอดคล้องกบังานวิจยัของญาณิศา	บญุจิตร์	(2552:	150)	ศกึษาเร่ือง	การวิเคราะห์
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ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลองค์การของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา	ผลการวิจยัพบวา่	ความสมัพนัธ์
กบัประสทิธิผลองค์การโดยรวมของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาได้ร้อยละ	88.00	โดยตวัแปรท่ีสามารถ
ท�านายประสิทธิผลองค์การ	 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 เรียงล�าดบัความส�าคญัได้ดงันี	้ 
สภาพแวดล้อมภายนอก	นโยบายการบริหารและการปฏิบตัิ	 โครงสร้างองค์การ	 คณุภาพบุคลากร	
ลกัษณะงาน	 ลกัษณะผู้ รับบริการ	 เทคโนโลยี	 และวฒันธรรม	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพิศสุภา		 
ปัจฉิมสวสัดิ์	 (2552:	 194)	 ศึกษาเร่ือง	 การวิเคราะห์ปัจจยัภาวะผู้น�าของหวัหน้าภาควิชาท่ีส่งผล 

ต่อประสิทธิผลขององค์การของภาควิชาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน	 ผลการวิจยัพบว่า	 มีตวัแปร 
ท่ีสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในภาพรวมได้ร้อยละ	 61.20	 ตวัแปรท่ีส่งผล 
ต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชามากท่ีสดุคือ	พฤติกรรมท่ีเน้นบคุคล	 รองลงมาคือ	คณุลกัษณะ
ด้านวิชาการ	บทบาทด้านบริการวิชาการสูส่งัคม	บทบาทด้านบริหารทัว่ไป	คณุลกัษณะบคุลิกภาพ	 
ตามล�าดบั	 สอดคล้องกบังานวิจยัของกนกวรรณ	 อินทร์น้อย	 (2553:	 99)	 ศกึษาเร่ือง	 กระบวนการ
บริหารท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนเอกชน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาปทมุธานี	 เขต	2	 
ผลการวิจยัพบวา่	กระบวนการการบริหารด้านการรายงาน	ด้านการจดังบประมาณ	และด้านประสานงาน 
โดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาปทุมธานี	 
เขต	 2	 ได้ร้อยละ	 50.30	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	สอดคล้องกบังานวิจยัของทศัวรรณ	 
เพ็งพุฒ	 (2553:	 79)	 ศึกษาเร่ือง	 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์	 สงักัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัย 
การจดัการความรู้	 ปัจจยัการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่	 ปัจจยัพลวตัของการเรียนรู้	 และปัจจยัการเพ่ิม
อ�านาจของสมาชิกองค์การสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	 สงักัด
ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 ได้ร้อยละ	 60.50	 สอดคล้องกับงานวิจยัของบรรล ุ
ชินน�า้พอง	 (2555:	 110-111)	ศกึษาเร่ือง	สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผล
ของโรงเรียน	 สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น	ผลการวิจยัพบว่า	 สมรรถนะของผู้บริหาร 
สถานศกึษาโดยภาพรวมได้ร้อยละ	64.10	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	ท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผล
ของโรงเรียนมากท่ีสดุคือ	 ด้านการพฒันาศกัยภาพบคุลากร	 ด้านการมีวิสยัทศัน์	 และด้านการบริการ 
ท่ีดี	ตามล�าดบั	สอดคล้องกบังานวิจยัของเลก็		นกัเบศร์	(2555:	95)	ศกึษาเร่ือง	ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
สถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
เพชรบรีุ	เขต	1	ผลการวิจยัพบวา่	ความส�าคญัของภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	คือ	การกระตุ้น 
ทางปัญญา	 เป็นล�าดับแรก	 รองลงมาคือ	 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 และการค�านึงถึง 
ความเป็นปัจเจกบคุคลส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยมีประสิทธิภาพการท�านายร้อยละ	
64.60	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01
	 ส�าหรับการวิจัยในครัง้นีบ้ทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา	 สามารถเป็นกรอบแนวทางใน 
การด�าเนินงานในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา	ซึง่พฤตกิรรมของผู้บริหารนัน้มีความส�าคญั 
ทัง้ตอ่ตวับคุคลและการท�างานร่วมกบับคุคลอ่ืนโดยท่ีมุง่ให้เกิดความร่วมมือและก่อให้เกิดความสมัพนัธ์
ท่ีดีตอ่กนั	ต้องสามารถกระตุ้นการปฏิบตัหิน้าท่ีของครูและบคุลากรในโรงเรียน	อีกทัง้ต้องมีการตดิตอ่
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ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพ่ือน�าข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์และทนัต่อสงัคมปัจจบุนั 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ	เป็นผู้ตรวจสอบในการค้นหา	และรับข้อมลูมาใช้	เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
โรงเรียนและสภาพแวดล้อมภายนอก	 เป็นผู้ เผยแพร่ในการส่งข้อมลูท่ีได้รับจากภายนอกหรือจาก 
หน่วยงานย่อยให้กบัโรงเรียน	 และเป็นประชาสมัพนัธ์ในการส่งข้อมลูไปยงัภายนอก	ตามแผนหรือ
นโยบายของโรงเรียน	และการจะให้โรงเรียนด�าเนินการสู้ เป้าหมายผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องประเมิน	
วิเคราะห์เพ่ือเลือกหาแนวทางตา่ง	ๆ	ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ	ต้องใช้ความคดิ	มีการพิจารณา
ข้อมลูอย่างรอบคอบและเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสดุจากหลายทางเลือก	 ซึง่จะน�าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ
เพราะการตดัสนิใจเป็นหวัใจท่ีส�าคญัท่ีสดุในการปฏิบตัิงาน	ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องเป็นผู้จดัการ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาส	และริเร่ิมหรือแนะน�าในการควบคมุภายในองค์กร	มีการจดัการสิง่รบกวน	
รู้จกัจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกบัหนว่ยงาน	ประสทิธิผลในโรงเรียนจะเกิดขึน้ได้นัน้โรงเรียนจะต้อง
มีองค์ประกอบหลายอย่าง	 มีการปรับตวัจดัให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
จากสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม	 จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม	 มีการสนบัสนนุครูให้ผลิตสื่อและพฒันาการเรียนการสอนเสมอ	จดัสรร
ทรัพยากรทางการศึกษา	 และส่งเสริมให้ครูท�าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนของผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพของตนเพ่ือให้เกิด 
ความสมัพนัธ์อนัดีสง่ผลต่อการบริหารผู้บริหารร่วมด�าเนินการให้โรงเรียนบรรลตุามเป้าหมายตามท่ี
ตัง้ไว้

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
	 	 1.1		ผู้ บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบทบาทเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
โดยสร้างความกลมเกลียว	ความพอใจ	ความร่วมมือ	และแรงจงูใจให้ครูและบคุลากรท�างานเพ่ือให้
งานด�าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ
	 	 1.2		ผู้บริหารสถานศกึษาควรพฒันาบทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจโดยมีทกัษะการตดัสนิใจ
ในการบริหารงานอยา่งถกูต้องและมีเหตผุล	พร้อมทัง้จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ
	 	 1.3		โรงเรียนควรพฒันาการบรูณาการโดยมีการสง่เสริมการปฏิบตังิานโดยการหลอมรวม
ครูและบคุลากรทกุคน	และลดความขดัแย้งโดยการสร้างความเข้าใจซึง่กนัและกนั	สร้างขวญัก�าลงัใจ
ในการปฏิบตังิานแก่ครูและบคุลากร
	 	 1.4		โรงเรียนควรพฒันาการบรรลเุป้าหมายโดยการจดัแหลง่เรียนรู้เพ่ือการศกึษาค้นคว้า
ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ เรียน	 และส่งเสริมให้ครูท�าวิจัย 
เพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน
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	 	 1.5		ผู้ บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบทบาทเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	
สารสนเทศ	 และการตดัสินใจโดยจะต้องรับผิดชอบการบริหารงานเพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย	มีการรับรู้	ตดิตามข้อมลูขา่วสารเพ่ือพฒันาสถานศกึษาให้ทนัยคุสมยั	และมีการเจรจา
ตอ่รองในเร่ืองท่ีส�าคญัให้บรรลเุป้าหมาย
 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป
	 	 2.1		ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในสถานศกึษาของรัฐ
	 	 2.2		ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียน

สรุป
	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา	 
มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	
โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	ประสทิธิผลของโรงเรียน	
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 และบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี	้ 
1)	 บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล	 2)	 บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	 และ	 3)	 บทบาท 
เก่ียวกบัการตดัสินใจ	 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดั
สมทุรสาคร	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษา	 ได้แก่	บทบาท 
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ	และบทบาทเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน	และสามารถร่วมกนัท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา
ของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ได้ร้อยละ	73.10
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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	2)	ศกึษาระดบั

สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 และ	 3)	 วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนษุย์ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	กลุม่ตวัอยา่ง	คือ	ผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียนประถม

ศกึษาของรัฐ	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 จ�านวน	 274	คน	 

ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามอ�าเภอ	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	 

คือ	แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้วิจยั	มีคา่ความตรงด้านเนือ้หาเทา่กบั	0.67	และ	1.00	คา่ความเท่ียง 

ของแบบสอบถาม	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์และสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 เท่ากบั	 0.99	

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่ร้อยละ	คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน	

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์	 ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	อยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวม

และรายด้าน	ประกอบด้วย	การพฒันา	การคดัเลอืก	การประเมินการปรับเปลีย่น	การสร้างแรงดงึดดูใจ 

และการธ�ารงไว้

1 นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
3	อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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	 2.	 สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 อยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	

การพฒันาผู้ เรียน	การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้	การบริหาร

จดัการชัน้เรียน	ภาวะผู้น�าครู	การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้	การวิเคราะห์	สงัเคราะห์	และ

การวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน

	 3.	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์	ประกอบด้วย	การธ�ารงไว้	 (X
3
)	 การสร้างแรงดงึดดูใจ	 (X

1
)	 

การประเมิน	 (X
5
)	 และการพฒันา	 (X

4
)	 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 (Y

tot
)	 

โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	52.60	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	สมการวิเคราะห์ 

การถดถอย	คือ										=	1.85	+	0.17	(X
3
)	+	0.20	(X

1
)	+	0.11	(X

5
)	+	0.09	(X

4
)

ค�าส�าคัญ: การบริหารทรัพยากรมนษุย์,	สมรรถนะประจ�าสายงานของครู,	ประถมศกึษา

  

ABSTRACT

	 This	research	aimed	to:	1)	study	the	level	of	human	resource	management;	2)	identify	

the	level	of	teachers’	functional	competencies;	and	3)	analyze	human	resource	management 

affecting	 teachers’	 functional	 competencies.	 The	 research	 sample	 was	 274	 

administrators	and	teachers	of	schools	 in	Suphan	Buri	Primary	Educational	Service	Area	 

Office	 2,	 derived	by	 proportional	 stratified	 random	 sampling	 as	 distributed	by	 district.	 

The	 research	 instrument	was	 a	 questionnaire	 constructed	by	 the	 researcher	with	 IOC	 

content	 validity	 of	 0.67	 and	 1.00.	 The	 internal	 consistency	 reliability	 coefficients	 of	 

questionnaire	were	0.99	 for	both	human	 resource	management	and	 teachers’	 functional	

competencies.	Data	were	analyzed	with	percentage,	mean,	standard	deviation	and	stepwise	

multiple	regression.

 The findings of this research were as follows:

	 1.	Overall	and	in	specific	aspects,	the	human	resource	management	was	at	a	high	

level.	 These	aspects	were	 as	 follows:	development,	 selection,	 assessment,	 adjustment,	 

attraction,	and	retention.

	 2.	Overall	 and	 in	 specific	 aspects,	 the	 teachers’	 functional	 competencies	were	

at	 a	 high	 level.	 These	 aspects	were	 as	 follows:	 student	 development,	 relationship	 and	 

collaborative-building	 for	 learning	management,	 classroom	management,	 teacher 

leadership,	 curriculum	 and	 learning	management,	 analysis,	 synthesis,	 and	 classroom	 

research.

2 

 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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	 3.	 The	 human	 resource	management	 in	 the	 aspects	 of	 retention	 (X
3
),	 attraction	

(X
1
),	 assessment	 (X

5
),	 and	development	 (X

4
)	 together	predicted	 the	 teachers’	 functional	 

competencies	(Y
tot
)	at	the	percentage	of	52.60	with	statistical	significance	at	.05.	The	regression 

equation	was										=	1.85	+	0.17	(X
3
)	+	0.20	(X

1
)	+	0.11	(X

5
)	+	0.09	(X

4
).

Keywords:  human	 resource	management,	 teacher’s	 functional	 competency,	 primary	 

   education

บทน�า

	 การศึกษาไทยจะดีเพียงใดนัน้ย่อมขึน้อยู่กบัการบริหารจดัการท่ีดี	 เร่ิมต้นตัง้แต่การบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ท่ีดี	ซึง่จะสง่ผลตอ่การพฒันาการศกึษาไทยให้มีประสทิธิภาพและเจริญก้าวหน้ามาก

ย่ิงขึน้	 ทรัพยากรบคุคลถือเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัอย่างหนึ่ง	 ในการพฒันาการศึกษาไทยให้ก้าวทนัโลก	

และเม่ือมีการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลท่ีดีแล้วนัน้	บคุลากรจะได้รับการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดี	 

มีความรู้	ความสามารถ	ทกัษะ	และกระบวนการตา่ง	ๆ 	ในการปฏิบตัหิน้าท่ีให้ตรงตามสมรรถนะประจ�า

สายงานของตนเอง	เพ่ือน�าพาองค์กรให้ไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้อยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุ

	 อนึ่ง	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีดีนัน้	 บุคลากรต้องได้รับการพฒันาท่ีดีเพ่ือจะได้ปฏิบตัิ

หน้าท่ีเต็มความสามารถ	 ดงัท่ี	 นภสันนัท์	 นิลบุตร,	 พิชญาภา	 ยืนยาว	 และจิตติรัตน์	 แสงเลิศอทุยั	 

(2558:	 45-63)	 ได้สรุปไว้ว่าการพฒันาทรัพยากรบคุคล	 เป็นวิธีการท่ีจะท�าให้บคุคลผู้ปฏิบตัิหน้าท่ี 

ท่ีได้รับมอบหมายมีความสามารถเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบตั	ิหรือให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิ

งานอยา่งเตม็ประสทิธิภาพย่ิงขึน้	ซึง่การพฒันาทรัพยากรบคุคล	แม้วา่จะได้รับการศกึษาจากสถาบนั 

การศึกษาอย่างดีแล้ว	 แต่เป็นเพียงมีความรู้เท่านัน้เม่ือมาปฏิบัติงานต้องน�าความรู้มาใช้ใน 

การปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนัออกไป	และการพฒันาดงักลา่วยงัรวมถงึการพฒันาบคุลากรให้มีสมรรถนะ 

ในการท�างานให้ครบถ้วนสมบรูณ์	ตามกระบวนการท�างานอีกด้วย	ดงันัน้การบริหารทรัพยากรมนษุย์นัน้ 

มีความส�าคญัต่อองค์กรเป็นอย่างมาก	 ถ้าระบบการจดัการบริหารทรัพยากรมนษุย์สามารถพฒันา 

และรักษาบคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพไว้กบัองค์กรได้นานท่ีสดุ	จะสง่ผลให้องค์กรนัน้มีประสทิธิภาพมาก

ย่ิงขึน้

	 ปัจจบุนัเป็นยคุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมอยา่งรวดเร็ว	ซึง่มีผลกระทบกบัหลายด้าน	เชน่	

การศกึษาไทย	การเมือง	เศรษฐกิจ	แรงงาน	และการด�ารงชีวิตประจ�าวนั	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ

พนูสขุ	 อดุม	 (2556:	 8)	 ท่ีได้ศกึษาเร่ือง	การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตแุละผลการะทบตอ่การพฒันา

สมรรถนะของครู	 ในภาคใต้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านกระบวนการพฒันา	การจดัการเรียนรู้	 

พบวา่	ควรค้นหาและยอมรับศกัยภาพของครูให้ได้รับการอบรมในเร่ืองท่ีจ�าเป็นโดยวิทยากรท่ีมีความรู้

จริง	ความโปร่งใสและความยตุธิรรมในการปฏิบตังิานโดยมีระบบการนิเทศและประเมินผลการท�างาน 

2 

 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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อย่างเป็นกลัยาณมิตร	 มีการปรับลดภาระงานพิเศษของครูโดยบรรจเุจ้าหน้าท่ีมาท�างานอ่ืนแทนครู	 

สง่เสริมการพฒันาสมรรถนะครูโดยการใช้กระบวนการวิจยั	ขวญัและก�าลงัใจ	ต้องการครูท่ีเพียบพร้อม

ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู	มีจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีมีประสทิธิภาพ	มีความรู้ความสามารถในสาขา

วิชาท่ีสอนอยา่งแท้จริง	ให้ครูศกึษาและพฒันาตนเองในเร่ืองสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

อย่างจริงจงั	 ให้น�าผลการประเมินสมรรถนะครูไปพิจารณาร่วมกบัการประเมินเพ่ือเลื่อนขัน้เงินเดือน	

เพ่ือสร้างขวญัและก�าลงัใจในการท�างานของครู	 การพฒันาสมรรถนะของครูอย่างเหมาะสมตอ่เน่ือง

และจริงจงั	 จะส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้สามารถน�าสงัคมไทยไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

ท่ีทันกับการเปลี่ยนแปลง	 และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้	 มาตรการหนึ่งท่ีจ�าเป็นต่อ 

การพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้คือ	 การพัฒนาคุณภาพของครูผู้ สอน 

ให้มีความรู้และความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน	ตามนโยบายของการจดั 

การศกึษาท่ีมีความก้าวหน้าทดัเทียมกบันานาประเทศ	มุง่เสริมสร้างความสามารถให้กบัทรัพยากรบคุคล

ให้มีความสามารถแล้ว	ทรัพยากรบคุคลจะใช้ความสามารถท่ีมีไปผลกัดนัให้องค์กรบรรลเุป้าประสงค์

ท่ีตัง้ไว้	 ดงันัน้การน�าเร่ืองสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควรมุ่งพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ขององค์กรเป็นส�าคัญ	 จากนโยบายเร่งด่วนให้กระทรวงศึกษาธิการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพ 

การจดัการศกึษาท่ีเน้นให้พฒันา	ควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมและยกระดบัวิชาชีพครู	ซึง่เป็นบคุลากรหลกั 

ในระบบการศกึษา	โดยให้ความส�าคญักบัการสร้างเสริมวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชัน้สงู	พฒันาครูให้เป็น

แบบอย่างท่ีดีในเร่ืองคณุธรรมและจริยธรรม	 มีภมิูความรู้และทกัษะในการสื่อสาร	 และการถ่ายทอด

ความรู้ท่ีเหมาะสม	มีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพครู	ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน	(2553)	

ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของครูระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และ 

วิธีการให้มีการพัฒนางานประจ�าหน้าท่ีในแต่ละต�าแหน่ง	 โดยเฉพาะในสายงานของครูให้ได้รับ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎี	 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 เพ่ือให้บุคลากร 

มีประสิทธิภาพตามสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 จากแผนปฏิบัติการประจ�า	 ปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 2559	 ของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 (2559:	 9)	 ได้มีกลยทุธ์ใน 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 โดยพัฒนาครูผู้ สอนโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในการจดัท�าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัการสอนทางไกลผา่นดาวเทียม	พฒันา

ทกัษะในการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและจดัให้มีการศึกษาดงูานโรงเรียนขนาดเล็ก

ต้นแบบของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี	 เขต	 1	 เพ่ือมาปรับใช้กบับริบท 

ของโรงเรียน	จึงได้น�านโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ	มาเป็นแนวทางในการพฒันาข้าราชการครู 

และบลุากรทางการศกึษา	ในรูปแบบ	“พฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาโดยยดึภารกิจ

และพืน้ท่ีการปฏิบตังิานเป็นฐานด้วยระบบ	TEPE	Online	(Teachers	and	Educational	Personnel’s	 

Enhancement	Based	on	Mission	and	Functional	Areas	as	Major)	ซึง่เป็นกระบวนการพฒันา
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ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา	 ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด 

การพฒันาคณุภาพการศกึษา	และการพฒันาตนเอง

	 ผู้บริหารสถานศกึษาจงึจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจหลกัเกณฑ์	 วิธีการบริหารทรัพยากรมนษุย์

อย่างชดัเจน	 เพราะเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีสดุของการบริหารงานในองค์กร	 ท่ีผู้บริหารทกุคนต้องเข้าไป

เก่ียวข้อง	เร่ิมตัง้แตก่ารสร้างแรงจงูใจ	การสรรหา	การพฒันา	ตลอดจนการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม

ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของครู	เพ่ือให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้เตม็ตามศกัยภาพ	

และเตม็สมรรถนะประจ�าสายงานของครูตามมาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บคุลกรทางการศึกษา	 อย่างไรก็ตาม	 จะเห็นได้ว่าสมรรถนะประจ�าสายงานของครูจะมีประสิทธิผล 

ได้นัน้ต้องได้มาจากการบริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีประสิทธิภาพ	สภาพปัญหาในปัจจุบนั 

คือ	ครูมีสมรรถภาพไมเ่พียงพอ	จ�าเป็นต้องเข้ารับการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ	บางครัง้อาจเกิดการเสีย

เวลา	สิน้เปลืองงบประมาณ	ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจึงต้องมีการวางแผนกระบวนการพฒันาครู 

ในสถานศึกษาให้ชัดเจน	 ด้านการพัฒนาสมรรถนะของครู	 ยังไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหาร 

สถานศกึษา	เน่ืองจากผู้บริหารสถานศกึษายงัไมใ่ห้ความส�าคญัในเร่ืองดงักลา่ว	ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจ

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์กบัสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 

ว่ามีความสมัพันธ์กันหรือไม่	 หรือมีความสมัพันธ์กันในระดับใด	 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้บริหาร 

ได้น�าไปพฒันาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ให้สอดคล้องกบัสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 และให้ 

การบริหารงานของโรงเรียนมีคณุภาพ	และได้มาตรฐานย่ิงขึน้ตอ่ไป

วัตถุประสงค์
	 1.		เพ่ือศกึษาระดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

	 2.	 เพ่ือศกึษาระดบัการปฏิบตัิงานตามสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ในโรงเรียนประถม

ศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	

	 3.		เพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

ตวัแปรการวจิยั
 1.  ตัวแปรต้น	 ได้แก่	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ตามมโนทศัน์ของจตรุงค์	 ศรีวงษ์วรรณะ	

(2558:	 17)	ประกอบด้วย	 1)	 การสร้างแรงดงึดดูใจ	 2)	 การคดัเลือก	 3)	 การธ�ารงไว้	 4)	 การพฒันา	 

5)	การประเมิน	และ	6)	การปรับเปลี่ยน
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 2.  ตวัแปรตาม	ได้แก่	สมรรถนะประจ�าสายงานของครูของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	(2553:	31-38)	ประกอบด้วย	1)	การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้	2)	การพฒันา 

ผู้ เรียน	 3)	 การบริหารจดัการชัน้เรียน	 4)	 การวิเคราะห์	 สงัเคราะห์	 และการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน	 

5)	 ภาวะผู้น�าครู	 และ	 6)	 การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้	 

โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

 
สมมุตฐิานการวจิยั     

	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ประกอบด้วย	การสร้างแรงดึงดดูใจ	 การคดัเลือก	 การธ�ารงไว้	

การพฒันา	การประเมิน	 และการปรับเปลี่ยน	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง	 กระบวนการท่ีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	คดัเลอืกทรัพยากรบคุคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถเพ่ือให้ได้บคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ	และสง่ผลให้หนว่ยงานบรรลเุป้าหมายตามท่ี 

ตัง้ไว้	 โดยมีกระบวนการท่ีสมัพันธ์กันตัง้แต่	 การวางแผน	 การคัดเลือก	 การพัฒนาและฝึกอบรม	 

การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ	 การสร้างขวญัและก�าลงัใจ	 คอยดแูลความพร้อมของบุคลากร 

6 

      ตวัแปรต้น         ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สมมุตฐิานการวจิัย                                                       
  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย การสร้างแรงดึงดูดใจ การคดัเลือก การธํารงไว้ การ
พฒันา การประเมิน และการปรับเปลี่ยน เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่สมรรถนะประจําสายงานของครูในโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 
 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 

1.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการท่ีโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ สงักดั
สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 คัดเลือกทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถเพ่ือให้ได้บคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ และสง่ผลให้หน่วยงานบรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ 
โดยมีกระบวนการท่ีสัมพันธ์กันตัง้แต่ การวางแผน การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การจ่าย
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ การสร้างขวญัและกําลงัใจ คอยดูแลความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีในตําแหน่งต่าง ๆ ตลอดจนระบบการดแูล พฒันางาน โดยมุ่งเน้นท่ี ตวับุคคลเป็นสําคญั เพ่ือให้
บคุลากรสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเองให้มีประสทิธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงค์ขององค์กรนัน้ ๆ ได้ 

 1.1 การสร้างแรงดึงดูดใจ หมายถึง กระบวนการท่ีโรงเรียนกระตุ้น และส่งเสริมแรงจงูใจใน
การปฏิบตัิงานของครูโดยสนบัสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปฏิบตัิงาน มีการเพิ่มเงินเดือนท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรม เพ่ือให้ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

    สมรรถนะประจาํสายงานของครู 

   1. การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้  
   2. การพฒันาผู้ เรียน  
   3. การบริหารจดัการชัน้เรียน  
   4. การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียน  
   5. ภาวะผู้ นําครู  
   6. การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือ 
กบัชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้  

   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. การสร้างแรงดงึดดูใจ  
2. การคดัเลือก  
3. การธํารงไว้  
4. การพฒันา  
5. การประเมิน  
6. การปรับเปลี่ยน  
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ในการปฏิบตัิหน้าท่ีในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ตลอดจนระบบการดแูล	พฒันางาน	 โดยมุ่งเน้นท่ี	 ตวับคุคล 

เป็นส�าคัญ	 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วตัถปุระสงค์ขององค์กรนัน้	ๆ	ได้

  1.1  การสร้างแรงดงึดูดใจ	หมายถงึ	กระบวนการท่ีโรงเรียนกระตุ้น	และสง่เสริมแรงจงูใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูโดยสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงาน	 มีการเพ่ิมเงินเดือน 

ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม	เพ่ือให้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ

  1.2  การคัดเลือก หมายถงึ	กระบวนการท่ีโรงเรียน	ท่ีด�าเนินการพิจารณาคดัเลือกบคุคล

ท่ีตรงตามคณุลกัษณะท่ีได้ก�าหนดไว้	 โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิ	 คณุวฒิุทางการศึกษา	 

ความรู้	ความสามารถ	ความช�านาญ	และประสบการณ์ในการท�างาน	 เพ่ือมาท�างานในต�าแหนง่งาน 

ท่ีก�าหนดไว้ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ

  1.3  การธ�ารงไว้ หมายถงึ	กระบวนการท่ีโรงเรียนดแูลรักษาบคุลากรท่ีมีคณุคา่	ให้ปฏิบตังิาน 

กบัโรงเรียนได้นานท่ีสดุ	 โดยการบ�ารุงรักษาให้ครูมีคณุภาพชีวิตท่ีดี	 มีขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน	

การสร้างความรู้สกึท่ีดีตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี	และให้เป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความพร้อมท่ีจะปฏิบตังิาน

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

  1.4  การพฒันา	หมายถงึ	กระบวนการท่ีโรงเรียนพฒันาครูให้มีสมรรถนะในการปฏิบตังิาน 

สูงสุด	 โดยการพัฒนาทางด้านความรู้	 ความสามารถ	 ความเช่ียวชาญ	 ช�านาญ	 โดยน�าขัน้ตอน

กระบวนการต่าง	 ๆ	มาพฒันาครู	 เพ่ือให้ครูได้รับความรู้ประสบการณ์มาพฒันาและประยกุต์ใช้กบั

การปฏิบตังิานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเตม็ศกัยภาพ	และสง่ผลให้โรงเรียนมีการด�าเนินงาน 

อยา่งมีประสทิธิภาพ

  1.5  การประเมิน	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีโรงเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ	 และ

พฤติกรรมในการปฏิบตัิงานของครู	 ว่ามีประสิทธิภาพหรือปฏิบตัิตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 โดยก�าหนด 

ขัน้ตอนการประเมิน	 เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์จากการประเมิน	 และน�ามาปรับปรุง	 ส่งเสริม	 และพัฒนา 

การปฏิบตังิานของครูให้ท�างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้

  1.6 การปรับเปล่ียน	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีโรงเรียนบริหารบุคลากรท่ีมีความรู้	 

ความสามารถ	 และมีคณุภาพเข้ามาท�างานโรงเรียน	 เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์	 และเม่ือได้บคุลากร

เหล่านีม้าแล้ว	 โรงเรียนต้องหาวิธีการต่าง	 ๆ	 ท่ีจะรักษาบุคลากรเหล่านีใ้ห้อยู่ยาวนานท่ีสุด	 และ 

ช่วงอายุท่ีบุคลากรนัน้ต้องออกจากงานไป	 หาแนวทางท่ีจะดูแลบุคลากรเหล่านัน้ไม่ว่าจะเป็น 

เงินบ�าเหน็จบ�านาญ	การดแูลหลงัออกจากงาน

 2.  สมรรถนะประจ�าสายงานของครู หมายถงึ	ความสามารถของครูในโรงเรียนประถมศกึษา

ของรัฐสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	เป็นพฤตกิรรมหรือคณุลกัษณะ

สว่นบคุคลทางด้านความรู้	ความสามารถ	ทกัษะ	อปุนิสยั	ท่ีแสดงความโดดเดน่ออกมามากกวา่คนอ่ืน	
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เพ่ือสนบัสนนุให้บคุลากรท่ีด�ารงต�าแหน่งนัน้	 แสดงพฤติกรรมออกมาให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีท่ีปฏิบตั ิ

ในทกุต�าแหนง่เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้

  2.1  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 หมายถึง	 การท่ีครูมีความสามารถ 

ในการสร้างและพฒันาหลกัสตูร	 ออกแบบให้สอดคล้องกับการจดัการเรียนการสอน	 ท่ีเน้นผู้ เรียน 

เป็นส�าคญั	 โดยน�าความรู้	 ทกัษะ	ความถนดั	มาบรูณาการอย่างสอดคล้องและเช่ือมโยงกนั	 น�าผล 

การออกแบบมาปรับใช้ในการจดัการเรียนรู้	และใช้ตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสม

  2.2  การพัฒนาผู้เรียน	 หมายถึง	 การท่ีครูได้ปลกูฝังสิ่งท่ีดีงามให้แก่ผู้ เรียน	 เพ่ือผู้ เรียน 

จะน�าไปใช้ในการพฒันาทกัษะชีวิต	รวมทัง้การจดักิจกรรมสอดแทรกคณุธรรม	จริยธรรมเพ่ือให้ผู้ เรียน

มีสว่นร่วมในการวางแผนกิจกรรมอยา่งมีความสขุและรู้เทา่ทนัการเปลี่ยนแปลง

  2.3 การบริหารจัดการชัน้เรียน การท่ีครูจัดสภาพบรรยากาศแวดล้อมในชัน้เรียน 

ให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้	เพ่ือเพ่ิมแรงจงูใจให้กบัผู้ เรียนสนใจในบทเรียนจะท�าให้ผู้ เรียน	เรียนอยา่งมีความสขุ 

ทา่มกลาง	สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด	ปลอดโปร่ง	มีระเบียบ	และปลอดภยั

  2.4  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หมายถึง	 การท่ีครู

สามารถวิเคราะห์หรือวิจยังานเพ่ือน�ามาพฒันาผู้ เรียนตามประเด็นซึง่เป็นสว่นย่อย	 และรวบรวมมา

เป็นประเดก็หลกัแล้วน�าไปใช้ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือพฒันางานอยา่งเป็นระบบ

  2.5  ภาวะผู้น�าครู หมายถงึ	คณุลกัษณะของครูท่ีน�ามาใช้ปรับปรุงและพฒันาการเรียน

การสอนในโรงเรียน	 รวมถึงการเป็นหวัหน้าสายงาน	 เป็นผู้น�าความคิดในการบริหารจดัการเรียนรู้ 

ด้วยตนเองโดยไมไ่ด้อยูภ่ายใต้อ�านาจของผู้บริหารสถานศกึษา

  2.6  การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้  

หมายถงึ	การท่ีครูสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบับ้าน	และชมุชน	

เก่ียวกบัการพฒันา	 ส่งเสริม	 หรือปรับปรุง	 แก้ไข	 การจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้	 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน	 บ้าน	 ชมุชน	 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุจากชมุชน	 ชมุชน 

ได้รับขา่วสารการศกึษาแล้วน�าไปพฒันา	สง่เสริมกิจกรรมในชมุชนให้มีประสทิธิภาพมากขึน้	

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจัยเร่ือง	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	

เป็นการวิจยั	เชิงพรรณนา	(descriptive	research)	โดยมีผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียนประถม

ศกึษาของรัฐเป็นหนว่ยวิเคราะห์

 ประชากร ได้แก่	ผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	2	จ�านวน	1,378	คน	แบง่เป็น	ผู้บริหารสถานศกึษา	

จ�านวน	138	คน	และครู	จ�านวน	1,240	คน



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 201874

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	ได้มาโดยวิธีการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง

จากจ�านวนประชากรทัง้หมด	จ�านวน	1,378	คน	โดยเทียบกบัตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งส�าเร็จรูป

ของ	Krejcie	&	Morgan	(1970:	607-610	อ้างถงึใน	สวุิมล	ตริกานนัท์,	2557:	179-180)	ใช้วิธีการสุม่

ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น	 (proportional	 stratified	 random	sampling)	กระจายตามอ�าเภอ	

ได้กลุม่ตวัอยา่งจ�านวน	302	คน	ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษา	จ�านวน	30	คน	ครูจ�านวน	272	คน	

ดงัปรากฏในตารางท่ี	1	

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้ วิจยัศึกษา	 แนวคิด	 หลกัการ	 ทฤษฎี	 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง	 แล้วน�ามาก�าหนด

พฤติกรรมบ่งชีใ้ห้ครอบคลมุนิยาม	 ตวัแปร	 และน�ามาจดัท�าเป็นข้อกระทงค�าถามส�าหรับการวิจยั	 

โดยผา่นค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา	น�ากระทงค�าถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ	จ�านวน	3	คน	

ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้หา	(content	validity)	ของข้อกระทงค�าถาม	แล้วหาดชันีความสอดคล้อง

ระหวา่งข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์	(index	of	item	objective	congruence:	IOC)	โดยเลือกเฉพาะ 

ข้อท่ีมีดชันีสอดคล้องระหวา่ง	0.67	ถงึ	1.00	ได้กระทงค�าถามการบริหารทรัพยากรมนษุย์	จ�านวน	46	ข้อ 

	และสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	จ�านวน	66	ข้อ	แก้ไขข้อกระทงค�าถาม	แล้วจดัท�าแบบสอบถาม

ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุ	 และอาจารย์ท่ีปรึกษา	 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (tryout)	 

กบัผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สพุรรณบรีุ	เขต	2	ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	30	คน	หลงัจากนัน้	น�าแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมา 

9 

ตามสดัส่วน (proportional stratified random sampling) กระจายตามอําเภอ ได้กลุม่ตวัอย่างจํานวน 
302 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 30 คน ครูจํานวน 272 คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

 
อาํเภอ 

            ประชากร(คน)              กลุ่มตวัอย่าง(คน) 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครู ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
            ครู 

สองพ่ีน้อง 57 503 12 110 
อูท่อง 54 602 12 132 

ดอนเจดีย์ 27 135 6 30 
รวม 138 1,240 30 272 

รวมทัง้สิน้                    1,378                        302 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจยัศกึษา แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แล้วนํามากําหนดพฤติกรรม
บง่ชีใ้ห้ครอบคลมุนิยาม ตวัแปร และนํามาจดัทําเป็นข้อกระทงคําถามสําหรับการวิจยั โดยผ่านคําแนะนํา
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา นํากระทงคําถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงด้าน
เนือ้หา (content validity) ของข้อกระทงคําถาม แล้วหาดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและ
วตัถปุระสงค์ (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะข้อท่ีมีดชันีสอดคล้องระหว่าง 
0.67 ถึง 1.00 ได้กระทงคําถามการบริหารทรัพยากรมนษุย์ จํานวน 46 ข้อ และสมรรถนะประจําสายงาน
ของครู จํานวน 66 ข้อ แก้ไขข้อกระทงคําถาม แล้วจดัทําแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 
และอาจารย์ท่ีปรึกษา นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กบัผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศกึษา
ของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 ซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 30 
คน หลงัจากนัน้ นําแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมาคํานวณหาความเท่ียง โดยการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach (1970: 161 อ้างถึงใน สวุิมล  ตริกานนัท์, 2557: 156) คณุภาพ
ด้านความเท่ียงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.99 และสมรรถนะ
ประจําสายงานของครู ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.99 ปรับปรุงข้อกระทงคําถามในด้านการใช้ภาษา
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้องโดยผ่านการแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา และจดัทําแบบสอบถามฉบบั
สมบรูณ์เพ่ือนําไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
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ค�านวณหาความเท่ียง	 โดยการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	 (	 	 	 -coefficient)	 ของ	Cronbach	 

(1970:	161	อ้างถงึใน	สวิุมล		ตริกานนัท์,	2557:	156)	คณุภาพด้านความเท่ียงของการบริหารทรัพยากร

มนษุย์	ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั	0.99	และสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	ได้คา่สมัประสทิธ์ิ

แอลฟาเท่ากบั	 0.99	ปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษาให้มีความเหมาะสมและถกูต้อง 

โดยผา่นการแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา	และจดัท�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน�าไปใช้เก็บข้อมลู

กบักลุม่ตวัอยา่ง

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจยัด�าเนินการจดัส่งแบบสอบถาม	จ�านวน	 302	ฉบบั	 ไปยงัผู้บริหาร	 และครูในโรงเรียน 

ประถมศึกษาของรัฐ	 เ พ่ือเก็บข้อมูลโรงเ รียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเ พ่ือขอความอนุเคราะห์ 

ตอบแบบสอบถาม	ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์กลบัคืนมาจ�านวน	274	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	90.73	

แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมลู

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ด�าเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	โดยวิเคราะห์ระดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	และสรมรรถนะประจ�าสายงาน 

ของครู	 โดยใช้การหาค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 โดยผู้ วิจยัน�าค่าเฉลี่ย 

ไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของบุญชม	 ศรีสะอาด	 (2556:	 121)	 ดังนี ้

	 คา่เฉลีย่	4.51-5.00		 หมายถงึ		 การบริหารทรัพยากรมนษุย์/สมรรถนะประจ�าสายงาน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ของครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

	 คา่เฉลีย่	3.51-4.50		 หมายถงึ		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์/สมรรถนะประจ�า 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สายงานของครูอยูใ่นระดบัมาก

	 คา่เฉลีย่	2.51-3.50		 หมายถงึ		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์/สมรรถนะประจ�า 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สายงานของครูอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 คา่เฉลีย่	1.51-2.50		 หมายถงึ		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์/สมรรถนะประจ�า 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สายงานของครูอยูใ่นระดบัน้อย

	 คา่เฉลีย่	1.00-1.50		 หมายถงึ		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์/สมรรถนะประจ�า 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สายงานของครูอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ

	 ส�าหรับการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีสง่ผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 

ใช้การวิเคราะห์	การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน	(stepwise	multiple	regression	analysis)	
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ผลการวจิยั
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีสง่ผลตอ่สมรรถนะประจ�าสายงานของครู

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ สังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 

	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 (	 	 	 =	 4.05,	 S.D.	=	 0.52)	 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 

โดยการพฒันา	อยูใ่นล�าดบัสงูท่ีสดุ	(				=	4.21,	S.D.	=	0.61)	รองลงมาคือ	การคดัเลือก	(					=	4.07,	 

S.D.	=	0.62)	การประเมิน	(	 	 	 	=	4.02,	S.D.	=	0.61)	การปรับเปลี่ยน	(	 	 	 	=	4.02,	S.D.	=	0.67)	 

การสร้างแรงดงึดดูใจ	(						=	3.98,	S.D.	=	0.56)	และการธ�ารงไว้	(					=	3.98,	S.D.	=	0.60)	ตามล�าดบั

ตารางที่ 2		คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	ในโรงเรียน

	 	 ประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

  

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัสมรรถนะประจ�าสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ  

สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 

	 สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	2	 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 (	 	 	 	=	4.17,	S.D.	=	0.57)	

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 

โดยการพฒันาผู้ เรียนอยูใ่นล�าดบัสงูท่ีสดุ	(					=	4.27,	S.D.	=	0.50)	รองลงมาคือ	ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
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ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 
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โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจําสายงานของครู      
ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 
สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.05, S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบวา่ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยการพฒันา อยูใ่นลําดบัสงูท่ีสดุ 
(  = 4.21, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ การคดัเลือก (  = 4.07, S.D. = 0.62) การประเมิน (  = 4.02, 
S.D. = 0.61) การปรับเปล่ียน (  = 4.02, S.D. = 0.67) การสร้างแรงดงึดดูใจ (  = 3.98, S.D. = 0.56) 
และการธํารงไว้ (  = 3.98, S.D. = 0.60) ตามลําดบั 
ตารางที่ 1 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ในโรงเรียน 
                ประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 

                     (n = 274) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การสร้างแรงดงึดดูใจ 
2. การคดัเลือก 
3. การธํารงไว้ 
4. การพฒันา 
5. การประเมนิ 
6. การปรับเปลี่ยน 

3.98 
4.07 
3.98 
4.21 
4.02 
4.02 

0.56 
0.62 
0.60 
0.61 
0.61 
0.67 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

5 
2 
6 
1 
3 
4 

รวม 4.05 0.52 มาก  
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัสมรรถนะประจาํสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศึกษา

ของรัฐ สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
 สมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.17, S.D. = 0.57) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะประจําสายงานของครู อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยการพัฒนา
ผู้ เรียนอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (  = 4.27, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน
เพ่ือการจดัการเรียนรู้ (  = 4.26, S.D. = 0.50) การบริหารจดัการชัน้เรียน (  = 4.25, S.D. = 0.51) ภาวะ
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
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ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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ผู้ นําครู (  = 4.15 , S.D. = 0.45) การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ (  = 4.10, S.D. = 0.47) การ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน (  = 4.01, S.D. = 0.55) ตามลําดบั 
 
ตารางที่ 2 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัสมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2  
                      (n = 274) 

สมรรถนะประจาํสายงานของครู  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 
2. การพฒันาผู้ เรียน 
3. การบริหารจดัการชัน้เรียน 
4. การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน 
5. ภาวะผู้ นําครู 
6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนเพ่ือ 
การจดัการเรียนรู้ 

4.10 
4.27 
4.25 
4.01 
4.15 
 
4.26 

0.47 
0.50 
0.51 
0.55 
0.45 
 
0.50 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

5 
1 
3 
6 
4 
 
2 

รวม 4.17 0.57   มาก  
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจาํสายงาน
ของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 ประกอบด้วย การธํารงไว้ (X3) การสร้างแรงดงึดดูใจ (X1) การประเมิน (X5) 
การพัฒนา (X4) เป็นตัวแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
สมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 (Ytot) ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยมีคา่ประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R2) เท่ากบั 0.526 ซึ่งแสดงว่า การธํารงไว้ การสร้างแรงดึงดดูใจ การประเมิน และการพฒันา 
ส่งผลต่อสมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2 สามารถร่วมทํานายสมรรถนะประจําสายงานของครู ได้ร้อยละ 
52.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
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	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ	คือ

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	คือ

  

ตารางที่ 4		ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีสง่ผลตอ่สมรรถนะ 

	 	 ประจ�าสายงานของครู	ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

	 	 ประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2

อภปิรายผล

	 การวิจัยเร่ือง	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	

สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของ	การวิจยัได้ดงันี ้

	 1.	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์	 ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	2	 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านพบวา่	การพฒันา	มีคา่เฉลีย่สงูท่ีสดุ		รองลงมา	ได้แก่	การคดัเลอืก	การประเมิน	การปรับเปลีย่น 

การสร้างแรงดงึดดูใจ	 และการธ�ารงไว้	 ตามล�าดบั	ทัง้นีเ้พราะในการบริหารงานของแตล่ะหน่วยงาน	 
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 = 1.85 + 0.17 (X3) + 0.20 (X1) + 0.11 (X5) + 0.09 (X4) 
  
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  = 0.24 (Z3) + 0.28 (Z1) + 0.17 (Z5) + 0.14 (Z4) 

 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีสง่ผลตอ่

สมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 2 

 (n = 274) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 4 24.26 6.06 74.51* .00 
Residual 269 21.89 .081   

Total 273 46.15    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 1.85  0.14 13.35* .00 
การธํารงไว้ (X3) 
การสร้างแรงดงึดดูใจ (X1) 
การประเมนิ (X5) 

0.17 
0.20 
0.11 

0.24 
0.28 
0.17 

0.06 
0.05 
0.05 

3.00* 
4.16* 
2.40* 

.00 

.00 

.02 
การพฒันา (X4) 0.09 0.14 0.04 2.38* .02 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.725  R2 = 0.526 SEE. = 0.285 
 
อภปิรายผล 

การวิจยัเร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจําสายงานของครู ในโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบุรี เขต 2 สามารถอภิปราย
ผลตามวตัถปุระสงค์ของ การวิจยัได้ดงันี ้
 1. การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า การพฒันา มีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การคดัเลือก การประเมิน การปรับเปลี่ยน การสร้าง
แรงดึงดดูใจ และการธํารงไว้ ตามลําดบั ทัง้นีเ้พราะในการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน การบริหาร
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13 

การพฒันาตนเองการมีวิสยัทศัน์ สามารถร่วมทํานายระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 10ได้ร้อยละ52.70โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 
Y����= 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
Z����= 0.26 (Z6) + 0.18 (Z5) + 0.15 (Z7) + 0.13 (Z3) + 0.13 (Z8)  

  
ปรากฏดงัตารางท่ี5 
 
 
ตารางที่5 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10 
       (n = 341) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 5 31.33 6.27 74.64* .00 

Residual 335 28.12 0.08   
Total 340 59.46    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 1.20  0.17 7.05* .00 
การสื่อสารและการจงูใจ (X6) 0.22 0.26 0.05 4.31* .00 
การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ (X5) 0.15 0.18 0.04 3.31* .00 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากร (X7) 0.13 0.15 0.05 2.42* .02 
การพฒันาตนเอง (X3) 0.13 0.13 0.05 2.70* .01 
การมีวิสยัทศัน์ (X8) 0.10 0.13 0.04 2.46* .01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

R = 0.726  R2 = 0.527 SEE. = 0.520 
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การบริหารทรัพยากรมนษุย์ถือวา่มีความส�าคญั	ทัง้นีเ้พราะองค์กรจะท�างานส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

ท่ีตัง้ไว้ได้นัน้	 ต้องมีบคุลากรท่ีมีสมรรถนะท่ีดีในทกุด้าน	 และสามารถตอบสนองความต้องการของ

องค์กรได้เป็นอยา่งดี	ทรัพยากรบคุคลจงึส�าคญัท่ีสดุ	กลา่วคือ	บคุลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ	

ทกัษะตา่ง	 ๆ	 ในการปฏิบตัิงานแตล่ะประเภทจากการได้รับการพฒันาในทกุด้านเพ่ือมุ่งไปสูก่ารเป็น 

บุคคลท่ีมีสมรรถนะอย่างเต็มรูปแบบ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของพระเส็ง	 ปภสัสโร	 (2554:	 98)	 

ได้ศกึษาเร่ือง	การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถมศกึษา	ส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรีุ		เขต	1	ผลการวิจยั	พบวา่	การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	 เม่ือพิจารณารายด้าน	พบว่าด้านการวางแผนอตัราก�าลงัและการก�าหนด

ต�าแหนง่	ด้านการสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้	ด้านการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบตัริาชการ	ด้าน

วินยัและการรักษาวินยั	 และด้านการออกจากราชการ	 อยู่ในระดบัมาก	 และสอดคล้องกบังานวิจยั

ของสคุนธ์	 มณีรัตน์	 (2554:	 91)	 ได้ศกึษาเร่ือง	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์กบัรูปแบบความผกูพนั 

ตอ่องค์กรของบคุลากรโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม	ผลการวิจยัวา่	 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

ของโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม	 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	 

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน		โดยเรียงล�าดบัจากมากไปน้อยได้ดงันี	้การจดัหาบคุคลเข้าท�างาน	การจดัรูปแบบ 

องค์กร	การฝึกอบรมและการพฒันา	การบริหารผลการปฏิบตังิาน	รางวลัและสทิธิประโยชน์	ตามล�าดบั

จะเหน็ได้วา่จากงานวิจยัท่ีกลา่วมาข้างต้นมีระดบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	

เพราะการบริหารทรัพยากรมนษุย์เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัท่ีสดุในองค์กรเม่ือองค์กรแต่ละองค์กร 

ให้ความส�าคญัและพฒันาบคุลากรในทกุด้านท�าให้ตวับคุลากรมีความรู้	ทกัษะ	กระบวนการท�างาน

ตา่ง	ๆ 	จงึสง่ผลให้บคุลากรมีสมรรถนะในการปฏิบตัหิน้าท่ีในงานท่ีตนเองรับผิดชอบให้มีประสทิธิภาพ

สงูขึน้ตามไปด้วย

	 2.	สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	การพฒันาผู้ เรียนมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุ	 รองลงมาคือ	ความสมัพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้	 การบริหารจดัการชัน้เรียน	ภาวะผู้น�าครู	 การบริหาร

หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้	 และการวิเคราะห์	 สงัเคราะห์	 และการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน	ทัง้นี ้

เพราะครูผู้สอน	 ได้มุ่งพฒันาผู้ เรียนในทกุด้าน	 เพ่ือให้ผู้ เรียนได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้	 และ 

ทางองค์กรได้เหน็คณุคา่ในตวับคุลากรในด้านความรู้ความสามารถ	อปุนิสยัใจคอของบคุลากรในองค์กร	 

จงึเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้บคุลากรในองค์กรมีการพฒันาสมรรถนะประจ�าสายงานของตนเอง	 เพ่ือใช้ 

ในการปฏิบตัิงานจนสามารถบรรลเุป้าหมายขององค์กรได้	 ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของอาลิษา	

ทองทวี	(2553:	บทคดัยอ่)	ได้ศกึษาเร่ือง	สมรรถนะประจ�าสายงานของข้าราชการครูสายงานการสอน	

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น	เขต	1	ผลการวิจยัพบวา่	การน�าสมรรถนะไปใช้โรงเรียนด้านการ
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บริหารงานบคุคล	อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	ตามล�าดบั	ได้แก่	การน�าสมรรถนะไปใช้ในการปฏิบตังิานด้าน

การฝึกอบรมและพฒันาข้าราชการครู	และบคุลากรทางการศกึษา	ด้านการสอน	การฝึกงานและการให้ 

ค�าปรึกษาแนะน�า	และด้านการวดัและประเมินผลการปฏิบตังิาน	และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัวชัรินทร์

ปานพรหม	 (2556:	 99)	 ได้ศกึษาวิจยั	 เร่ืองการจดัการนวตักรรมทางการศกึษาด้านวิชาการท่ีส่งผล 

ต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครูในสถานศึกษาขึน้พืน้ฐาน	 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาราชบรีุ	เขต	2	ผลการวิจยัพบวา่สมรรถนะประจ�าสายงานของครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ	 เขต	2	 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่สมรรถนะประจ�าสายงานอยูใ่นระดบัมากทกุด้านเชน่กนั	 โดยเรียงล�าดบั

จากมากลงไปหาน้อยได้ดงันี	้ ด้านการพฒันาผู้ เรียน	 ด้านการบริหารจดัการชัน้เรียน	 ด้านการสร้าง 

ความสมัพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจดัการเรียนรู้	 ด้านภาวะผู้น�าครู	 ด้านการบริหาร

หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้และการวิเคราะห์	สงัเคราะห์	และการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน	ตามล�าดบั	

ดงันัน้แสดงให้เห็นว่า	 สมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 มีความส�าคญักบัการปฏิบตัิหน้าท่ีในองค์กร	 

เป็นอย่างมาก	 และเพ่ือให้ก้าวทนัโลกจึงต้องมีการพฒันาครูสายผู้สอนให้มีสมรรถประจ�าสายงาน 

ท่ีโดดเดน่เพ่ือเป็นแรงจงูใจน�าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิท่ีสงู	และให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุทางการศกึษา

	 3.	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ในโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	 2	 เรียงล�าดบั 

ตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านการพัฒนา	 ด้านการคัดเลือก	 ด้านการประเมิน	 

ด้านการปรับเปลีย่น	ด้านการสร้างแรงดงึดดูใจ	และด้านการธ�ารงไว้	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05 

โดยสามารถร่วมกันท�านายสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ได้ร้อยละ	 52.60	 ทัง้นี	้ บุคลากร 

ทางการศกึษาทกุคนต้องมุ่งเน้นการปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุเพ่ือน�าไปสูก่ารจดัการเรียน 

การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้	 และเป็นการยกระดับวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึน้	 ดังนัน้	 

จึงต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความรู้	 ความสามารถ	 

ทกัษะ	กระบวนการตา่ง	ๆ 	สอดคล้องกบังานวิจยัของพนูสขุ		อดุม	(2556:	8)	ได้ศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์

ปัจจยัเชิงสาเหตแุละผลกระทบตอ่การพฒันาสมรรถนะของครู	ในภาคใต้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	

ด้านกระบวนการพฒันาการจดัการเรียนรู้	พบวา่ความต้องการในการพฒันาสมรรถนะของครูในภาคใต้	

ทศันะของครูผู้สอน	ควรได้รับการอบรมในเร่ืองท่ีจ�าเป็นโดยวิทยากรท่ีมีความรู้จริง	ความโปร่งใสและ

ความยตุธิรรมในการปฏิบตังิาน	โดยมีระบบการนิเทศและประเมินผลการท�างานอยา่งเป็นกลัยาณมิตร	 

มีการปรับลดภาระงานพิเศษของครูโดยบรรจุเจ้าหน้าท่ีมาท�างานอ่ืนแทนครู	 ส่งเสริมการพัฒนา

สมรรถนะครูโดยการใช้กระบวนการวิจยั	ขวญัก�าลงัใจ	ครูท่ีมีคณุภาพ	มีความรู้ความสามารถในสาขา

วิชาท่ีสอนอยา่งแท้จริง	ให้ครูศกึษาและพฒันาตนเองในเร่ืองสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

อย่างจริงจงั	 ให้น�าผลการประเมินสมรรถนะครูไปพิจารณาร่วมกบัการประเมินเพ่ือเลื่อนขัน้เงินเดือน 
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เพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างานของครู	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา	 ศรีสุข	 

(2557:	83-86)	ได้ศกึษาเร่ือง	การศกึษาความต้องการพฒันาสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพิษณโุลก	เขต	2	ผลการวิจยัพบวา่	แนวทางการพฒันาสมรรถนะประจ�า

สายงานของครู	ภาพรวมสรุปได้วา่	ควรมีการพฒันาสมรรถนะครู	ดงันี	้1)	ความรู้ความสามารถในการ

พฒันาผู้ เรียน	2)	การท�าวิจยัในชัน้เรียน	3)	การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน	4)	การพฒันาครูให้มี 

ความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้พฒันาผู้ เรียนให้มีคุณสมบตัิตามหลกัสตูร 

ท่ีก�าหนดไว้	 5)	 การนิเทศติดตามอยา่งตอ่เน่ือง	และในรายด้านสรุปได้วา่	 ด้านท่ี	 1	ควรมีการพฒันา

สมรรถนะครู	 ดงันี	้ จดัอบรม	ศึกษาดงูานสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูเก่ียวกบัหลกัสตูรแกนกลาง 

อยา่งชดัเจน	2)	การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการกลุม่	3)	การน�าหลกัสตูรแกนกลางไปสูก่ารปฏิบตัจิริง 

ด้านท่ี	 2	 ควรมีการพฒันาสมรรถนะครู	 ดงันี	้ 1)	 ความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	2)	จดัการเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคดิวิเคราะห์รู้จกัแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง	 

3)	พฒันาวิชาการและสง่เสริมคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์	 4)	พฒันาสง่เสริมให้ผู้ เรียนกล้าแสดงออก

ให้เกิดความเป็นผู้น�า	ด้านท่ี	3	ควรมีการพฒันาสมรรถนะครู	ดงันี	้1)	ความรู้ความสามารถในการจดั

กิจกรรมให้ผู้ เรียนท�างานร่วมกนัในชัน้เรียน	2)	การบริหารจดัการชัน้เรียนร่วมกบัผู้ เรียนได้อยา่งถกูต้อง 

ด้านท่ี	4	ควรมีการพฒันาสมรรถนะครู	ดงันี	้1)	สง่เสริมให้ครูศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้	2)	การตดิตาม	

ประเมินผล	จากผู้บงัคบับญัชาในการจดัการเรียนรู้โดยโครงงาน	ด้านท่ี	5	ควรมีการพฒันาสมรรถนะครู 

ดังนี	้ 1)	 ความรู้ความสามารถในการจัดท�าแผนงานโครงการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา	 ชุมชน 

ผู้ปกครอง	และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง	2)	การใช้แหลง่เรียนรู้ภายในชมุชนท้องถ่ิน	3)	การจดัการเรียนการสอน 

โดยผู้ปกครอง	และชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการศกึษาหาความรู้ของนกัเรียน

	 ส�าหรับการวิจยัในครัง้นีก้ารบริหารทรัพยากรมนษุย์ในทกุด้านมีความส�าคญักบัการด�าเนินงาน 

ในแต่ละองค์กรเป็นอย่างมาก	 ทางสถานศึกษาให้ความส�าคญัในการบริหารบุคลากรในโรงเรียน 

ทัง้ทางด้าน	การสร้างแรงดงึดดูใจ	การคดัเลอืก	การธ�ารงไว้	การพฒันา	การประเมิน	และการปรับเปลีย่น 

เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีความเท่าเทียมกัน	 ในการได้รับการพฒันาตนเองทางด้านความรู้ 

ความสามารถ	ทกัษะ	และกระบวนการตา่ง	ๆ 	ท�าให้บคุลากรทางการศกึษาได้พฒันา	สมรรถนะประจ�า

สายงานของตนเองให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมมากขึน้	จงึท�าให้สถานศกึษาด�าเนินงานได้ตามวตัถปุระสงค์

ท่ีตัง้ไว้	รวมทัง้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับการพฒันาตามไปด้วย	เม่ือให้ความส�าคญัตอ่การพฒันา

บคุลากรแล้วนัน้	สมรรถนะในการปฏิบตังิานของบคุลากรก็จะเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ	มีคณุภาพสง่ผล

ให้โรงเรียนก้าวทนัความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้	และก้าวสูค่วามเป็นเลศิตามบริบทของโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

	 	 1.1	ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมและให้ความส�าคญักบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	

ด้านการธ�ารงไว้	 โดยส่งเสริมในเร่ืองการให้บริการด้านสุขภาพของครูอย่างเหมาะสม	 รวมไปถึง 

ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานโดยจดัสวสัดกิารด้านตา่ง	ๆ	ให้ครูอยา่งพอเพียงตอ่การด�ารงชีวิต	เพ่ือน�า

ไปสูก่ารบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

	 	 1.2		ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมให้ความส�าคญัเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์	

ด้านการสร้างแรงดงึดดูใจ	โดยอ�านวยความสะดวก	และบริการด้านท่ีพกัอาศยัส�าหรับครูอยา่งเพียงพอ 

รวมถึงการจัดสวสัดิการเก่ียวกับเงินช่วยเหลือครูท่ีได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้

	 	 1.3		ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมในเร่ืองของการวิเคราะห์	 สงัเคราะห์	 และการวิจยั

เพ่ือพฒันาผู้ เรียน	โดยสง่เสริมในเร่ืองของการท�าวิจยัในชัน้เรียน	วิเคราะห์จดุเดน่	จดุด้อย	อปุสรรคและ

โอกาส	ส�ารวจปัญหาท่ีเกิดกบันกัเรียนเพ่ือวางแผนท�าการวิจยัแก้ไขปัญหาในชัน้เรียนท่ีเกิดขึน้

	 	 1.4		ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมในเร่ืองของการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 

โดยส่งเสริมในเร่ืองของการจดัท�าฐานข้อมลูเพ่ือออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	 รวมถึง 

การสร้างและพัฒนาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางและท้องถ่ิน 

เพ่ือน�าเข้ามาบรูณาการในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

	 	 1.5		ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมและให้ความส�าคญักบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์

ด้านการสร้างแรงดึงดดูใจ	 การคดัเลือก	 การธ�ารงไว้	 การพฒันา	 การประเมิน	 และการปรับเปลี่ยน 

ให้มากย่ิงขึน้	 เพ่ือน�าไปสู่การพฒันาสมรรถนะประจ�าสายงานของครูให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้	

พร้อมท่ีจะพาองค์กรก้าวไปทนัโลกของการเปลี่ยนแปลงและบรรลเุป้าประสงค์ท่ีองค์กรตัง้ไว้

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1		ควรศกึษาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ด้านการธ�ารงไว้ท่ีสง่ผลตอ่สมรรถนะหลกัของครู 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ

	 	 2.2		ควรศึกษาบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารในเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้าน 

การสร้างแรงดงึดดูใจท่ีน�าไปสูก่ารปฏิบตังิานท่ีดี

	 	 2.3		ควรศึกษาส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน 

ของครูในโรงเรียนให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

สรุป
	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	2	 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณา
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เป็นรายด้านพบว่า	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทุกด้าน	 การปฏิบตัิงาน 

ตามสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	2	 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านพบวา่การปฏิบตัิงานตามสมรรถนะประจ�าสายงานของครู	 ในโรงเรียนประถมศกึษาของ

รัฐ	มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	การบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีสง่ผลตอ่สมรรถนะประจ�าสายงาน

ของครู	 ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	

เขต	2	เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี	้การธ�ารงไว้	การสร้างแรงดงึดดูใจ	การประเมิน	

และการพฒันา	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานตามสมรรถนะประจ�าสายงานของครูในโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	2	ได้ร้อยละ	52.60
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แนวทางการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก 
อ�าเภอด�าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี

RECOVERY GUIDELINES FOR THE COMMUNIY-BASED TOURISM AT 
LAO TUK LUK FLOATING MARKET, DAMNOEN SADUAK DISTRICT, 

RATCHABURI PROVINCE

ประพนธ์ เล็กสุมา/ PRAPON LEKSUMA1

ชนิดา เสียงเพราะ/ CHANIDA SEANGPROA2

น�า้ผึง้ เพ่งผล/ NAMPHUNG PENGPON2

จริาภรณ์ คงมาก/ JIRAPORN KONGMAK2

ปริตา งามพริง้ศรี/ PARITA NGAMPRINGSRI2

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาบริบทของพืน้ท่ีตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 2)	 ศึกษา 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 และ	 3)	 สงัเคราะห์แนวทางการฟืน้ฟ ู
ตลาดเหล่าตัก๊ลกั	 โดยใช้การวิจัยแบบผสมวิธีในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมลูจากผู้ ท่ีมี 
สว่นเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่เป้าหมาย	4	กลุม่
คือ	 กลุ่มผู้น�าชมุชน	กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า	 กลุ่มชาวบ้านในพืน้ท่ีตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัและกลุ่ม 
นกัทอ่งเท่ียว	จ�านวนทัง้หมด	32	คนวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา	สว่นการวิจยัเชิงปริมาณ
เก็บข้อมลูจากนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามายงัตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัด้วยแบบสอบถามจ�านวน	124	คน	
และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตเิบือ้งต้น
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ตลาดน�า้เหล่าตั๊กลกัเป็นตลาดน�า้แห่งแรกของจังหวัดราชบุรี	 เป็น 
ตลาดน�า้เก่าท่ีมีอายุยาวนานมามากกว่า	 100	 ปี	 ชุมชนมีความโดดเด่นในเร่ืองของวิถีชีวิตริมน�า้ 
แบบจีน	 2)	นกัท่องเท่ียวมีความพงึพอใจในด้านความเป็นเอกลกัษณ์ของอาคารบ้านเรือน	 กิจกรรม 
การทอ่งเท่ียว	การเข้าถงึ	การบริการแก่นกัทอ่งเท่ียว	สิง่อ�านวยความสะดวก	และบคุลากรทางทอ่งเท่ียว 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 3)	 แนวทางการฟื้นฟูการท่องเท่ียวตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 ประกอบด้วย	 
1)	 การฟื้นฟูเชิงพืน้ท่ี	 เป็นการฟื้นฟูด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 
2)	การฟืน้ฟเูชิงออกแบบ	 เป็นการฟืน้ฟดู้านการบริการการทอ่งเท่ียว	 และกิจกรรมในแหลง่ทอ่งเท่ียว	 

1อาจารย์	ดร.	สาขาวิชาการทอ่งเท่ียวและการโรงแรม	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2นกัศกึษาสาขาวิชาการทอ่งเท่ียวและการโรงแรม	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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และ	 3)	 การฟื้นฟูเชิงเศรษฐกิจและสังคม	 เป็นการฟื้นฟูด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว	 และ 
ด้านบคุลากร	

ค�าส�าคัญ:	แหลง่ทอ่งเท่ียวชมุชน,	การฟืน้ฟ,ู	ตลาดน�า้

ABSTRACT

	 This	research	aimed	to:	1)	study	the	context	of	Lao	Tuk	Luk	Floating	Market	area; 
2)	study	the	tourist	satisfaction	toward	Lao	Tuk	Luk	Floating	Market;	and	3)	synthesize	the	 
recovery	guidelines	of	 community-based	 tourism	 in	Lao	Tuk	Luk	Floating	Market.	Mixed	
method	 was	 used	 in	 this	 study.For	 qualitative	 research,	 data	 were	 collected	 from	 
stakeholders	 in	 the	 Lao	Tuk	Luk	Floating	Market.	 The	 in-depth	 interview	was	done	with	 
4	 target	groups.	They	were	1)	community	 leaders,	2)	 shop	operators,	3)	 local	people	 in	 
Lao	 Tuk	 Luk	 Floating	Market,	 and	 4)	 tourists,	 totaling	 32	 people.	 The	 qualitative	 data	 
were	analyzed	by	content	analysis.	For	the	quantitative	research,	data	were	collected	from	 
124	tourists	of	Lao	Tuk	Luk	Floating	Market	and	analyzed	by	basic	statistics.	
	 The	 research	 revealed	 that	 1)	 Lao	Tuk	Luk	Floating	Market	was	 the	 first	 floating	
market	in	Ratchaburi	Province,	and	was	older	than	100	years.	The	community	was	unique	
in	terms	of	Chinese	waterfront	lifestyle.	2)	The	tourists	were	satisfied	with	the	uniqueness	of	
housing,	tourism	activities,	accessibility,	services	for	tourists,	facilities	and	tourism	staff	at	a	
high	level.	3)	The	recovery	guidelines	for	community-based	tourism	in	Lao	Tuk	Luk	Floating 
Market	comprised	3	aspects.	These	were:	1)	area	 revitalization	 in	 terms	of	 facilities	and	 
accessibility	to	the	attraction;	2)	design	revitalization	in	tourism	services	and	activities;	and	
3)	economic	and	social	revitalization	in	term	of	tourism	attraction	and	staff.

Keywords:	community-based	tourism,	recovery,	floating	market

บทน�า
	 นโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนตามกรอบนโยบายของรัฐบาลนัน้	 ครอบคลุมถึง
เร่ืองการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว	 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 12	 
พ.ศ.	 2560-2564)	 เน่ืองจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทย	โดยในปี	2558	สามารถสร้างรายได้จากการทอ่งเท่ียวรวม	2.23	ล้านล้านบาท	แบง่เป็น 
รายได้จากนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติประมาณ	1.44	 ล้านล้านบาท	และนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ�านวน	 
0.79	ล้านล้านบาท	(แผนพฒันาการทอ่งเท่ียวแหง่ชาตฉิบบัท่ี	2	ปี	2560-2564)	นอกจากนัน้อตุสาหกรรม
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การทอ่งเท่ียวยงัก่อให้เกิดการลงทนุ	การจ้างงาน		และการกระจายรายได้ไปสูช่นบท	รวมถงึชว่ยสร้าง
ความเจริญไปยงัภมิูภาคตา่ง	ๆ	(บญุเลศิ	จิตตัง้วฒันา,	2557)
	 ในปัจจบุนัเป็นยคุท่ีระบบสารสนเทศและการติดตอ่สื่อสาร	ตลอดจนการสืบค้นข้อมลูตา่ง	 ๆ	
ทางอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็ว	(Internet	of	Things)	ข้อมลู	ขา่วสาร	ถกูเผยแพร่ออกไปอยา่งรวดเร็ว	
ก่อให้เกิดกระแสการเดนิทางของนกัทอ่งเท่ียวเพ่ือพกัผอ่นจากทัว่ทกุมมุโลกมายงัแหลง่สถานท่ีทอ่งเท่ียว 
ท่ีมีช่ือเสียงต่าง	 ๆ	 ซึง่รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้ตามมาก็คือ	การท่องเท่ียวแบบมวลชน	 (mass	 
tourism)	 นกัท่องเท่ียวกลุ่มนีมี้ลกัษณะการบริโภคทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างสิน้เปลือง	 (ศลิษา	 
ธีรานนท์	และประกาศติ		โสภณจรัสกลุ,	2559)	ในขณะท่ีทรัพยากรด้านการทอ่งเท่ียวหรือแหลง่ทอ่งเท่ียว 
มีความสามารถในการรองรับอยูอ่ยา่งจ�ากดั	ท�าให้เกิดผลทางลบกบัแหลง่ทอ่งเท่ียว	โดยแหลง่ทอ่งเท่ียว 
ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว	 ส่วนนักท่องเท่ียวก็อาจได้รับประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีไม่ประทบัใจ
ดงัท่ีคาดหวงั	 เป็นผลท�าให้ไม่อยากกลบัมาท่องเท่ียวในแหล่งนัน้อีก	 (ปิรันธ์	 ชิณโชติ	 และธีระวฒัน์	 
จนัทกึ,	2559)
	 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจึงถูกเสนอขึน้	 โดยมุ่งไปท่ีแนวคิดใน 
การสร้างรูปแบบการทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพ	เพ่ือท่ีจะหารูปแบบการทอ่งเท่ียวประเภทอ่ืนท่ีเหมาะสม	และ
หาแนวทางการสร้างนวตักรรมใหม	่ๆ 	เพ่ือการทอ่งเท่ียวโดยไมส่ร้างผลกระทบทางลบเหมือนท่ีผา่นมา 
ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ	 ฉบบัท่ี	 2	พ.ศ.	 2560-2564	 ในยทุธศาสตร์ท่ี	 1	 
การพฒันาคณุภาพแหลง่ทอ่งเท่ียว	สินค้าและบริการด้านการทอ่งเท่ียวให้เกิดความสมดลุและยัง่ยืน	
จึงน�าไปสู่แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงทางเลือก	 (alternative	 tourism)	 ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเท่ียว 
ท่ีตอบสนองกลุม่นกัทอ่งเท่ียวคณุภาพ	โดยท่ีผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายทัง้ด้านภาครัฐ	ผู้ประกอบการ	และ
ชมุชน	ร่วมกนัพฒันามลูคา่การทอ่งเท่ียวให้แก่นกัทอ่งเท่ียว	เชน่	การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ	(geo-tourism)	
การทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร	(agro-tourism)	การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ	(ecotourism)		และการทอ่งเท่ียวชมุชน	
เป็นต้น	(ศลษิา	ธีรานนท์	และประกาศติ	โสภณจรัสกลุ,	2559)
	 การท่องเท่ียวโดยชุมชน(community-based	 tourism)	 คือ	 การท่องเท่ียวท่ีค�านึงถึง
ความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม	 สงัคม	 และวฒันธรรม	 ก�าหนดทิศทางในการบริหารจดัการโดยชุมชน 
เพ่ือชมุชน	และชมุชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสทิธิในการจดัการดแูลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน	
โดยมองวา่การทอ่งเท่ียวต้องท�างานครอบคลมุ	5	ด้าน	พร้อมกนัทัง้การเมือง	เศรษฐกิจ	สงัคม	วฒันธรรม	 
และสิ่งแวดล้อมโดยมีชมุชนเป็นเจ้าของ	 โดยประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการโดยชมุชน 
เกิดขึน้หลายจงัหวดั	เชน่	จงัหวดัสมทุรสงคราม	จงัหวดันครปฐม	และจงัหวดัราชบรีุ	 เป็นต้น	(วีระพล	
ทองมา	และนวลจนัทร์	ทองมา,	2551)
	 จังหวดัราชบุรีถือเป็นดินแดนวฒันธรรมแห่งลุ่มแม่น�า้แม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขา 
ตะนาวศรี	 เป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีตัง้อยู่ในภาคกลาง	 ด้านทิศตะวนัตกมีพืน้ท่ีชายแดนติดกบัประเทศพม่า 
แบ่งการปกครองออกเป็น	 10	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองราชบุรี	 อ�าเภอโพธาราม	 อ�าเภอบ้านโป่ง	 
อ�าเภอบางแพ	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	อ�าเภอวดัเพลง	 อ�าเภอปากท่อ	 อ�าเภอจอมบึง	 อ�าเภอสวนผึง้	 
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และอ�าเภอบ้านคา	 ภายในจังหวัดราชบุรี	 เป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว		 
เหมาะส�าหรับการเดินทางท่องเท่ียวในวนัหยดุและสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ในระยะเวลาสัน้	 ๆ	 
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาท่องเท่ียวแบบครอบครัว	หรือกลุม่เพ่ือน	สามารถเพลิดเพลินกบัสถานท่ี 
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย	 ร้านอาหารและกิจกรรมท่ีน่าสนใจ	 ท�าให้ปัจจุบนัจังหวดัราชบุรีมีสถานท่ี 
ทอ่งเท่ียวเกิดขึน้มากมาย	 เชน่	อทุยานหินเขาง	ูตลาดอมยิม้	หมูบ้่านช้างด�าเนินสะดวกและตลาดน�า้ 
เหลา่ตัก๊ลกั	เป็นต้น	(ส�านกังานการทอ่งเท่ียวและกีฬาจงัหวดัราชบรีุ,	2557)
	 ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 เป็นตลาดน�า้แห่งแรกของจงัหวดัราชบรีุท่ีมีอายยุาวนานกว่า	 140	 ปี	 
ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณปากคลองลดัพล	ีต�าบลด�าเนินสะดวก	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ		ในอดีตพืน้ท่ี
มีสภาพเป็นท่ีราบลุม่เม่ือถึงฤดนู�า้หลากท�าให้เกิดน�า้ท่วมพืน้ท่ีเกือบทัง้หมดของอ�าเภอด�าเนินสะดวก	 
จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระราชด�าริว่า	 เนือ้ท่ีดินในเขตอ�าเภอ
ด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ	และอ�าเภอบ้านแพ้ว	จงัหวดัสมทุรสาคร	เป็นพืน้ท่ีดนิราบลุม่มีอาณาบริเวณ 
หลายหม่ืนไร่	 หากให้ขดุคลองขึน้โดยผ่านพืน้ท่ีทัง้สองอ�าเภอก็จะเกิดประโยชน์มากมายแก่ราษฎร 
ท่ีประกอบอาชีพการเกษตร	โดยชาวจีนถือเป็นแรงงานหลกัในการขดุคลองด�าเนินสะดวกเม่ือประมาณ
ปี	พ.ศ.	 2409-2411	 ในครัง้นัน้และได้ตัง้ถ่ินฐานอยู่ริมสองฝ่ังคลองมาจนถึงปัจจบุนั	 เม่ือประมาณ 
ปี	 พ.ศ.	 2510	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้น�าภาพของตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัออกเผยแพร่แก่
สายตานกัท่องเท่ียวทัว่โลกจนเป็นท่ีรู้จกั	 	 และมีช่ือเสียงทางการท่องเท่ียวตลาดน�า้	 แต่ต่อมาเม่ือมี 
การสร้างถนนและมีการเปิดตลาดน�า้จ�านวนมากในหลายพืน้ท่ี	ประกอบกบัสภาพแวดล้อมของชมุชน 
ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัมีความเสื่อมโทรมลงตามเวลา	คนในชมุชนไม่ให้ความส�าคญัเก่ียวกบัการท่อง
เท่ียว	 ขาดการสร้างความร่วมมือของคนภายในชมุชน	ท�าให้การพฒันาการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีเป็นไป
อยา่งไร้ทิศทาง	จงึท�าให้ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัเงียบเหงาไมค่อ่ยมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาทอ่งเท่ียวเหมือน 
ในอดีต	(วรรณี	สนิศภุรัตน์	และคณะ,	2558)
	 จากปัญหาเร่ืองความเสือ่มโทรมของพืน้ท่ีท�าให้ไมไ่ด้รับความนิยมทางการทอ่งเท่ียวในปัจจบุนั
ของตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	 ซึง่คณะผู้ วิจยัเห็นถงึความส�าคญัและศกัยภาพของแหลง่ทอ่งเท่ียวตลาดน�า้
เหลา่ตัก๊ลกัจงึมีความสนใจศกึษา	แนวทางการฟืน้ฟกูารทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	จงัหวดัราชบรีุ		
เพ่ือน�าผลวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการอนรัุกษ์วิถีชีวิต	 ประเพณี	 วฒันธรรม	 และเพ่ิมคณุค่าให้กบั 
การทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี	รวมถงึฟืน้ฟใูห้ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกักลบัมาได้รับความนิยมอีกครัง้

วัตถุประสงค์
	 1.		เพ่ือศกึษาบริบทของพืน้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ
	 2.		เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	จงัหวดัราชบรีุ
	 3.		เพ่ือสงัเคราะห์แนวทางการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ
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แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
 1. นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้อง
	 	 ตลาดน�า้	 หมายถึง	 แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์รูปแบบวิถีชีวิตริมน�า้	 พร้อมกบัเสน่ห์ 
ความเป็นไทย	 โดยเห็นภาพการใช้ชีวิตในอดีตจนกลายเป็นแหลง่ดงึดดูความสนใจจากนกัท่องเท่ียว	
(พรนภา	ธนโพธิวิรัตน์,	2551)
	 	 พฤตกิรรมนกัทอ่งเท่ียว	หมายถงึ		การประพฤตหิรือปฏิบตัขิองนกัทอ่งเท่ียว	การแสดงออกใน
ขณะเดนิทางทอ่งเท่ียวอาจจะเป็นค�าพดู	การกระท�าสหีน้า	หรือทา่ทาง	เชน่	การเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียว 
ถ่ายรูป	 รับประทานอาหาร	 	 ซึ่งการแสดงออกนัน้อาจมีรากฐานมาจากอุปนิสยัหรือความต้องการ 
พืน้ฐานของแตล่ะคน	ท่ีอาจคล้ายคลงึหรือแตกตา่งหรืออาจมาจากสิง่แวดล้อม	หรือประสบการณ์ท่ีได้
รับขณะนัน้	(ศภุลกัษณ์	อคัรางกรู,	2555)
	 	 การทอ่งเท่ียวชมุชน	คือ	การทอ่งเท่ียวท่ีชมุชนเป็นผู้ก�าหนดกระบวนการทิศทางและก�าหนด
รูปแบบการท่องเท่ียวของตนเอง	 ชาวบ้านทกุคนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเท่ียวนัน้	 ๆ	 และมีสว่นได้ 
สว่นเสยีท่ีเกิดจากการทอ่งเท่ียว	ซึง่การทอ่งเท่ียวท่ีจดัโดยชมุชนนัน้มีจดุขายท่ีหลากหลายทัง้ธรรมชาต	ิ
ประวตัศิาสตร์	วฒันธรรมประเพณี	วิถีชีวิต	การอนรัุกษ์	รวมทัง้มีการพฒันารูปแบบเพ่ือสร้างความยัง่ยืน
สูค่นรุ่นลกูหลานและเกิดประโยชน์ตอ่ท้องถ่ินอยา่งแท้จริง	(สนิธุ์	สโรบล,	2546)	
	 การฟืน้ฟ	ูหมายถงึ	การปรับปรุงฟืน้ฟปูระกอบด้วย	3	ด้าน	ได้แก่	การฟืน้ฟเูชิงพืน้ท่ี	การฟืน้ฟู
เชิงออกแบบ	และการฟืน้ฟเูชิงเศรษฐกิจและสงัคม	(ยงธนิศร์	พิมลเสถียร,	2556)
 2. งานวจิยัที่เก่ียวข้อง
	 	 วรรณวิมล	ภูน่าค	(2558)	ได้ศกึษาศกัยภาพชมุชนในการจดัการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน	กรณี
ศกึษาตลาดน�า้อมัพวา	โดยพบผลการวิจยัท่ีเป็นความคดิเหน็และข้อเสนอแนะในแนวทางการเสริมสร้าง
ศกัยภาพชมุชนในการจดัการทอ่งเท่ียวโดยชมุชนของตลาดน�า้อมัพวา	ได้แก่	การรักษาอตัลกัษณ์ชมุชน	
การรักษาสิง่แวดล้อม	การเพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผลติภณัฑ์ชมุชน	การวางแผนการจดัการทอ่งเท่ียวโดยชมุชน
ในระยะยาวและสง่เสริมการมีสว่นร่วมในชมุชน
	 	 เจตน์สฤษฎ์ิ	สงัขพนัธ์	และคณะ	(2559)	ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง	ความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียว
ท่ีมาใช้บริการตลาดน�า้คลองแห	อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	โดยผลการวิจยัพบวา่	กลุม่องค์ประกอบ
ความพงึพอใจการใช้บริการ	แบง่เป็น	3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการบริการและความปลอดภยั	 ด้านสถานท่ี 
ทอ่งเท่ียวและสนิค้าด้านสิง่แวดล้อมและความสะอาด	นกัทอ่งเท่ียวมีความพงึพอใจมาใช้บริการตลาดน�า้ 
คลองแห	 ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวและสินค้าอยู่ในระดบัมาก	 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาด	 
ด้านการบริการและความปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลางและนกัท่องเท่ียวมีความถ่ีในการท่องเท่ียว
ตลาดน�า้คลองแหตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจมาใช้บริการตลาดน�า้คลองแหด้านการบริการ
และความปลอดภยัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ	
อาย	ุระดบัการศกึษา	รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนั
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	 ณฐัพร	ดอกบญุนาค	และฐาปกรณ์	ทองคานชุ	(2556)	ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง	การมีสว่นร่วมของ
ชมุชนในการจดัการการทอ่งเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชกุ	อ�าเภอสามชกุ	จงัหวดัสพุรรณบรีุ	ผลการวิจยั
พบวา่	การมีสว่นร่วมของคนในชมุชนในการจดัการด้านการทอ่งเท่ียวนัน้	คนในชมุชนมีสว่นร่วมในการ
จดัการการทอ่งเท่ียวในระดบัมาก	 โดยเฉพาะในด้านของการจดัการด้านสถานท่ีท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วม 
ทัง้ในด้านวางแผน	การประชมุนโยบายหรือแสดงความเหน็ตา่ง	ๆ	ด้านของสิง่อ�านวยความสะดวกนัน้
ชมุชนจะมีสว่นแคก่ารแสดงความคดิเหน็วา่ดีหรือไม	่ต้องการหรือไมต้่องการ	แตไ่มไ่ด้เข้ามามีสว่นร่วม
ในการวางแผนคดินโยบายหรือการจดัการมากแตอ่ยา่งใดและด้านบคุลากร	ประชาชนหรือคนในชมุชน
นัน้มีสว่นร่วมมากแตใ่นสว่นของการจดัการด้านกฎเกณฑ์ทางการทอ่งเท่ียวในตลาดร้อยปีสามชกุนัน้
คนในชมุชนมีสว่นร่วมลดลงหากเทียบกบัด้านอ่ืน	ๆ 		เน่ืองจากปัจจบุนักฎเกณฑ์ตา่ง	ๆ 	คือกฎท่ีได้ปฏิบตัิ
สืบตอ่กนัมา	ไมไ่ด้มีการวางกฎเกณฑ์ท่ีตายตวั

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	 (mixed	 methods	 research)	 มีขัน้ตอน 
การด�าเนินงานวิจยั	3	ขัน้ตอน	สามารถแสดงรายละเอียดของขัน้ตอนการศกึษาดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษาบริบทพืน้ท่ีของตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	 อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดั
ราชบรีุ	ด้วยการวิจยัเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลกึ
	 	 1.1		ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสาร	แนวคดิ	ทฤษฎี	และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของข้อมลูระดบัทตุยิภมิู
จากหลากหลายแหลง่ข้อมลู	การศกึษาประกอบด้วยขัน้ตอน	การรวบรวมเอกสาร	การคดัเลอืกเอกสาร	
และการวิเคราะห์เอกสาร	เพ่ือน�าไปใช้ในการสร้างแบบสมัภาษณ์
	 	 1.2		น�าแบบสมัภาษณ์ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี	1.1	น�าไปสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	ประกอบด้วย	กลุม่ผู้น�าชมุชน	4	คน	กลุม่ผู้ประกอบการร้านค้า 
10	คน	กลุ่มชาวบ้านในพืน้ท่ี	 10	คน	 และกลุ่มนกัท่องเท่ียว	 8	 คน	 ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ 
เคยมาทอ่งเท่ียวในตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัมากกวา่	1	ครัง้	รวมทัง้หมด	32	คน	ตามประเดน็ท่ีสงัเคราะห์ 
ได้จากการวิจัยเอกสาร	 คือข้อมูลบริบทพืน้ท่ีทางการท่องเท่ียวของตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 ในด้าน 
ของประวตัคิวามเป็นมา	ทรัพยากรการทอ่งเท่ียว	และศกัยภาพทางการทอ่งเท่ียว
	 	 1.3		น�าข้อมลูท่ีได้ไปตรวจสอบข้อมลูด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า	(triangulation)	
ด้วยการตรวจสอบแหลง่ข้อมลู	การตรวจสอบด้านผู้วิจยั	และการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี
 ขัน้ตอนที่  2	 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหล่าตั๊กลกัด้วย 
การวิเคราะห์สถิตเิบือ้งต้น	ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป
	 ผู้ วิจยัสร้างแบบสอบถามด้วยการสงัเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องร่วมกบัข้อมลูบริบท
เบือ้งต้นท่ีได้จากการวิจยัในขัน้ท่ี	 1	 หลงัจากนัน้น�าแบบสอบถามไปตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรง
ของเนือ้หา	(IOC)	กบัผู้ เช่ียวชาญ	3	คน	ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัเชิงปริมาณ	1	คน	และ 
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ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัทางทอ่งเท่ียว	2	คน	โดยทกุข้อค�าถามมีคา่คะแนนระหวา่ง	0.67-1.00	จงึน�า
ไปใช้ในแบบสอบถาม
	 ส�าหรับประชากรท่ีใช้ในการศึกษา	 ได้แก่	 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัตลาดน�า้ 
เหล่าตั๊กลัก	 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้หลักความน่าจะเป็นแบบการสุ่มโดยบังเอิญ	 
(accidental	 sampling)	 ส�าหรับขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้แนวทางวิธีการค�านวณกลุ่มตวัอย่าง 
ตามสตูรของ	Taro	Yamane	(Yamane,	1967)	แตก่ารลงพืน้ท่ีจริงนัน้เน่ืองจากมีนกัทอ่งเท่ียวเข้ามา 
ในช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลในพืน้ท่ีของตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักจ�านวนน้อย	 ท�าให้เก็บ
แบบสอบถามได้เพียง	124	คน
	 เม่ือได้ข้อมูลจากนักท่องเท่ียวแล้วผู้ วิจัยน�าแบบสอบถามไปวิเคราะห์สถิติเบือ้งต้นด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป
 ขัน้ตอนที่ 3 การสงัเคราะห์แนวทางการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัโดยใช้ผลการวิจยัเบือ้งต้น 
จากด้านบริบทและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเป็นพืน้ฐานในสร้างแบบสัมภาษณ์	 น�าไปใช้
สมัภาษณ์เชิงลกึผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องประกอบด้วย	 กลุ่มผู้น�าชมุชน	 4	คน	กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า	 
10	 คน	 กลุ่มชาวบ้านในพืน้ท่ี	 10	 คน	 และกลุ่มนกัท่องเท่ียว	 8	 คน	 รวมทัง้หมด	 32	 คน	น�าข้อมลู 
การสมัภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนือ้หา	(content	analysis)	ประกอบด้วย	การจดัหมวดหมูต่ามประเดน็
ท่ีศกึษา	จากนัน้ท�าการสรุปและตีความ	และสงัเคราะห์แนวทางการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั

ผลการวจิยั
 1.  ข้อมูลบริบทของพืน้ที่ตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก อ�าเภอด�าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี
	 	 ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัตัง้อยู่บริเวณปากคลองลดัพลี	 อ�าเภอด�าเนินสะดวก	 จงัหวดัราชบรีุ	 
เป็นตลาดน�า้แห่งแรกของจงัหวดัราชบรีุมีอายยุาวนานมากกว่า	 100	 ปี	 มีความงดงามของเรือนไม้
แบบจีนและวิถีชีวิตแบบจีนริมสองฝ่ังคลอง	 คลองแห่งนีถ้กูขดุขึน้โดยพระราชด�ารัสของรัชกาลท่ี	 4 
เพ่ือเช่ือมให้เป็นคลองสามจงัหวดั	 คือ	 จงัหวดัสมทุรสาคร	จงัหวดัสมทุรสงคราม	และจงัหวดัราชบรีุ	 
ถือเป็นศูนย์กลางในด้านการค้าขายและขนส่งสินค้าในอดีต	 นอกจากนีว้ัฒนธรรมประเพณีของ 
ชาวบ้านตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักท่ียังคงสืบทอดต่อกันมา	 ได้แก่	 เทศกาลไหว้เจ้าท่ีชุมชนตลาดน�า้ 
เหล่าตัก๊ลกัจดัขึน้เป็นประจ�าทกุปีจดัท่ีศาลเจ้าแม่ทบัทิมและศาลเจ้าติวลิ่วย่ี	 และงานวิวาห์ทางน�า้
ประเพณีดัง้เดมิของคนในพืน้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
	 	 โดยปัจจยัทางการทอ่งเท่ียว	5	ด้าน	(5A)	ของตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัประกอบด้วย	สิง่ดงึดดูใจ
ทางการทอ่งเท่ียว	การเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียว	การบริการด้านการทอ่งเท่ียว	กิจกรรมการทอ่งเท่ียว	และ
สิง่อ�านวยความสะดวกสามารถแสดงได้ดงัตารางท่ี	1
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ตารางที่ 1	แสดงปัจจยัทางการทอ่งเท่ียว	5	ด้าน

	 	 จากตารางท่ี	1	สามารถแสดงรายละเอียดแยกเป็น	5	ด้าน	ดงันี ้
  1)  สิ่งดงึดดูใจทางการท่องเที่ยว
	 	 	 สิง่ดงึดดูใจของตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	คือ	1)	ทศันียภาพ 
ของพืน้ท่ีเป็นบรรยากาศริมน�า้สองฝ่ังคลอง	 2)	 บ้านเรือนไม้แบบจีนเป็นอาคารบ้านเรือนโบราณ 
สะท้อนวฒันธรรมแบบจีน	 3)	 วิถีชีวิตริมน�า้เป็นการด�าเนินชีวิตของชาวบ้านในพืน้ท่ีและการค้าขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้าทาน�า้	 และ	 4)	 พิพิธภณัฑ์ตลาดน�า้เป็นสถานท่ีเก็บสิ่งของท่ีส�าคญัของพืน้ท่ี	 เช่น	 
เรือพายชนิดตา่ง	ๆ	ภาพตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัในอดีต	เป็นต้น
  2)  การเข้าถงึแหล่งท่องเที่ยว
	 	 	 เส้นทางเข้าถึงของตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักมีความสะดวกสบายสามารถเข้าถึงได้ 
หลากหลายเส้นทางเพราะมีเส้นทางติดต่อกับจังหวัดนครปฐม	 ราชบุรี	 และกรุงเทพมหานคร	 
แตใ่นสว่นของป้ายบอกทางยงัขาดความชดัเจน	ไมมี่ความโดดเดน่เพราะมีขนาดป้ายท่ีเลก็
  3)  การบริการด้านการท่องเที่ยว
	 	 	 ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัมีการให้บริการด้านข้อมลูแก่นกัทอ่งเท่ียวโดยชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่
ท่ีพืน้ท่ีมีความรู้เร่ืองประวตัิความเป็นมา	สามารถให้ข้อมลูขา่วสารและน�าเท่ียวผา่นการนัง่เรือเพ่ือชม 
วิถีชีวิตริมน�า้	 โดยการจดัน�าเท่ียวถือเป็นสว่นหนึง่ของการอนรัุกษ์วิถีชีวิตแบบดัง้เดิมและสร้างรายได้
ให้กบัคนในชมุชนอีกด้วย
  4)  กจิกรรมการท่องเที่ยว
	 	 	 ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีนกัทอ่งเท่ียวสามารถร่วมท�า 
กิจกรรมกับคนในชุมชน	 เช่น	 การล่องเรือชมสวนซึ่งเป็นการน�าเท่ียวโดยการเรือพายชมวิถีเกษตร 
ของชาวบ้าน	 และกิจกรรมอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 การป่ันจกัรยาน	 การท�าขนมไทย	 การเรียนพบัใบตอง	 และ 
การตกับาตรตอนเช้า	เป็นต้น

8 

 
ตารางที่ 1แสดงปัจจยัทางการท่องเท่ียว 5 ด้าน 
 

สิ่งดงึดูดใจทาง 
การท่องเที่ยว 

การเข้าถงึแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การบริการด้าน 
การท่องเที่ยว 

กจิกรรมการท่องเที่ยว สิ่งอาํนวย 
ความสะดวก 

1. ทศันียภาพของพืน้ท่ี 
2. บ้านเรือนไม้แบบจีน 
3. วิถีชีวิตริมนํา้ 
4. พิพิธภณัฑ์ตลาดนํา้ 

1. เส้นทาง 
2. ป้ายบอกทาง 
 

1. การบริการด้านข้อมลู 
2. การให้บริการด้าน 
การจดันําเท่ียว 

1. นัง่เรือพาย 
2. เดินชมสวน 
3. ป่ันจกัรยาน 
4. การเรียนทําขนม/ 
พบัใบตอง 
5. ตกับาตรตอนเช้า 

1. ท่ีพกัแรม 
2. ลานจอดรถ 
3. ท่ีนัง่สาธารณะ 
4. ร้านอาหาร 
5. โรงพยาบาลดําเนิน 
สะดวก 

 
จากตารางท่ี 1 สามารถแสดงรายละเอียดแยกเป็น5 ด้านดงันี ้
1) ส่ิงดงึดดูใจทางการท่องเที่ยว 
สิง่ดงึดดูใจของตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) ทศันียภาพของพืน้ท่ี

เป็นบรรยากาศริมนํา้สองฝ่ังคลอง 2) บ้านเรือนไม้แบบจีนเป็นอาคารบ้านเรือนโบราณสะท้อนวฒันธรรม
แบบจีน 3) วิถีชีวิตริมนํา้เป็นการดําเนินชีวิตของชาวบ้านในพืน้ท่ีและการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางนํา้ 
4) พิพิธภณัฑ์ตลาดนํา้เป็นสถานท่ีเก็บสิ่งของท่ีสําคญัของพืน้ท่ี เช่น เรือพายชนิดต่างๆ ภาพตลาดนํา้
เหลา่ตัก๊ลกัในอดีต เป็นต้น 

2) การเข้าถงึแหล่งท่องเที่ยว 
เส้นทางเข้าถึงของตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัมีความสะดวกสบายสามารถเข้าถึงได้หลากหลาย

เส้นทางเพราะมีเส้นทางติดต่อกบัจงัหวดันครปฐม ราชบรีุ และกรุงเทพมหานครฯ แต่ในส่วนของป้ายบอก
ทางยงัขาดความชดัเจน ไมมี่ความโดดเดน่เพราะมีขนาดป้ายท่ีเลก็ 

3) การบริการด้านการท่องเที่ยว 
ตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัมีการให้บริการด้านข้อมลูแก่นกัท่องเท่ียวโดยชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ท่ีพืน้ท่ี

มีความรู้เร่ืองประวตัคิวามเป็นมา สามารถให้ข้อมลูขา่วสารและนําเท่ียวผา่นการนัง่เรือเพ่ือชมวิถีชีวิตริมนํา้ 
โดยการจดันําเท่ียวถือเป็นสว่นหนึง่ของการอนรัุกษ์วิถีชีวิตแบบดัง้เดมิและสร้างรายได้ให้กบัคนในชมุชนอีก
ด้วย 

4) กิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลาดนํา้เหล่าตั๊กลักประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีนักท่องเท่ียวสามารถร่วมทํา

กิจกรรมกับคนในชุมชน เช่น การล่องเรือชมสวนซึ่งเป็นการนําเท่ียวโดยการเรือพายชมวิถีเกษตรของ
ชาวบ้าน และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การป่ันจกัรยาน การทําขนมไทย การเรียนพบัใบตอง และการตกับาตรตอน
เช้า เป็นต้น 
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  5)  สิ่งอ�านวยความสะดวก
	 	 	 ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัมีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย	 เช่น	 
ลานจอดรถขนาดใหญ่ซึง่ไมมี่คา่บริการ	มีท่ีพกัแรมซึง่มีเอกลกัษณ์สะท้อนวิถีชีวิตริมน�า้	มีร้านจ�าหนา่ย
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลาย	และมีโรงพยาบาลด�าเนินสะดวกอยูบ่ริเวณใกล้เคียงคอยให้บริการ
ยามฉกุเฉิน	แตต่ลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัยงัขาดห้องน�า้สาธารณะส�าหรับนกัทอ่งเท่ียว	โดยในปัจจบุนัการใช้
บริการห้องน�า้จ�าเป็นต้องขอใช้บริการจากผู้ประกอบการร้านค้าในพืน้ท่ี
 2. ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก 

ตารางที่ 2 แสดงความถ่ีและร้อยละข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

9 

5) ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัมีสิง่อํานวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น ลานจอด

รถขนาดใหญ่ซึ่งไม่มีค่าบริการ มีท่ีพกัแรมซึ่งมีเอกลกัษณ์สะท้อนวิถีชีวิตริมนํา้ มีร้านจําหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลาย และมีโรงพยาบาลดําเนินสะดวกอยู่บริเวณใกล้เคียงคอยให้บริการยามฉกุเฉิน แต่
ตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัยังขาดห้องนํา้สาธารณะสําหรับนักท่องเท่ียว โดยในปัจจุบนัการใช้บริการห้องนํา้
จําเป็นต้องขอใช้บริการจากผู้ประกอบการร้านค้าในพืน้ท่ี 

2. ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดนํา้เหล่าตั๊กลัก  
ตารางที่ 2แสดงความถ่ีและร้อยละข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ (n=124) ร้อยละ 
1. เพศ 

 ชาย 
      หญิง 

 
58 
66 

 
46.77 
53.23 

2. อาย ุ
ต่ํากวา่ 25 ปี 
26-34 ปี 
35-50 ปี 
50-60 ปี 
มากกวา่ 60 ปี 

 
48 
26 
32 
12 
6 

 
38.71 
20.97 
25.81 
9.68 
4.83 

3. รายได้ตอ่เดือน 
น้อยกวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,000 ขึน้ไป 

 
54 
26 
44 

 
43.55 
20.97 
35.48 

4. การศกึษา 
ต่ํากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญาตรี 

 
58 
46 
20 

 
46.77 
37.10 
16.13 

5. ลกัษณะการทอ่งเท่ียว 
ครอบครัว 
เพ่ือน 
คูรั่ก 
คนเดียว 
คณะทวัร์ 
อ่ืน ๆ 

 
68 
32 
12 
4 
6 
2 

 
54.84 
25.81 
9.68 
3.23 
4.84 
1.60 
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	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่าข้อมูลทางด้านประชากรของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาตลาดน�า้ 
เหล่าตัก๊ลกัส่วนมากเป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 53.23)	 อายนุ้อยกว่า	 25	 ปี	 (ร้อยละ	 38.71)	 มีรายได้ 
น้อยกวา่	 10,000	บาท	 (ร้อยละ	 43.55)	 มีการศกึษาระดบัต�่ากวา่ปริญญาตรี	 (ร้อยละ	 46.77)	 และ 
เดนิทางมาทอ่งเท่ียวกบัครอบครัว	(ร้อยละ	54.84)

ตารางที่ 3 แสดงผลความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่แหลง่ทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั

	 จากตารางท่ี	 3	 พบว่าความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัโดยรวม 
อยู่ในระดบัมาก	 โดยด้านท่ีได้ความพึงพอใจมากท่ีสดุ	 ได้แก่	 ด้านการให้บริการทางการท่องเท่ียว	 
(4.73)	 รองลงมาคือ	 ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว	 (3.69)	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 (3.68)	 
ด้านการเข้าถงึ	(3.61)	ด้านบลุากร	(3.55)	และด้านสิง่ดงึดดูใจทางการทอ่งเท่ียว	(3.27)	ตามล�าดบั

10 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่าข้อมลูทางด้านประชากรของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกั

สว่นมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.23) อายนุ้อยกว่า 25 ปี (ร้อยละ 38.71) มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท 
(ร้อยละ 43.55) มีการศึกษาระดบัต่ํากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 46.77) และเดินทางมาท่องเท่ียวกับ
ครอบครัว (ร้อยละ 54.84) 
ตารางที่ 3 แสดงผลความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีตอ่แหลง่ท่องเท่ียวตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกั 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 
(n=124) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ความหมาย 

เชงิพืน้ที่ 
1. ด้านสิง่อํานวยความสะดวก เช่น ท่ีพกัแรม  

ห้องนํา้สาธารณะ เป็นต้น 
2. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว เช่น ป้ายบอกทาง 

เส้นทางการเข้าถงึ เป็นต้น 

 
3.68 

 
3.61 

 
0.94 

 
0.88 

 
มาก 

 
มาก 

เชงิออกแบบ 
3. ด้านการให้บริการท่องเ ท่ียว  เช่น  การให้บริการ 

ด้านข้อมลู เป็นต้น 
4. ด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ประเภทกิจกรรม 

ความเหมาะสม เป็นต้น 

 
4.73 

 
3.69 

 
0.78 

 
0.92 

 
มากท่ีสดุ 

 
มาก 

เชงิเศรษฐกจิและสังคม 
5. ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว เช่น ทัศนียภาพ 

ผลติภณัฑ์ เป็นต้น 
6. ด้านบคุลากร เช่น จํานวนบคุลากร ทกัษะการให้บริการ 

ความรู้การทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

 
3.27 

 
3.55 

 
0.88 

 
0.86 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

รวมเฉล่ีย 3.76 0.92 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยด้านท่ีได้ความพงึพอใจมากท่ีสดุได้แก่ ด้านการให้บริการทางการท่องเท่ียว(4.73) รองลงมา
คือด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (3.69) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก(3.68) ด้านการเข้าถึง(3.61) ด้านบลุากร
(3.55) และด้านสิง่ดงึดดูใจทางการท่องเท่ียว(3.27)ตามลําดบั 

 
3. แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดนํา้เหล่าตั๊กลัก 
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 3. แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก
	 	 จากการศึกษาสามารถสงัเคราะห์แนวทางการฟิน้ฟูตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัได้	 3	 แนวทาง 
คือ	การฟืน้ฟเูชิงพืน้ท่ี	การฟืน้ฟเูชิงออกแบบ	และการฟืน้ฟเูชิงเศรษฐกิจและสงัคมดงัภาพท่ี	1

11 

การฟ้ืนฟูเชงิพืน้ที่ 

- ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 
- ด้านการเข้าถงึแหล่งท่องเที่ยว 

การฟ้ืนฟูเชงิออกแบบ 

-ด้านกจิกรรมการท่องเที่ยว 
- ด้านการบริการการ
ท่องเที่ยว 

การฟ้ืนฟูเชงิเศรษฐกจิและสังคม 

- ด้านสิ่งดงึดูดใจทาง 
การท่องเที่ยว 
- ด้านบุคลากรในพืน้ที่ 

แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดนํา้เหล่าตั๊กลัก อาํเภอดาํเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

จากการศึกษาสามารถสงัเคราะห์แนวทางการฟิ้นฟูตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัได้ 3 แนวทาง คือ การ
ฟืน้ฟเูชิงพืน้ท่ี การฟืน้ฟเูชิงออกแบบ และการฟืน้ฟเูชิงเศรษฐกิจและสงัคมดงัภาพท่ี 1 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โมเดลการฟืน้ฟตูลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกั อําเภอดําเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ 
 

3.1 การฟ้ืนฟูเชิงพืน้ที่ มีลกัษณะการฟืน้ฟทูางกายภาพโดยคํานึงถึงสภาพของพืน้ท่ีเป็นหลกั 
สําหรับพืน้ท่ีตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัสามารถแบง่ได้ 2 ด้านคือ ด้านสิง่อํานวยความสะดวก และด้านการเข้าถึง
แหลง่ท่องเท่ียว 

1)ด้านสิง่อํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
จากการศึกษาพบว่า ตลาดนํา้เหล่าตั๊กลักมีจํานวนห้องนํา้สาธารณะท่ีไม่เพียงต่อ

นกัท่องเท่ียว ดงันัน้ตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัควรมีการฟืน้ฟูห้องนํา้สาธารณะเดิมท่ีอยู่ในสภาพเส่ือมโทรมให้
กลับมาใช้บริการได้ รวมถึงการสร้างห้องนํา้สาธารณะเพ่ิมเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 
นอกจากการจดัสร้างแล้ว ควรมีการวางแผนการบริหารจดัการให้คนในชมุชนมีส่วนร่วมในการดแูลเพ่ือให้
อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้บริการสําหรับนกัท่องเท่ียว 

ในสว่นของลานจอดรถอยูใ่กล้กบัสถานท่ีท่องเท่ียวซึง่มีความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว แตย่งั
ขาดการดแูลเอาใจใส่จากคนในชมุชน โดยคนในชมุชนควรวางแผนบริหารให้จดัการดแูลให้ลานจอดรถอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้ และควรมีการจดัทําแผนท่ีสําหรับการท่องเท่ียวตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัไว้ท่ีลานจอดรถเพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว 

การจดัการขยะภายในตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกั ถังขยะท่ีมีอยู่ภายในตลาดนํา้เหล่าตัก๊ลกัมี
จํานวนไมเ่พียงพอและถงัขยะท่ีมีอยู่ตัง้อยู่ในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม ดงันัน้ ชมุชนตลาดนํา้เหลา่ตัก๊ลกัควรมี
การฟืน้ฟใูนเร่ืองของการจดัหาถงัขยะไว้สําหรับบริการเพ่ือเพิ่มความสะดวกให้กบัตวันกัท่องเท่ียวและเพ่ือ

ภาพที่ 1 โมเดลการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ

  3.1  การฟ้ืนฟูเชิงพืน้ที่	 มีลกัษณะการฟืน้ฟูทางกายภาพโดยค�านึงถึงสภาพของพืน้ท่ี 
เป็นหลกั	 ส�าหรับพืน้ท่ีตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัสามารถแบ่งได้	 2	 ด้าน	 คือ	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 
และด้านการเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียว
	 	 	 	 1)	ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกทางการทอ่งเท่ียว
	 	 	 	 	 จากการศกึษาพบวา่	ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัมีจ�านวนห้องน�า้สาธารณะท่ีไมเ่พียงตอ่
นกัทอ่งเท่ียว	ดงันัน้ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัควรมีการฟืน้ฟหู้องน�า้สาธารณะเดมิท่ีอยูใ่นสภาพเสื่อมโทรม
ให้กลบัมาใช้บริการได้	รวมถงึการสร้างห้องน�า้สาธารณะเพ่ิมเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียว	
นอกจากการจดัสร้างแล้ว	 ควรมีการวางแผนการบริหารจดัการให้คนในชมุชนมีส่วนร่วมในการดแูล 
เพ่ือให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้บริการส�าหรับนกัทอ่งเท่ียว
	 	 	 	 	 ในสว่นของลานจอดรถอยูใ่กล้กบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวซึง่มีความสะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียว 
แต่ยงัขาดการดแูลเอาใจใส่จากคนในชุมชน	 โดยคนในชุมชนควรวางแผนบริหารให้จดัการดแูลให้ 
ลานจอดรถอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้	และควรมีการจดัท�าแผนท่ีส�าหรับการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
ไว้ท่ีลานจอดรถเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่นกัทอ่งเท่ียว
	 	 	 	 	 การจดัการขยะภายในตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	ถงัขยะท่ีมีอยูภ่ายในตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั 
มีจ�านวนไมเ่พียงพอและถงัขยะท่ีมีอยูต่ัง้อยูใ่นสถานท่ีท่ีไมเ่หมาะสม	ดงันัน้	ชมุชนตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
ควรมีการฟืน้ฟใูนเร่ืองของการจดัหาถงัขยะไว้ส�าหรับบริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กบัตวันกัทอ่งเท่ียว
และเพ่ือรักษาความสะอาดภายในชมุชนด้วย	และชมุชนควรร่วมกนัท�าถงัขยะให้มีความนา่สนใจและ
ตัง้ถงัขยะให้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม
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	 	 	 	 ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัยงัขาดผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์	 ดงันัน้ชุมชนตลาดน�า้ 
เหล่าตัก๊ลกัควรมีการฟืน้ฟูในเร่ืองของสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีท�าให้นกัท่องเท่ียวได้รู้จกักบัตลาดน�า้ 
เหล่าตัก๊ลกัมากย่ิงขึน้จากสินค้าท่ีชุมชนมีอยู่	 โดยสินค้าควรมีความแตกต่างและแสดงจุดเด่นของ 
ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
	 	 	 	 การให้บริการด้านความปลอดภัยส�าหรับตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 ชุมชนตลาดน�า้ 
เหล่าตัก๊ลกัมีโรงพยาบาลด�าเนินสะดวกซึ่งอยู่ใกล้กบัชมุชนและใช้ระยะเวลาไม่นานในการเดินทาง	 
แต่ชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักยังไม่มีศูนย์พยาบาลหน่วยย่อยในพืน้ท่ีไว้คอยบริการเม่ือเกิดเหตุ
ฉกุเฉินกบันกัท่องเท่ียวท่ีประสบอบุตัิเหตท่ีุไม่ร้ายแรงหรือเหตท่ีุต้องมีการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นก่อน 
ดังนัน้	 ชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักควรฟื้นฟูเร่ืองของศูนย์พยาบาลหน่วยย่อยในชุมชน	 โดยการ 
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือศูนย์อนามัยเพ่ือขอศูนย์พยาบาลหน่วยย่อยจากโรงพยาบาล 
มาประจ�าท่ีตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักและจัดแบ่งพืน้ท่ีบนพิพิธภัณฑ์เป็นห้องไว้ให้กับศูนย์พยาบาล 
หนว่ยยอ่ยเพ่ือจดัไว้เป็นพืน้ท่ีท่ีคอยชว่ยเหลือชาวบ้านและนกัทอ่งเท่ียวได้ทนัเวลา
	 	 	 	 2)	ด้านการเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
	 	 	 	 	 จ�านวนป้ายบอกทางท่ีมายังตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักยังมีจ�านวนไม่เพียงพอและ 
ตวัหนงัสือบนป้ายบอกทางไม่มีความชดัเจนท�าให้นกัท่องเท่ียวหลงหรือไม่สามารถเดินทางเข้ามา 
ในพืน้ท่ีได้ดังนัน้ชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักควรฟื้นฟูเร่ืองของป้ายบอกทางโดยการเพ่ิมจ�านวน	 
และจดัท�าป้ายท่ีมีขนาดเหมาะสมสามารถมองเหน็ได้งา่ย
	 	 	 	 	 เส้นทางของถนนท่ีใช้เดินทางเข้ามายงัตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัมีความไม่ปลอดภยั 
ในเร่ืองของขอบถนนท่ีไม่มีท่ีกัน้ระหว่างถนนกบัคนัสวนเกษตรของชาวบ้าน	และในช่วงของถนนกบั 
คอสะพาน	 	 เพราะเป็นช่วงโค้งพอดีอาจท�าให้เกิดอนัตรายระหว่างทางต่อนกัท่องเท่ียวท่ีไม่คุ้นเคย 
เส้นทางและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเท่ียวท่ีขับรถด้วยความประมาทหรือไม่ระมัดระวัง 
ในการขบัรถ	 ดงันัน้ชมุชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัควรฟืน้ฟูเร่ืองของความปลอดภยัของถนนท่ีเดินทาง 
ไปยงัตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	โดยการท�าท่ีกัน้ถนนทัง้สองข้างทางขึน้มาตลอดเส้นทางการเดนิทางเข้าไปยงั 
ตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการเดินทางทัง้ชาวบ้านและ 
นกัทอ่งเท่ียว
  3.2 การฟ้ืนฟูเชิงออกแบบ คือ	การทราบถงึพืน้ท่ีท่ีจ�าเป็นต้องปรับปรุงฟืน้ฟโูดยค�านงึ
ถงึด้านกายภาพ	เศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และวฒันธรรมคือการให้ชมุชนมีสว่นร่วมและสนบัสนนุ
ในการท�าโครงการ	 เพ่ือให้ชมุชนเมืองท่ีไมมี่คณุคา่ในพืน้ท่ีเกิดคณุคา่ทางด้านศิลปะโดยแบง่ออกเป็น	 
2	แนวทาง	ได้แก่	การฟืน้ฟกิูจกรรม	และการฟืน้ฟกูารบริการด้านการทอ่งเท่ียว
	 	 	 	 1)	การฟืน้ฟกิูจกรรมของตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	
	 	 	 	 	 ตลาดน�า้ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น	 2	 กิจกรรม	 คือ	 กิจกรรมนั่งเรือพายชมสวน 
ของชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 และการป่ันจักรยานชมวิถีชีวิตของชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลัก	 
กิจกรรมของตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกันัน้มีความหลากหลายและเป็นวิถีชีวิตชมุชนตลาดน�า้อย่างแท้จริง	
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ท�าให้เม่ือนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักได้สัมผัสบรรยากาศของความสงบ	 
ความเป็นธรรมชาติของพืน้ท่ีและวิถีชีวิตของตลาดน�า้ในสมัยก่อน	 ในเร่ืองของสถานท่ีท่ีใช้ท�า 
กิจกรรมนัน้มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก	 แต่ในเร่ืองของระยะเวลาในการท�ากิจกรรมล่องเรือ 
ชมสวนยงัอยูใ่นความพงึพอใจระดบัปานกลาง	 รวมไปถงึความเหมาะสมของราคาและความรู้ท่ีได้รับ
จากการท�ากิจกรรมยงัอยูใ่นความพงึพอใจระดบัปานกลาง	ดงันัน้ชมุชนตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัควรฟืน้ฟ ู
ในเร่ืองของกิจกรรมส�าหรับนกัท่องเท่ียว	 โดยการเพ่ิมระยะเวลาในการท�ากิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวได้
สมัผสักบับรรยากาศตลาดน�า้อยา่งแท้จริง	ซึง่ในการท�ากิจกรรมต้องมีการให้ความรู้แก่นกัทอ่งเท่ียวเพ่ิม
มากขึน้		ในเร่ืองของประวตัพืิน้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัและการใช้ชีวิตของชาวบ้านริมคลองด�าเนินสะดวก
ให้แก่นกัทอ่งเท่ียวได้ทราบความเป็นมา	และควรมีการประชาสมัพนัธ์งานวิวาห์ทางน�า้ตามศนูย์จดัการ
แสดงต่าง	 ๆ	 เพ่ือท�าให้กิจกรรมวิวาห์ทางน�า้ของตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัได้เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป 
เม่ือมีบคุคลท่ีให้ความสนใจจงึเกิดเป็นการรับจดังานวิวาห์ทางน�า้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัขึน้ให้กบับคุคล
ท่ีสนใจและเป็นการสร้างกิจกรรมท่ีมีความแปลกใหมใ่ห้เกิดความแตกตา่งจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน	ๆ 
และเพ่ือเพ่ิมสิ่งดึงดูดความสนใจจากนักท่องเท่ียวท�าให้ชุมชนและชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึน้จาก 
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามาท�ากิจกรรมภายในตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
	 	 	 	 2)		การฟืน้ฟบูริการด้านการทอ่งเท่ียว	
	 	 	 	 	 2.1)	 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียวและช่องทางการประชาสัมพันธ์	 ชุมชน 
ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัยงัไม่มีศนูย์บริการข้อมลูแก่นกัท่องเท่ียว	 ดงันัน้ชุมชนชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั 
ควรฟืน้ฟูเร่ืองศูนย์บริการข้อมลูให้กับนกัท่องเท่ียว	 โดยการจดัตัง้ศูนย์ให้ข้อมลูข่าวสารและควรมี 
การสร้างชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย	เชน่	เวบ็ไซต์	เฟซบุ๊ก	เป็นต้น	และต้องมีการอพัเดต
ข้อมลูขา่วสารอยูต่ลอดเวลาเพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถตดิตามกิจกรรมได้ในแตล่ะวนั	
	 	 	 	 	 2.2)	 กฎระเบียบในการปฏิบัติตนของนักท่องเท่ียวและชาวบ้านในชุมชน 
ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 ชุมชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัยงัไม่มีข้อก�าหนดหรือกฎระเบียบท่ีชดัเจน	 ดงันัน้ 
ชุมชนชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัควรฟืน้ฟูในเร่ืองของการตัง้กฎระเบียบในการปฏิบตัิตนของนักท่อง
เท่ียวและชาวบ้าน	 โดยการจดัท�าป้ายท่ีบง่บอกถึงข้อปฏิบตัิของชาวบ้านในชมุชนกบันกัทอ่งเท่ียวขึน้ 
เพ่ือสร้างข้อตกลงและความเข้าใจท่ีตรงกนัท�าให้เกิดความเป็นระเบียบในชมุชน
  3.3 การปรับปรุงฟ้ืนฟูเชิงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม	 เป็นการพฒันาคนและ 
การพัฒนาพืน้ท่ี	 เป็นการปรับปรุงสภาพการอยู่อาศัยของประชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองให้ดีขึน้	 
รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพให้ประชาชนมีคณุภาพท่ีดี	 และมุ่งเน้นการเพ่ิมมลูค่าให้กบัอสงัหาริมทรัพย์
มากกวา่เร่ืองคณุภาพชีวิต	ซึง่สามารถแบง่ได้เป็น	2	แนวทางดงันี	้
	 	 	 	 1)	การปรับปรุงฟืน้ฟสูิง่ดงึดดูใจทางการทอ่งเท่ียว	
	 	 	 	 	 1.1)	ด้านทศันียภาพของพืน้ท่ี	ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน	มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก	ท�าให้นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามายงัตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัได้รับบรรยากาศท่ีบริสทุธ์ิ 

ของสถานท่ีแห่งนี	้ รวมไปถึงพืน้ท่ีมีความสะอาด	 ซึ่งบริเวณตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักและบรรยากาศ 
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ของตลาดน�า้เป็นสิ่งท่ีสามารถดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวเข้ามาสมัผสักบัวิถีชีวิตริมน�า้ได้	 แต่ยงัมีเรือยนต์
รับจ้างบางสว่นท่ีปลอ่ยควนัเคร่ืองขึน้สูช่ัน้บรรยากาศท�าให้เกิดกลิน่เหมน็ของน�า้มนัเคร่ืองและลอยขึน้ 
มาบนบรรยากาศของตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 ดงันัน้ชมุชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัจึงควรท่ีจะอนรัุกษ์และ
มีการปรับปรุงฟื้นฟูพืน้ท่ีให้สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศท่ีดีไม่เป็นมลพิษจากควนัของเคร่ืองยนต์ 
โดยการขอความร่วมมือกนัจากผู้ประกอบการเรือรับจ้างไม่ให้ติดเคร่ืองยนต์ในบริเวณตวัตลาดน�า้ 
เหลา่ตัก๊ลกัเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ	และคงเอกลกัษณ์วิถีชีวิตของคนในชมุชน
	 	 	 	 	 1.2)	 เอกลกัษณ์ของอาคารบ้านเรือนแบบดัง้เดิม	 บ้านเรือนไม้เก่าของตลาดน�า้ 
ถือเป็นความโดดเดน่และเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	 เน่ืองจากเป็นบ้านไม้เก่าแก่
ทัง้หมดตัง้แต่มีการเร่ิมก่อสร้างตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัขึน้มา	 และยงัเป็นห้องแถวเรือนไม้ท่ีมีความยาว
และทางเดนิเท้าตลอดแนว		ซึง่เป็นบ้านแบบดัง้เดมิของคนจีนในสมยัก่อน	แตบ่างบ้านสภาพบ้านเรือน
มีความเสื่อมโทรมลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก	 ดงันัน้	 ชมุชนตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัควรมีการปรับปรุง
ฟืน้ฟบู้านเรือนให้ดมีูสภาพท่ีดีเหมือนเดมิตัง้แตใ่นอดีต	เม่ือมีการปรับปรุงฟืน้ฟบู้านควรอนรัุกษ์รูปแบบ 
บ้านไม้แบบดัง้เดิมไว้ไม่ให้ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชมุชนเลือนหายไป	ควรท่ีจะใช้ไม้แทน
การใช้ปนูเพ่ือท่ีจะได้อนรัุกษ์ความเป็นวิถีชีวิตไทยจีนริมคลองด�าเนินสะดวกไว้เพ่ือท่ีจะสืบทอดตอ่ไป
ยงัรุ่นลกู	รุ่นหลาน
	 	 	 	 	 1.3)		ประเพณีและวฒันธรรม	 ภายในชุมชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัยงัมีประเพณี 
ท่ีจัดขึน้เป็นประจ�าในทุก	 ๆ	 ปี	 คือเทศกาลไหว้เจ้าแบบจีน	 แต่ประเพณีลงเรือลอยกระทงและ
ประเพณีงานวิวาห์ทางน�า้ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนได้สญูหายไปในปัจจบุนั	ดงันัน้ชมุชนตลาดน�า้ 
เหลา่ตัก๊ลกัจงึควรผลกัดนัการประชาสมัพนัธ์เทศกาลไหว้ศาลเจ้า	 และฟืน้ฟกูารจดักิจกรรมประเพณี 
ลงเรือลอยกระทงและประเพณีงานวิวาห์ทางน�า้ให้กลบัมาอีกครัง้	 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม 
และวิถีชีวิตริมน�า้แบบคนจีนดัง้เดิมอนัเป็นจดุเดน่ของพืน้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั
	 	 	 	 2)	การฟืน้ฟดู้านบคุลากร	
	 	 	 	 	 จากการสมัภาษณ์ประชาชนในพืน้ท่ีและการสอบถามนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง 
เข้ามาท่องเท่ียวยังตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัพบว่า	 ภายในตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัมีประชาชนท่ีมีความรู้	 
ความเข้าใจ	 ในเร่ืองของการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง	ท�าให้เกิดระบบการจดัการท่องเท่ียว 
ไม่เป็นระบบและท�าให้การจดัการพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวของชมุชนตลาดน�า้เป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ	
แต่ประชาชนในพืน้ท่ีสามารถให้บริการนักท่องเท่ียวได้ด้วยความเต็มใจและมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
ต่อนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังตลาดน� า้เหล่าตั๊กลัก	 ดังนัน้	 ตลาดน� า้เหล่าตั๊กลักควรท่ีจะ 
ได้รับการฟื้นฟูในเร่ืองของความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียวภายใน	 โดยจัดการอบรม 
เพ่ือสร้างความรู้	ความเข้าใจให้กบัประชาชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัให้ไปในทิศทางเดียวกนั 
ให้แหล่งท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพมากขึน้	 และให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจจากการต้อนรับ 
ของประชาชนในพืน้ท่ี	 ท่ีมีความรู้ท่ีสามารถอธิบายสถานท่ีท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย 
และชาวตา่งชาตเิข้าใจได้งา่ยและถกูต้องมากย่ิงขึน้
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อภปิรายผล
	 ในส่วนของบริบทพืน้ท่ีตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัถือเป็นตลาดน�า้แห่งแรก 
ของประเทศไทยมีการขุดคลองขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี	 4	 เพ่ือเช่ือมการติดต่อของคลองในสามจงัหวดั	 
คือ	 จังหวัดสมุทรสาคร	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 และจังหวัดราชบุรี	 เม่ือมีการขุดคลองขึน้จึงเกิด 
ศูนย์การค้าขายและขนส่งสินค้า	 โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรน�าผลผลิต 
ทางการเกษตร	พายเรือออกมาขายเพ่ือหารายได้	 ซึง่เป็นวิถีชีวิตริมน�า้ของคนในสมยัก่อน	 และเม่ือ 
มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาจึงท�าให้ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกักลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสื่อถึงวิถีชีวิต 
ในอดีตมาจนถึงปัจจบุนั	 	 ซึง่พบว่าสอดคล้องกบัวรรณี	สินศภุรัตน์	 และคณะ	 (2558)	 และอภิญญา	 
สายสดุธง	 (2553)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 อ�าเภอด�าเนินสะดวกในสมยัก่อนเป็นท่ีราบลุ่ม	 มีป่าดงไผ่	 และ 
ต้นเสือหมอบ	 ไม่มีคลองมากมายเหมือนเช่นในปัจจบุนั	 เป็นชมุชนชาวจีนแต้จ๋ิวและจีนไหหล�าตัง้แต ่
ครัง้เม่ือเร่ิมขุดคลองด�าเนินสะดวก	 โดยพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
ขดุเม่ือประมาณปี	พ.ศ.		2409-2411	เพ่ือเช่ือมแมน่�า้แมก่ลองและแมน่�า้ทา่จีน	โดยชาวจีนซึง่เป็นแรงงาน
หลกัในการขดุคลองในครัง้นัน้และได้ตัง้รกรากอยู่ริมสองฝ่ังคลอง	 เม่ือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 
ได้น�าภาพของตลาดน�า้ปากคลองลดัพล	ีออกเผยแพร่แก่สายตานกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตเิม่ือประมาณ
ปี	พ.ศ.	2510	ตลาดน�า้ปากคลองลดัพลีในฐานะของตลาดน�า้ด�าเนินสะดวก	จงึได้มีช่ือเสียงมาจนถงึ
ปัจจบุนั
	 ในส่วนของการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 จังหวดั
ราชบุรี	 พบว่าความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว	 
โดยใช้ปัจจยัทางด้านการทอ่งเท่ียวทัง้	 5	 ด้าน	 คือ	 ด้านสิ่งดงึดดูใจทางการท่องเท่ียว	 ด้านการเข้าถึง 
แหล่งท่องเท่ียว	 ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 และด้านการบริการทาง 
การทอ่งเท่ียว	ซึง่สอดคล้องกบัอภิญญา	สดุสายธง	(2553)	ท่ีกลา่วไว้วา่การศกึษาความพงึพอใจของ 
นกัทอ่งเท่ียวจะต้องศกึษาความพงึพอใจในด้านตา่ง	ๆ 	จ�านวน		5		ด้าน	ได้แก่	ด้านสถานท่ีหรือสิง่ดงึดดูใจ 
ของสถานท่ีทอ่งเท่ียว	 ด้านกิจกรรมการทอ่งเท่ียว	 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกของสถานท่ี	 ด้านการให้ 
บริการของผู้ จ�าหน่ายสินค้าและผู้ ให้บริการ	 และด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว	 ซึ่งคือการส�ารวจ 
ความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้	 ซึ่งจากท่ีผู้ วิจยัได้ศึกษาความพึงพอใจของ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	พบว่า	 ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั 
มีความพึงพอใจในด้านสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด	 ทัง้ในเร่ืองของทัศนียภาพท่ีมีความสวยงาม	 
มีความร่มร่ืน	 รวมถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของอาคารบ้านเรือนและวิถีชีวิตของชมุชน	ซึง่สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของสุวัจชัย	 เสมา	 (2550)	 และเจตน์สฤษฎ์ิ	 สงัขพันธ์	 และคณะ	 (2559)	 ท่ีกล่าวว่า	 

นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวและสินค้าในแหล่งท่องเท่ียวซึ่งมี 
ความนา่สนใจในหมูน่กัทอ่งเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก	สว่นด้านการบริการการทอ่งเท่ียวและความปลอดภยั 
อยูใ่นระดบัปานกลาง	สว่นด้านความพงึพอใจท่ีรองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่
ตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	คือ	ด้านการเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียวและด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	คือ	ตลาดน�า้
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เหลา่ตัก๊ลกั	มีการเข้าถงึแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีหลากหลายโดยสามารถเข้าถงึได้โดยรถสว่นตวั	มีรถโดยสาร
ผ่านและสามารถนัง่เรือเข้ามาได้ด้วย	 รวมถึงมีสถานท่ีจอดรถท่ีพียงพอ	 รองลงมาเป็นด้านกิจกรรม 
การท่องเท่ียวซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของพชัรดา	 มงคงนวคณุ	 (2555)	 ท่ีกล่าวไว้ว่า	 ด้านช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายและด้านความสะดวกในการเดินทางมาท่องเท่ียว	 คือการมีรถโดยสารผ่านและมี 
สถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและปลอดภยัมีความพงึพอใจระดบัปานกลาง
	 การสงัเคราะห์แนวทางในการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ	
จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่าแนวทางการฟืน้ฟตูลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกัแบ่งได้เป็น	 3	ประเด็นหลกั	 คือ	 
การฟืน้ฟเูชิงพืน้ท่ี	การฟืน้ฟเูชิงออกแบบและการฟืน้ฟเูชิงเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมซึง่สอดคล้อง
กบัรูปแบบการปรับปรุงฟืน้ฟขูองยงธนิศร์		พิมลเสถียร	(2556)	ได้กลา่วไว้วา่	การปรับปรุงฟืน้ฟสูามารถ
แบง่ออกได้	3	กรณี	คือ	1)	การปรับปรุงฟืน้ฟเูชิงพืน้ท่ี	เชน่	พืน้ท่ีทางประวตัศิาสตร์	พืน้ท่ีท่ีมีความล้าสมยั
บางสว่นและพืน้ท่ีท่ีมีความล้าสมยัอยา่งสิน้เชิง		2)	การปรับปรุงฟืน้ฟเูชิงออกแบบ	คือการปรับปรุงฟืน้ฟู
ชมุชนเป็นแนวคดิท่ีค�านงึถงึด้านกายภาพ	เศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง		
3)	การปรับปรุงฟืน้ฟเูชิงเศรษฐกิจสงัคม	 คือ	การพฒันาคนและการพฒันาเศรษฐกิจ	ดงันัน้	 จากการ 
ท่ีผู้ วิจัยได้ศึกษาบริบทพืน้ท่ีและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อชุมชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั 
พบว่า	 ควรฟื้นฟูด้านการบริการด้านการท่องเท่ียวมากท่ีสุด	 เช่น	 ศูนย์บริการด้านสุขภาพหรือ 
ศนูย์พยาบาลหนว่ยยอ่ย	รวมไปถงึชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์		ซึง่ชมุชนยงัไมมี่การให้บริการการทอ่งเท่ียว 
ส�าหรับนกัทอ่งเท่ียว	จงึควรฟืน้ฟโูดยสร้างขึน้มาใหม	่ และสิ่งท่ีชมุชนควรฟืน้ฟรูองลงมาในระดบัมาก	 
คือด้านการเข้าถึงแหลง่ทอ่งเท่ียว	 เช่น	 ป้ายบอกทาง	ควรมีการฟืน้ฟใูห้กลบัมามีสภาพดีและท�าป้าย 
บอกทางใหมท่ี่มีเอกลกัษณ์และเพ่ิมจ�านวนป้ายบอกทางให้มากย่ิงขึน้		ด้านกิจกรรมในแหลง่ทอ่งเท่ียว
ควรฟืน้ฟโูดยการเพ่ิมระยะเวลาในการท�ากิจกรรมและมีการออกแบบกิจกรรมท่ีแปลกใหม่แต่สื่อให้
เหน็ถงึวิถีชีวิตริมน�า้		ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	ควรมีการฟืน้ฟหู้องสขุาสาธารณะให้มีความสะอาด	
และด้านบคุลากรในพืน้ท่ีชมุชนควรมีการจดัอบรมให้กบัประชาชนในพืน้ท่ีอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความสามารถ		สว่นในด้านสิง่ดงึดดูใจทางการทอ่งเท่ียวของชมุชนนกัทอ่งเท่ียวเหน็วา่เป็นสิง่ท่ี
โดดเดน่ของชมุชน	เน่ืองจากชมุชนมีทศันียภาพท่ีร่มร่ืน	อากาศถ่ายเท	พืน้ท่ีมีความสะอาด	และมีบ้าน
เรือนไม้และวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์	สิง่เหลา่นีถื้อเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวเดนิทาง
มายงัตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	 ชมุชนจงึควรอนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรและสภาพแวดล้อมของชมุชนไว้	 เช่น	 
การอนรัุกษ์ฟืน้ฟบู้านเรือนจากท่ีทรุดโทรมให้กบัมามีสภาพดีโดยยงัคงเอกลกัษณ์ดัง้เดิมไว้และจาก
การสมัภาษณ์ประชาชนในพืน้ท่ีต้องการให้ชมุชนมีการฟืน้ฟปูระเพณีท่ีแสดงถงึวฒันธรรมท่ีเคยจดัและ 
หายไปจากชุมชน	 คือ	 งานวิวาห์ทางน�า้และลงเรือลอยกระทง	 ชุมชนควรฟืน้ฟูและอนุรักษ์ทัง้สอง
ประเพณีนีไ้ว้	 	 ซึ่งทัง้หมดนีล้้วนเป็นสิ่งท่ีสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในด้านบวก	 
ทัง้สง่ผลตอ่เศรษฐกิจ	สงัคมวฒันธรรมของชมุชน	คือถ้ามีการทอ่งเท่ียวเกิดขึน้ในชมุชนและมีนกัทอ่งเท่ียว 
เข้ามาท่องเท่ียวจะเป็นการสร้างรายได้ให้กบัชาวบ้านในพืน้ท่ีอีกหนึ่งช่องทาง	 ชมุชนจึงต้องอนรัุกษ์
และฟื้นฟูทัง้สภาพแวดล้อมและวฒันธรรมของชุมชนไว้เพ่ือให้ชาวบ้านและนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา 
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ท่องเท่ียวเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆท่ีมีชุมชนมีอยู่แล้ว	 	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอริสรา	 
เสยานนท์	(2553)	ท่ีกลา่วไว้วา่	การเจริญเตบิโตอยา่งรวดเร็วของการทอ่งเท่ียวสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลง
ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ	สงัคมวฒันธรรม	วิถีชีวิต	และสิง่แวดล้อมของคนในชมุชนท้องถ่ิน	และจะชว่ยให้
ชมุชนเข้าใจและตระหนกัถึงคณุค่าของการจดัการการท่องเท่ียวและรู้จกัการอนรัุกษ์	ทรัพยากรและ 
สิง่แวดล้อม

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวจิยัไปใช้
	 	 1.1	 จากผลการวิจัยพบว่าชุมชนตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักมีเอกลักษณ์ทางด้านประเพณี 
และวฒันธรรมท่ีได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวจ�านวนมากในอดีต	 เช่น	 การวิวาห์ทางน�า้	 และ 
การลงเรือลอยกระทง	 เป็นต้น	ซึง่ควรท�าการฟืน้ฟเูป็นล�าดบัแรกโดยการจดัอีเวนท์และประชาสมัพนัธ์
ผา่นสื่อออนไลน์จะสามารถดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาในพืน้ท่ีได้
	 	 1.2	 จากผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพืน้ท่ี 
กบัครอบครัว	ดงันัน้ชมุชนตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัควรออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกบั 
กลุม่นกัทอ่งเท่ียวและพฤตกิรรมนกัทอ่งเท่ียว
 2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวจิยัครัง้ต่อไป
	 	 ส�าหรับการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาในเร่ืองของการพฒันาผลิตภัณฑ์และของ
ท่ีระลกึตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกั	 เพ่ือให้ตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัมีผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์	 และเพ่ือเป็น 
ชอ่งทางในการดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้มีความสนใจในแหลง่ทอ่งเท่ียวมากย่ิงขึน้

สรุป
	 จากการศกึษาเร่ืองแนวทางการฟืน้ฟแูหลง่ทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เหลา่ตัก๊ลกั	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	
จังหวัดราชบุรี	 พบว่าปัญหาท่ีส�าคัญของตลาดน�า้เหล่าตั๊กลักคือการขาดแนวทางการพัฒนา 
การท่องเท่ียวท่ีเป็นรูปธรรม	 และความเสื่อมโทรมของพืน้ท่ีท่ีขาดการดูแลและให้ความส�าคัญ 
โดยแนวทางการฟืน้ฟูแหล่งท่องเท่ียวตลาดน�า้เหล่าตัก๊ลกัควรให้ความส�าคญักบัการฟืน้ฟูเชิงพืน้ท่ี 
ด้วยการพฒันาด้านการเข้าถงึและสิง่อ�านวยความสะดวกทางการทอ่งเท่ียวเพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวให้
เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม	และควรฟืน้ฟทูางด้านการออกแบบกิจกรรมการทอ่งเท่ียวให้มีความนา่สนใจ 
โดยน�าเอกลักษณ์ของพืน้ท่ีออกมาน�าเสนอให้ตรงกับความต้องการของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
ในปัจจุบนั	 รวมถึงการพฒันาเชิงเศรษฐกิจและสงัคมด้วยการพฒันาสิ่งดึงดดูใจทางการท่องเท่ียว 
ผ่านการปรับทศันียภาพแหล่งท่องเท่ียว	 จดักิจกรรมการท่องเท่ียวตามเทศกาลหรือประเพณี	 และ 
เช่ือมโยงเส้นทางการทอ่งเท่ียวกบัพืน้ท่ีใกล้เคียง
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บทคัดย่อ

	 งานวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาวิถีชีวิตของประชาชน		2)	ศกึษาวิเคราะห์กระบวนการ

พึง่พาป่าชมุชนของชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ	 รวบรวม

ข้อมลูโดย	การวิจยัเอกสาร	การวิจยัภาคสนาม	ประกอบด้วย	การสมัภาษณ์เชิงลกึ	การสงัเกตแบบไมมี่

สว่นร่วม	ผู้ให้ข้อมลูส�าคญัท่ีใช้ในการศกึษา	การสมัภาษณ์เชิงลกึ	จ�านวน	16	คน	การตรวจสอบข้อมลู

แบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมลู	การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา	และอธิบายด้วยวิธี

พรรณนาโดยเน้นการแสดงภาพ	อารมณ์	ความรู้สกึอยา่งละเอียด

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ชุมชน	 บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 ชุมชนดัง้เดิม 

เป็นชมุชนกระเหร่ียง	และชมุชนอพยพมีสองกลุม่ใหญ่	ๆ 	คือ	คนอีสานมาตัง้รกราก	สมยัท่ีมีการสมัปทาน 

ป่าไม้	 และคนไทยภาคกลาง	มาตัง้รกรากในพืน้ท่ีสมยัช่วงท�าเหมืองแร่	 ท่ีดินท�ากินและท่ีอยู่อาศยั 

มีการจบัจองกันเองจนวิวฒันาการมามีเอกสารสิทธิต่าง	 ๆ	 และในบางพืน้ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิแต่มี 

การจบัจองท่ีดนิท�ากิน	สว่นมากชมุชนท�าอาชีพเกษตรกรรม	เชน่	อ้อย	ข้าวโพด	สบัปะรด	มนัส�าปะหลงั	

ยางพารา	ปาล์มน�า้มนั	ข้าว	เป็นต้น	เศรษฐกิจของชมุชนท่ีเกิดจากป่าชมุคือ	การเก็บเก่ียวผลประโยชน์

จากป่าชมุชนตามฤดกูาล	เชน่	หนอ่ไม้	เหด็โคน	เป็นต้น	2)	กระบวนการพึง่พาป่าชมุชนของประชาชน	

บริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 ได้แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 (1)	 ชุมชนดัง้เดิมและชุมชน

อพยพ	 ได้ก่อตัง้รกรากโดยมีการพึง่พาป่าในการด�ารงชีพของคนในชมุชนซึง่เช่ือวา่ป่า	 คือทรัพยากรท่ี

สามารถใช้สอยได้ตามอธัยาศยัโดยท่ีไม่เหลื่อมล�า้กฎกติกาใหญ่	 (2)	 ชมุชนกระหร่ียงมีการพึง่พาป่า 

1อาจารย์ประจ�า	หนว่ยวิทยบริการวิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	ณ	วดัพฤกษะวนัโชตกิาราม	อ�าเภอ

ตะพานหิน	จงัหวดัพิจิตร	นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต	สาขาวิชาสหวิทยาการ	วิทยาลยัสหวิทยาการ	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
2ดร.,	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรการจดัการเชิงพทุธ	หนว่ยวิทยบริการวิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	

ณ	วดัพฤกษะวนัโชตกิาราม	อ�าเภอตะพานหิน	จงัหวดัพิจิตร
3อาจารย์ประจ�าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 หน่วยวิทยบริการ	 วัดหนองขุนชาต	ิ 

จงัหวดัอทุยัธานี
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โดยสญัชาติญาณ	ทางด้านความเช่ือชมุชนกระเหร่ียงได้เช่ือวา่เป็นป่าทางจิตวิญญาณมีการประกอบ

พิธีกรรมตา่ง	ๆ	ตามวิถีวฒันธรรมของชมุชน

ค�าส�าคัญ:	การพึง่พาป่า,	ชมุชนเขตรักษาพนัธุ์,	สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

ABSTRACT

	 The	objectives	of	 this	 research	were	 to	 study:	 1)	 the	way	of	 life	 of	 people;	 and 

2)	the	process	of	reliance	on	the	community	forest	of	communities	at	Huai	Kha	Khaeng	Wildlife	

Sanctuary.	This	study	is	a	qualitative	research.	Data	were	collected	by	document	research	

and	field	study,	including	in-depth	interviews	and	non-participant	observation.	The	16	key	

informants	were	interviewed.	Triangulation	were	used	to	validate	the	data	collection.	Data	

were	analyzed	with	content	analysis	and	descriptive	analysis	focusing	on	image,	emotion	

and	feeling	in	detail.

	 The	findings	were	as	follows:	1)	in	Huai	Kha	Khaeng	Wildlife	Sanctuary,	there	were	 

the	 traditional	 community	 of	 Karen	 and	 two	major	 groups	 of	 immigrants.	 They	were	 

northeasterners who settled down with the forest concessions and Central Thai people who 

settled	in	the	period	of	mining	lease.	People	could	freely	stake	out	a	claim	to	a	land	for	living	

and	residing,	later	getting	ownership	certificate.	In	some	areas,	there	was	still	land	claims	

without	certificate	of	title.	Most	of	the	community	does	agriculture,	for	example	planting	sugar	

cane,	corn,	pineapple,	cassava,	rubber,	palm	oil,	rice	etc.	The	economy	ofthe	community	

based	on	community	 forest	was	 the	harvest	 of	 seasonal	 produces	 like	bamboo	 shoots,	 

termite	mushrooms	etc.	2)	The	process	of	community	forest	reliance	of	people	in	Huai	Kha	Khaeng 

Wildlife	 Sanctuary	 area	 was	 divided	 into	 2	 parts.	 (1)	 The	 traditional	 and	migrant	 

communities	settled	by	 relying	on	 forests	 for	 livelihood.	Community	people	believed	 that	 

forests	 were	 resource	 that	 could	 be	 used	 freely	 without	 overlapping	 the	 big	 rules.	 

(2)	The	Karen	community	was	reliant	on	forest	by	intuition.	They	believed	in	spiritual	forest	

with	various	rituals	following	way	of	community	culture.

Keywords: reliance,	community	forest,	Huai	Kha	Khaeng	Wildlife	Sanctuary
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บทน�า
	 ป่าชมุชนเป็นวิถีปฏิบตัิและเป็นการปรับตวัของการจดัการทรัพยากรภายในชมุชนในการชว่ย

ลดปัญหาความยากจนและความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมของคนในชมุชน	จากการถกูแยง่ชิงทรัพยากรเพ่ือ

การพฒันาประเทศ	และเป็นแนวทางหนึง่ในการรักษาพืน้ท่ีป่าและความสมบรูณ์ของนิเวศป่าไม้	เพ่ือให้

ระบบนิเวศคงความสมดลุ	เน่ืองจากป่าชมุชนเป็นกลไกท่ีส�าคญัท่ีเป็นชอ่งทางให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม

ในการอนรัุกษ์	จดัการ	ฟืน้ฟใูห้ป่ามีความสมบรูณ์เพ่ิมขึน้	และมีการใช้ทรัพยากรและผลผลติจากป่าได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ	เพ่ือความมัน่คงแหง่ชีวิตของคนในชมุชน	ดงันัน้เม่ือคนในชมุชนมีความเป็นอยูดี่

ขึน้จงึไมต้่องอพยพย้ายถ่ินฐาน	และท่ีส�าคญัย่ิงคือเพ่ิมความสามารถให้กบัมนษุยชาต	ิได้เรียนรู้การอยู่

อยา่งสมดลุกบัธรรมชาติและด�ารงชีพอยูไ่ด้อยา่งมีความสขุ	

	 ป่าชมุชนภาคกลาง	 รวมภาคตะวนัตกและตะวนัออก	 พืน้ท่ีป่าทางตะวนัตกเป็นป่าผืนใหญ่

ยาวตดิตอ่มาจากภาคเหนือไปจนถงึภาคใต้	สว่นมากเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชมุชนกะเหร่ียง	(ปกากะญอ)	

ซึง่มีวฒันธรรมและวิถีชีวิตในการรักษาป่ามาแต่เดิม	 ป่าชมุชนของชาวกะเหร่ียงสว่นมาก	 ไม่ได้แบ่ง

แยกตามหมูบ้่าน	แตเ่ป็นการใช้และดแูลป่าร่วมกนัทัง้ผืน	เชน่	กะเหร่ียงทุง่ใหญ่นเรศวร	ขณะท่ีในภาค

กลางซึง่เป็นชมุชนไทยพืน้ราบก็มีป่าชมุชนกระจดักระจายอยูใ่นจงัหวดัอทุยัธานี	นครสวรรค์	สพุรรณบรีุ	

ชยันาท	ในสว่นภาคตะวนัออก	ก็มีพืน้ท่ีป่าชมุชนบ้าง	เชน่ในเขตฉะเชิงเทรา	ชลบรีุ	และป่าชายเลนใน

จงัหวดัจนัทบรีุและตราด	 ป่าชมุชนภาคใต้	 มีทัง้ป่าชมุชนในเขตต้นน�า้บนยอดเขา	 ไปถึงป่าพรุชมุชน	 

ป่าชายเลนชมุชน	นอกจากนีใ้นระดบัครอบครัวก็มีการดแูลป่าผสมกบัการท�าสวน	 เช่น	 สวนสมรม	 

สวนยางดัง้เดมิผสมป่า	และการท�าเกษตรสี่ชัน้	(สมหญิง	สนุทรวงษ์,	2557)

	 ในอดีตจงัหวดัอทุยัธานีมีพืน้ท่ีป่าไม้ราว	 2	 ใน	 3	 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดั	 สว่นใหญ่อยู่

ในอ�าเภอลานสกั	 บ้านไร่	 และห้วยคต	วิถีชีวิตของคนในพืน้ท่ีจงึเก่ียวข้อง	 เช่ือมโยง	และผกูพนักบัป่า

ธรรมชาติ	 ภาพท่ีคุ้นตาของชมุชนคือ	ผู้คนจากหลากหลายพืน้ท่ี	 ทัง้ภาคกลาง	ภาคอีสาน	และพืน้ท่ี

ใกล้เคียง	หลัง่ไหลกนัเข้ามาท�างานอยูใ่นพืน้ท่ีเป็นประจ�า	 เน่ืองจากการสมัปทานป่าไม้	หลงัจากหมด

สมัปทาน	จงึตัง้รกรากอยูใ่นพืน้ท่ี	 และมีการจดัการทรัพยากรพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ	 ป่าอนรัุกษ์	 และ 

เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า	ทัง้รัฐและชมุชน	 ท่ีส�าคญัคนในพืน้ท่ี	 ยงัมีวิถีชีวิตท่ีต้องพึง่ทรัพยากรป่าไม้อยู	่

เช่น	 บ้านสวนพล	ูพตุ่อ	 ท่ีชาวบ้านรวมตวักนัดแูลรักษาป่าเพ่ือเป็นแหล่งต้นน�า้ของชมุชน	 ซึง่ต่อมา

ราชการได้สง่เสริมให้ชาวบ้านรวมกลุม่เพ่ือจดัการป่าชมุชน	(ดแูลรักษาและใช้ประโยชน์)	ทัง้ยงัมีองค์กร

พฒันาเอกชนเข้ามาท�าโครงการสนบัสนนุชาวบ้านในพืน้ท่ีป่ากนัชนห้วยขาแข้ง	ท�าให้เกิดป่าชมุชนขึน้ 

หลายพืน้ท่ี	ท่ีชาวบ้านได้จดัการดแูลรักษาและใช้ประโยชน์อยา่งตอ่เน่ืองถงึปัจจบุนัการจดัการป่าท่ีชว่ย

ให้ชมุชนพึง่ตนเองได้	คือ	ป่าอดุมสมบรูณ์	เป็นแหลง่อาหาร	แหลง่น�า้	และแหลง่เรียนรู้	และการจดัการป่า

ชมุชน	คณะท�างานประชาคมจงัหวดัอทุยัธานี	จงึร่วมกนัศกึษาข้อมลู	การใช้ประโยชน์จากป่าใน	5	อ�าเภอ	

คือ	อ�าเภอลานสกั	อ�าเภอบ้านไร่	อ�าเภอห้วยคต	อ�าเภอทพัทนั	และอ�าเภอสวา่งอารมณ์	โดยเก็บข้อมลู
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พืน้ฐานป่าชมุชนจ�านวนผู้ ใช้ประโยชน์ชนิดของป่าท่ีใช้ประโยชน์	 และน�าข้อมลูมาวิเคราะห์	 จากครัว

เรือนจ�านวน	1,310	ครัวเรือน	พบวา่ชมุชนมีรายได้ตอ่ปีจากป่าทัง้สิน้	เป็นเงิน	4,926,016	บาท	แบง่เป็น	 

หน่อไม้	 1,737,184	บาท	 เห็ดโคน	 1,196,481	บาท	ผกัหวาน	 264,421	บาท	 และการใช้แหล่งน�า้	

1,420,900	 บาท	 ท�าให้ชุมชนตระหนักรู้ว่าป่าชุมชนเป็นแหล่งผลิตอาหารได้มากมายหลายชนิด	 

ซึง่ในแต่ละฤดจูะมีอาหารแตกต่างกนัออกไปให้เลือกเก็บกินได้ตลอดปีผลประโยชน์จากป่านอกจาก

เป็นแหลง่อาหารของชมุชนแล้วยงัสร้างรายได้ให้กบัชมุชนป่าเขาหินเหล็กไฟมีเห็ดโคนและเห็ดอ่ืน	 ๆ	

ผกัหวานมากกว่าป่าอ่ืน	 ๆ	 ซึง่อาจเป็นเพราะบริเวณป่าหินเหล็กไฟ	 ไม่มีไฟไหม้ป่ามา	 12	 ปี	 และใน

ขณะท่ีป่าบริเวณ	อ�าเภอทพัทนั	และอ�าเภอสวา่งอารมณ์	ไฟไหม้ครัง้สดุท้ายเม่ือ	6	ปี	และ	5	ปีมาแล้ว	 

ตามล�าดบั	สว่นป่าชมุชนสวนพลพูตุอ่	ก็มีเหด็โคนมากกวา่ป่าอ่ืน	ๆ 	เพราะเป็นป่าต้นน�า้ท่ีมีการอนรัุกษ์

ท่ีดี	(ศนูย์ประสานงานประชาคมเมืองอทุยั,	2559)

	 ป่าชมุชนท่ีอยูบ่ริเวณตดิขอบเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	ถือได้วา่เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 

เปรียบเสมือนเมืองหลวง	 ป่าชุมชน	หรือป่ากนัชนเปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านท่ีให้ความส�าคญัต่อ 

ห้วยขาแข้งท่ีรัฐต้องพึง่ป่าชมุชนเป็นแนวกนัชน	การดแูลรักษาร่วมกนัทัง้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	และชมุชน	ร่วม

เดนิลาดตระเวนร่วมกนั	เป็นแนวร่วมท�าแนวกนัไฟ	เป็นแนวร่วมในการจดัการอยา่งมีสว่นร่วม	เป็นต้น	

การด�าเนินกิจกรรมของรัฐเม่ือปราศจากการมีสว่นร่วมจากชมุชนกิจกรรมหรือโครงการไมมี่ทางประสบ

ผลส�าเร็จได้โดยงา่ย	ชมุชนก็ต้องพึง่พาป่าชมุชนเป็นทัง้ห้องอาหารขนาดใหญ่	เป็นพืน้ท่ีด�าเนินกิจกรรม

ของชมุชน	 เป็นโรงพยาบาลให้กบัชมุชน	 เป็นแหลง่ท่ีสร้างรายได้ให้กบัชมุชน	 เช่นการเก็บหาของป่า 

ตามฤดกูาล	เป็นห้องเรียนให้คนในพืน้ท่ีและคนนอกพืน้ท่ี	ได้ศกึษาวิจยัในด้านตา่ง	ๆ 	ป่าชมุชนท่ีผู้วิจยั 

เลือกมีความโดดเด่นในเร่ืองของพืน้ท่ี	 ท่ีมีบริเวณติดกับเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 มีความ 

หลากหลายด้านชีวภาพ	การบริหารจดัการท่ีเป็นเอกลกัษณ์	การรวมกลุม่ของคนในชมุชน	การจดัการ

ป่าชมุชน	ด้านสงัคม	เศรษฐกิจ	ความเช่ือ	ในแตล่ะปีป่าชมุชนบางแหง่	สามารถสร้างรายได้จากการเก็บ

หาของป่าหลายล้านบาท	ชมุชนสามารถสร้างรายได้จากป่าชมุชนท่ีนอกเหนือจากอาชีพหลกัได้อีกด้วย	 

ด้านสงัคมมีการใช้พืน้ท่ีในการแสดงเชิงสญัลกัษณ์	 เช่น	 การปลกูป่า	 การไม่ท�าลายหรือบุกรุกเพ่ิม

เตมิ	การให้คนในชมุชนจดัการกนัเอง	คดิเอง	ท�าเอง	โดยมีรัฐเป็นผู้สนบัสนนุ	ด้านความเช่ือในพืน้ท่ีมี 

หลากหลายความเช่ือ	หลากหลายศาสนา	เชน่	พทุธ	คริสต์	อิสลาม	และการนบัถือเจ้าวดั	เป็นต้น	ผู้ วิจยั

จงึศกึษาวิถีชีวิตของประชาชนท่ีมีวิถีการพึง่พาป่าชมุชนด้านสงัคม	เศรษฐกิจ	ความเช่ือ	และกระบวนการ

พึง่พาป่าชมุชน	ผา่นการท�าแผนท่ีเดนิทาง	ปฏิทินชมุชน	ประวตัศิาสตร์ชมุชน	

	 ป่าชุมชนบ้านห้วยหนามตะเข้มีความโดดเด่นผู้น�าชุมชนท่ีเข้มแข็งเป็นผู้ ใหญ่บ้านดีเด่น	 มี

ความเดน่ชดัในเร่ืองของสนิค้า	ศนูย์การเรียนรู้ด้านเกษตร	กองทนุป่าชมุชน	 ระบบการจดัการ	กติกา

ป่าชมุชนท่ีมีความเดน่ชดั	ป่าชมุชนบ้านใหมร่่มเยน็	กรรมการ	การรวมกลุม่	ผู้น�าชมุชนท่ีเอาจริงเอาจงั 

กับป่าชุมชน	 และเป็นพืน้ท่ีการท�าเหมืองแร่ในอดีต	 เป็นสถานท่ีดูงานด้านป่าไม้	 เพราะมีน�า้ตก 

ผาร่มเย็นในพืน้ท่ี	 มีความโดดเดน่เร่ืองของธรรมชาต	ิ ป่าชมุชนบ้านบุง่	 การดแูลป่า	 ป่าชมุชนบ้านดง	 
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มีการการปลกูต้นหมากเก่า	 เป็นการปลกูโดยบรรพบุรุษ	 50	 ถึง	 60	 ปี	 ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี 

การรวมกลุ่มกนัปลกูต้นหมากจนกลายเป็นป่าขนาดใหญ่	 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นิเวศชุมชนป่าชุมชน 

ตลิ่งสงู	 มีการรวมกลุ่ม	 และกติกา	 ป่าชมุชนซบัป่าพลใูหม่	 และคีรีวงศ์	 การควบคมุ	 การหาหน่อไม้	 

หนอ่ไม้มีคอ่นข้างมาก	 ป่าชมุชนเขาเขียว	 โดดเดน่เร่ืองของการเป็นหมูบ้่านเดียวท่ีไมมี่ไฟฟ้า	 พืน้ท่ีติด

กบัห้วยขาแข้ง	 เปรียบเสมือนไข่แดง	ชมุชนท่ีเข้มแข็ง	 ผู้น�าและชาวบ้าน	 ไม่ซือ้ไม่ขาย	 ไม่ลา่	 สตัว์ป่า 

ท่ีออกมาจากห้วยขาแข้ง	ชว่ยเจ้าหน้าท่ีดแูลทัง้ในและนอกเขตป่าชมุชน	มีกฎ	ระเบียบท่ีชดัเจนจากข้อมลู 

เบือ้งต้นท่ีผู้ วิจยักล่าวมาข้างต้น	 ในพืน้ท่ีมีการใช้พืน้ท่ีในเร่ืองของการเก็บหาของป่า	 เช่น	 เห็นโคน	 

หน่อไม้	 ผักหวานป่า	 และของป่าอ่ืน	 ๆ	 ในชุมชนมีการส�ารวจรายได้ด้านเศรษฐกิจจากป่าชุมชน	 

จากการสอบถามจากชาวบ้าน	 และจากพ่อค้าท่ีมารับซือ้ของป่า	 มลูค่ากว่า	 10	 ล้านบาท	 เป็นต้น	 

ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาการพึ่งพาป่าชุมชนของชุมชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 

เพ่ือเป็นข้อมลูส�าหรับใช้ในการจดัการป่าชมุชนอ่ืน	ๆ	ตอ่ไป

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศกึษาวิถีชีวิตของประชาชน	ชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

	 2.		เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์กระบวนการพึง่พาป่าชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

กรอบแนวคดิการวจิยั

นิยามศัพท์
	 การพึ่งพาป่าชมุชน	หมายถึง	 การอาศยั	 หรือ	 ช่วยเหลือกนั	 และความเข้าใจตระหนกัรู้ถึง 

ความสมัพนัธ์อนัจะเช่ือมโยงระหว่างกนัของผู้คน	 ถ่ินฐาน	 เศรษฐกิจ	 ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของคน 

ในชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

	 ป่าชมุชน	หมายถงึ	 พืน้ท่ีป่าชมุชนบ้านหนามตะเข้	 บ้านใหมร่่มเย็น	 บ้านบุง่	 บ้านดง	อ�าเภอ

บ้านไร่	 บ้านตลิ่งสงู	 อ�าเภอห้วยคต	 บ้านซบัป่าพลใูหม่	 บ้านเขาเขียว	 บ้านคีรีวงศ์	 อ�าเภอลานสกั		 

จงัหวดัอทุยัธานี

	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 หมายถึง	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งท่ีเป็นพืน้ท่ีสงวน	 

เพาะพนัธุ์สตัว์ป่า	ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่า	และพนัธุ์พืช	ท่ีมีบริเวณตดิกบัป่าชมุชนซึง่เป็นพืน้ท่ีเก็บข้อมลู

	 รูปแบบการพึ่งพาป่าชุมชน	หมายถึง	 ผลสรุปจากการศึกษาวิจยัเร่ือง	 การพึ่งพาป่าชุมชน 

ของชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

สงัคม

เศรษฐกิจ

ความเช่ือ

แผนท่ีเดนิทาง

ปฏิทินชมุชน

ประวตัศิาสตร์ชมุชน

การอนรัุกษ์

การฟืน้ฟู

การร่วมใช้ประโยชน์

การพึ่งพาป่าชุมชนชอง

ชุมชนบริเวณเขตรักษา

พนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง
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วธีิด�าเนินการ
	 การวิจัยในครัง้นีใ้ช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	 research)	 ท่ีต้องการอธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏจากวิถีชีวิตของประชาชนด้าน	สงัคม	

เศรษฐกิจ	ความเช่ือ	และกระบวนการการพึง่พาป่าชมุชนของประชาชนซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

	 กลุม่ท่ี	1	 เจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี	ได้แก่

	 	 		 		 	 1.1		 หวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

	 	 		 		 	 1.2		 หวัหน้าสถานีควบคมุไฟป่า	 อทุยัธานี/หวัหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี	 อน.8	

(บ้านกม	53)

	 	 		 		 	 1.3		 นายกองค์การบริหารสว่นต�าบลระบ�า

	 	 		 		 	 จ�านวน	4	คน

	 กลุม่ท่ี	2	 ประธานป่าชมุชน	ท่ีมีความเก่ียวข้องในพืน้ท่ีซึง่ครอบคลมุกลุม่ตา่ง	ๆ	ดงันี ้

	 	 		 		 	 2.1		 ประธานป่าชมุชนบ้านหนามตะเข้	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.2		 ประธานป่าชมุชนบ้านใหมร่่มเยน็	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.3		 ประธานป่าชมุชนบ้านบุง่	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.4		 ประธานป่าชมุชนบ้านดง	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.5		 ประธานป่าชมุชนบ้านตลิง่สงู	(ห้วยร่วม)	อ�าเภอห้วยคต	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.6		 ประธานป่าชมุชนบ้านซบัป่าพลใูหม	่อ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.7		 ประธานป่าชมุชนบ้านเขาเขียวอ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.8	 ประธานป่าชมุชนบ้านคีรีวงศ์	อ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 จ�านวน	8	คน

	 กลุม่ท่ี	3		 ผู้น�าทางศาสนา

	 	 		 		 	 3.1		 ผู้น�าทางศาสนาพทุธ	2	รูป

	 	 		 		 	 3.2		 ผู้น�าทางศาสนาคริสต์	1	คน

	 	 		 		 	 จ�านวน	3	รูป/คน

	 กลุม่ท่ี	4		ผู้แทนจากสถาบนัธรรมชาตพิฒันา	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 4.1	นายสมบตัิ	ชมูา	ผู้อ�านวยการสถาบนัธรรมชาตพิฒันา	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 จ�านวน	1	คน

	 รวมทัง้สิน้	16	รูป/คน	ก�าหนดเกณฑ์ในการเลือกใช้การเลือกแบบเจาะจง	(purposive)
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 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

	 เพ่ือให้ได้ข้อมลูและค�าตอบท่ีเป็นจริงและครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของการวิจยัท่ีผู้ วิจยัมุง่ศกึษา	

ผู้วิจยัได้ก�าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ	พร้อมทัง้การหาคณุภาพ	

เคร่ืองมือดงันี ้

	 1.		แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ	(in-depth	interview)	มีการก�าหนดโครงสร้างค�าถามเป็น	2	สว่น	คือ	

ช่ือเร่ืองและวตัถปุระสงค์การสมัภาษณ์	 และสว่นประเด็นข้อความท่ีให้สมัภาษณ์ได้แก่	 สภาพสงัคม

ชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	เศรษฐกิจจากการพึง่พาป่าชมุชนความเช่ือเก่ียวกบัป่า

ชมุชนปฏิทินชมุชนประวตัศิาสตร์ชมุชนการอนรัุกษ์	การฟืน้ฟ	ูการร่วมใช้ประโยชน์	การพึง่พาป่าชมุชน

ข้อเสนอแนะ	หรือแนวทางการพึง่พาป่าชมุชน	เป็นต้น

	 2.		แบบสงัเกตแบบมีโครงสร้าง	 (structured	 observation	 form)	 โดยการท�าแบบสงัเกต 

แบบไม่มีส่วนร่วม	 ผู้ วิจยัได้ก�าหนดประเด็นส�าคญัท่ีจะสงัเกต	 ได้แก่	 1)	 การกระท�า	 2)	 แบบแผน 

การกระท�า	3)	ความหมาย	4)	ความสมัพนัธ์	5)	การมีสว่นร่วม	เจ้าหน้าท่ีรัฐ	ประธานป่าชมุชน	ประชาชน		 

6)	สภาพสงัคม	ทัว่ไปโดยการสงัเกตปฏิกิริยาของผู้ให้ข้อมลูส�าคญัวา่มีความพงึพอใจมากน้อยเพียงใด 

รวมทัง้การมีส่วนร่วมของบุคคลทัว่ไป	 โดยสงัเกตจากปฏิกิริยาของผู้ ให้สมัภาษณ์ขณะสมัภาษณ์	 

เชน่	ยิม้แย้มแจม่ใส	กระตือรือร้น	เตม็ใจ	ไมห่วาดกลวั	เป็นต้น

	 หมายเหต	ุ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูในครัง้นี	้ ได้แก่	 แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ	 แบบสงัเกต	

เจ้าหน้าท่ีรัฐ	 ประธานป่าชมุชน	ผู้ วิจยัได้ออกแบบสมัภาษณ์	 แบบสงัเกต	 4	 กลุ่ม	 เพ่ือศึกษาข้อมลู 

โดยใช้เคร่ืองมือชดุเดียวกนัทัง้	4	กลุม่	 เพ่ือศกึษาข้อมลูค�าถามเดียวกนัทัง้	4	กลุม่	จะตอบเหมือนกนั 

และแตกตา่งกนัอยา่งไรเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์	ท่ีตอบเหมือนและแตกตา่งกนัเพราะสาเหตใุด	และท�าไม

เหมือนและแตกต่าง	 ผู้ วิจยัท�าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์และสรุปในรูปของการบรรยายพรรณนา 

แตใ่ช้เคร่ืองมือชดุเดียวกนัและมีการปรับข้อความตามความเหมาะสมกบัผู้ให้ข้อมลูส�าคญัทัง้	4	กลุม่

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิจัยเอกสาร	 การวิจัยภาคสนามใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยใช้วิธีศกึษา	ด้วยการสงัเกตการณ์แบบไมมี่สว่นร่วม	และด้วยแบบสมัภาษณ์แบบเชิงลกึ	(In-depth	

interview)	และความคิดเหน็ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

	 1.	การวิจยัเอกสาร	(documentary	research)	จากการรวบรวมเอกสารตา่ง	ๆ	ทฤษฎีตา่ง	ๆ	

มาศกึษาวิเคราะห์และน�ามาศกึษาในรูปของการอธิบายพรรณนา	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจย่ิงขึน้	 และ

สร้างสรรค์แนวทางการคดิในการศกึษาวิจยัเพ่ือให้การวิจยัในครัง้นีมี้ความถกูต้องมากท่ีสดุ

	 2.		การวิจยัภาคสนาม	(field	research)	ประกอบด้วยเทคนิคดงัตอ่ไปนี ้

	 	 2.1		การสัมภาษณ์เชิงลึก	 โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการผู้ วิจัยได้ออกแบบ

สมัภาษณ์แบบเชิงลกึ	(in-depth	interview)	เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูตา่ง	ๆ 	โดยผู้ วิจยัเป็น

ผู้สร้างแบบสมัภาษณ์แบบเชิงลกึ	ด้วยตนเอง	เป็นเคร่ืองมือในการสมัภาษณ์	และด�าเนินการสมัภาษณ์
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เก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูหลกั	(key	informant)	เพ่ือเป็นการควบคมุการสมัภาษณ์	และสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกบัเนือ้หาสาระได้อยา่งตรงกนั	เพ่ือให้ได้ข้อมลูและค�าตอบท่ีถกูต้องและมีคณุภาพ	บคุคลท่ีจะให้

สมัภาษณ์ได้มีการตดิตอ่ขอความร่วมมือเป็นการสว่นตวัในเบือ้งต้นก่อนออกหนงัสอือยา่งเป็นทางการ

	 	 	2.2		การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 (non-participant	 observation)	 ผู้ วิจยัได้ใช้เทคนิค	 

การสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม	 (non-participant	 observation)	 คือ	 เป็นการสงัเกตท่ีผู้ วิจยัอยู่วงนอก	

กระท�าตนเป็นบคุคลภายนอกโดยไมเ่ข้าไปร่วมกิจกรรมท่ีท�าอยู	่ โดยไมเ่ข้าไปร่วมในชีวิตหรือกิจกรรม

ของกลุม่นัน้แตไ่มไ่ด้หมายถงึการเข้าไปอยูใ่นบริเวณสถานท่ีนัน้ด้วย	 เพ่ือไมใ่ห้ผู้ถกูสงัเกตรู้สกึรบกวน

จากตวัผู้สงัเกต	 เพราะหากผู้ถกูสงัเกตรู้สกึตวัวา่มีผู้สงัเกตอาจมีผลกระทบตอ่พฤติกรรมให้ผิดไปจาก

ปกตไิด้

	 	 วัสดุอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีผู้ วิจัยได้น�าไปใช้ร่วมกับการสังเกตและการสัมภาษณ์	 คือ	 

การขออนญุาตบนัทกึเทป	ได้ใช้เทปบนัทกึเสียงในขณะสมัภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมลูการสมัภาษณ์ท่ีครบ

ถ้วนนอกจากการบนัทกึในแบบสงัเกตและแบบสมัภาษณ์	การขออนญุาตใช้กล้องถ่ายรูปบนัทกึภาพ

ขณะสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีใช้ในการศึกษาและบนัทึกภาพการสงัเกตการณ์ในกิจกรรมต่าง	 ๆ 

เพ่ือน�ามาเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งของการวิจัยในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิจยัได้ศกึษาวตัถปุระสงค์ของการวิจยัแตล่ะประเดน็แล้วจงึก�าหนดเป็นหวัข้อค�าถามแบบสมัภาษณ์ 

แบบไมเ่ป็นทางการ	แบบสงัเกตแบบไมมี่สว่นร่วม

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมลูจะใช้การวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา	 (content	 analysis)	 โดยการน�าข้อมลู 

เบือ้งต้นจากการส�ารวจเอกสาร	และน�ามาประกอบกบัข้อมลูจากภาคสนามท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์

แบบเชิงลกึและการสงัเกตปฏิกิริยาผู้ ให้ข้อมลูส�าคญั	 จากนัน้จึงอธิบายข้อมลูท่ีรวบรวมได้ดงักล่าว 

ด้วยวิธีการพรรณนาเชิงประวตัิศาสตร์	 โดยอาศยัจากทฤษฎีต่าง	 ๆ	 เข้ามาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีผู้ วิจยั 

เก็บรวบรวมมาได้	และยงัได้ใช้ตารางในการชว่ยวิเคราะห์

 ขอบเขตการวจิยั
 1. ขอบเขตด้านแนวคดิ ทฤษฎี

	 	 แนวคิดท่ีน�ามาศึกษาเป็นแนวคิดทฤษฎี	 ผลการวิจัย	 จากผู้ รู้ต่าง	 ๆ	 ตลอดจนผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์	 ในสว่นท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ	และท่ีเก่ียวข้อง	 ได้แก่	 1)	 แนวคิดสทิธิชมุชน 

กับรัฐธรรมนูญ	 2)	 แนวคิดป่าชุมชน	 3)	 ป่าชุมชนในต่างประเทศ	 4)	 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 และ	 

5)	งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
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 2. ขอบเขตด้านการศกึษา

	 	 การวิจยัครัง้นี	้ผู้วิจยัมุง่ศกึษาครอบคลมุประเดน็ตา่ง	ๆ	ดงันี ้

	 	 1)	 ป่าชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

	 	 		 1.1)	นโยบายรัฐ/	กฎหมาย	1.2)	ภมิูหลงั	1.3)	สงัคม	1.4)	เศรษฐกิจ	1.5)	ความเช่ือ

	 	 2)	 การจดัการป่าชมุชน

	 	 		 2.1)	 บริบททัว่ไปโดยสงัเขป	 2.1.1)	 กรมป่าไม้/กรมอุทยานแห่งชาติ	 สตัว์ป่า	 และ 

พนัธุ์พืช	 2.1.2)	คณะกรรมการป่าชมุชน	 2.1.3)	ประชาชน	2.2)	นโยบาย/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 และ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

	 	 3)	 วิถีชีวิตของประชาชน	กบัการพึง่พาป่าชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

	 	 		 3.1)		การใช้ทรัพยากร	3.2)	กิจกรรม/วิถีชีวิต	3.3)	แหลง่อาหาร	3.4)	ความเช่ือ

 3.  ขอบเขตด้านพืน้ที่

	 	 พืน้ท่ีท่ีท�าการวิจยัเร่ืองการพึง่พาป่าชมุชน	ชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	

ครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณป่าชมุชนท่ีมีอาณาบริเวณติดตอ่กบัเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้งซึง่มีพืน้ท่ี

ดงันี ้

	 	 ป่าชมุชนบ้านหนามตะเข้	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านใหมร่่มเยน็	อ�าเภอ

บ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านบุง่	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านดง	อ�าเภอบ้านไร่	

จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านตลิง่สงู	(ห้วยร่วม)	อ�าเภอห้วยคต	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านคีรีวงศ์

อ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านซบัป่าพลใูหม	่อ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชน

บ้านเขาเขียว	อ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี

 4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 	 ตลุาคม	2559	ถงึ	กนัยายน	2560

ผลการวจิยั
	 การพึ่งพาป่าชุมชน	 ของชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 ป่าชุมชนเป็น 

การจดัการทรัพยากรโดยความส�านกึร่วมของคนในชมุชน	เพ่ือลดทอนปัญหาการเลือ่มล�า้ทางทรัพยากร

ในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า	 เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กบัชมุชนเป็นกลไกในการอยู่ร่วมกบัธรรมชาต ิ

ได้อยา่งสมดลุและใช้ประโยชน์จากป่าชมุชนด�ารงชีพในครัวเรือน	เป็นต้น

	 กระบวนการการพึง่พาป่าชมุชนสว่นมากแบง่ออกเป็น	3	โซน	 คือ	 ป่าใช้สอย	ป่าหาอยูห่ากิน	

ป่าอนรัุกษ์อยา่งเข้มข้น	การใช้สอยจะแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ีขึน้อยูก่บัเศรษฐกิจเม่ือเศรษฐกิจของคน 

ในชุมชนดีการพึ่งพา	 การใช้ประโยชน์จากป่าก็จะน้อยลง	 วัฒนธรรมการมีอยู่	 เป็นอยู่ความเช่ือ 

เก่ียวกบัป่าว่ามีเจ้าท่ีดแูลของคนในชมุชน	 “โอ๊ยเซียนเดินทกุวนัโอ๊ยนีป่้าขีเ้รียบร้อยโดนเลย”	 “ป่าขี ้

อย่างเน๊ียโอ๊ยป่าขีเ้น๊ียไอ้พวกเจ้าถ่ินเน๊ียมนัหลงมาแล้วเท่าไหร่หลงกนัเป็นวนั	 ๆ	 ไอ้ท่ีว่าป่าขีนี้แ้หละ่”	 
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หรือการพึง่พาอาศยัป่าของชมุชนกระเหร่ียง	คนอีสาน	คนไทยพืน้ราบก็แตกตา่งกนั	ประธานป่าชมุชน

และคณะกรรมการว่าการดแูลรักษาเข้มข้นแค่ไหนในแต่ละชมุชนการหาอยู่หากิน	หน่อไม้	 เห็ดตาม

ฤดกูาล	ผกัหวานป่า	กะทือ	ผกักรูด	เป็นต้น	ป่าอนรัุกษ์อยา่งเข้มข้นคือ	ห้ามใช้ประโยชน์ใด	ๆ	เพราะ

บางป่าชมุชนอยู่ติดกบัเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 จึงมกัมีสตัว์ป่าเข้ามาในพืน้ท่ีป่าชมุชนบ้าง

ในบางครัง้		

	 ป่าชมุชนของชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	จะมี	2	ประเภท	คือ	1)	ป่าชมุชน

ท่ีอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้อนญุาต	จงึเป็นป่าชมุชนท่ีสมบรูณ์ได้	 2)	 เป็นป่าชมุชนท่ีไม่มีการรับรองสิทธิ 

ในทางนิตินยั	 แต่ในทางพฤตินยัชมุชนเป็นผู้ดแูลร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 โดยผ่านกฎกติกาของคน 

ในชมุชน		แตก่ารด�าเนินการ	กิจกรรมเชน่	“นิมนต์หลวงพอ่มาชว่ยท�าบญุ	ประมาณตลุาคม	พฤศจิกายน	

ต้นไหนท่ีมนัโตแล้วอยากเอาไว้ก็ให้หลวงพอ่ขอผ้าเหลืองหลวงพอ่ไว้ช่วยกนับวช	 เราก็ไปดตู้นไม้ท่ีมนั 

ล่อแหลมเราก็ไปท�ากุศโลบายตกลงร่วมกนั	 ในการบวชป่า”	 กฎ	 กติกา	 ต้องไม่กระท�าผิดกฎหมาย 

ท่ีสงูกว่า	 การใช้ประโยชน์จากป่าชมุชนในพืน้ท่ีพิเศษกว่าพืน้ท่ีอ่ืน	 คือ	 ผ่านการประกาศจากอ�าเภอ

ลานสกั	ห้วยคต	บ้านไร่	ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทกุป่าชมุชน	(การเปิดป่า	ปิดป่า)	แตค่วามเข้มข้น

ในการดแูลรักษาใช้ประโยชน์จากป่าชมุชนไม่เท่ากนัทกุป่าขึน้อยู่กบัคณะกรรมการในการด�าเนินการ	

(มาตรการบงัคบัใช้	กฎ	กตกิา	การใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน)

	 การพึ่งพาป่าชุมชนสัมพันธ์กับป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีอยู่ติดกับเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า 

ห้วยขาแข้ง	 “เม่ือป่าอดุสมบรูณ์ก็มีพวกสตัว์ป่า	 เก้ง	หมปู่า	 ไก่ป่า	 มีกระทัง่ช้างกบักระทิงกบัเสือพืน้ท่ี

หมู่บ้านเป็นเขตติดต่ออ่างท่ากรวยช่วงแล้งสตัว์ป่าก็จะลงมากินน�า้”	 และมีพืน้ท่ีทบัซ้อนกนัในพืน้ท่ี 

ท่ีกองทพับกขอใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแหง่ชาติ

อภปิรายผล
	 ป่าชมุชนตามปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในพืน้ท่ีคือ	ป่าชมุชนท่ีอธิบดีกรมป่าไม้อนญุาตให้เป็น

ป่าชมุชนได้	ท่ีชมุชนเป็นคนด�าเนินการเร่ือง	กฎ	ระเบียบ	การบริหารจดัการ	การควบคมุการใช้ประโยชน์

จากป่าชมุชนชนนัน้	และป่าชมุชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีกองทพับกขอใช้ประโยชน์	ในพืน้ท่ีของป่าสงวนแหง่ชาต	ิ 

แต่ประชาชนใช้เป็นป่าชมุชน	 ใช้ประโยชน์จากป่าเม่ือหลงักองทพับกใช้ในกิจกรรมของกองทพัแล้ว	 

การทบัซ้อนของพืน้ท่ี	 ความไม่ชดัเจนของบริเวณของป่าชมุชนท่ีไม่ใช้การขออนญุาตจากกรมป่าไม้ 

เพราะใช้การชีจุ้ดว่าถึงไหน	 อย่างไร	 แต่มีการชีแ้จง	 ท�าความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 และ

ประชาชนในพืน้ท่ี	โดยมีการสนธิก�าลงัการลาดตะเวนร่วม	เพ่ือตรวจตรา	ป้องปรามการกระท�าความผิด 

และการสง่เสริมความร่วมมือ	การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั	การดแูลป่าชมุชนไม่ให้สง่ผลกระทบไป

ถงึเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัของผืนป่าตะวนัตก	ตามแนวนโยบายการจดั

ตัง้พืน้ท่ี	ป่ากนัชนห้วยขาแข้ง	(buffer	zone)	ในการจดัการพืน้ท่ี	ป่าสงวน	สวนป่า	ป่าชมุชน	ก็เป็นหนึง่ 

ในแผนการป่ากนัชนห้วยขาแข้งเชน่กนั
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	 ทัง้นีจ้ากการศึกษา	พบว่างานวิจยันีมี้ความเห็นสอดคล้องกบังานวิจยัของกชมน	ฤทธิเดช	

(2557)	 ได้ศกึษาเร่ืองป่าเว้น:	 จารีตรักษาป่าของชมุชนควนโส	 ผลการวิจยัพบว่า	 ป่าเว้นของชมุชน 

ควนโส	เป็นแหลง่ทรัพยากรท่ีส�าคญั	ชมุชนมีวิถีชีวิตผกูพนักบัป่าในทกุ	ๆ	ด้าน	อาทิ	เป็นแหลง่อาหาร

การประกอบอาชีพ	การสร้างท่ีอยูอ่าศยัและเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ	ป่าเว้นจงึเปรียบเสมือนชีวิต

ของชมุชน	เพราะเป็นแหลง่พึง่พิงของระหวา่งชมุชน	ด้วยเหตนีุจ้งึเกิดเป็นจารีตรักษ์ป่า	กลา่วคือ	ชมุชน

ไม่ตดัไม้เสม็ดจนกว่าจะโตเต็มท่ีหรือโตได้ขนาดท่ีต้องการน�าไปใช้ประโยชน์	 ป่าเว้นได้รับการดแูล 

จากคนในชุมชน	 เป็นการใช้ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับ 

การอนรัุกษ์	 เพ่ือให้ป่ามีความอดุมสมบรูณ์	 มีความยัง่ยืนทางธรรมชาติอยา่งไรก็ตามเม่ือความเจริญ

และการจัดการจากหน่วยงานของรัฐเข้ามาสู่ชุมชนควนโสท�าให้ชุมชนควนโสใช้ประโยชน์จากป่า 

เว้นได้ลดน้อยลง	แตป่่าถกูท�าลายมากขึน้จากกลุม่นายทนุท่ีลกัลอบตดัไม้ไปใช้ในอตุสาหกรรมโรงงาน	

ชมุชนซึง่เป็นเจ้าของทรัพยากรกลบัไมรู้่สกึถงึความเป็นเจ้าของ	 เน่ืองจากคิดวา่ป่าเว้นไมใ่ชข่องชมุชน

อีกตอ่ไป	ด้วยเหตนีุจ้ารีตรักษาป่าจงึจางหายไปจากชมุชนในท่ีสดุ	

	 และงานของสริุนทร์	อ้นพรม	(2554)	ได้ศกึษาเร่ือง	ป่าชมุชน:	เทคโนโลยีอ�านาจควบคมุชมุชน 

ในเขตป่าชิน้ใหมก่รณีศกึษาป่าชมุชนห้วยแก้วต�าบลห้วยแก้ว	อ�าเภอแมอ่อน	จงัหวดัเชียงใหม	่ผลการ

ศกึษาพบว่า	 แนวคิดท่ีมองป่าชมุชนในฐานะทางเลือกการจดัการทรัพยากรป่าไม้	 หรือมองป่าชมุชน

ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมืออนัทรงพลงัในการเสริมศกัยภาพชมุชนท้องถ่ิน	 ป่าชมุชนช่วยรักษาและฟืน้ฟู

สิ่งแวดล้อม	 และช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนให้ชาวชนบท	ตัง้แต่ต้นทศวรรษ	 2530	 เป็นต้นมา 

สังคมไทยมีการขับเคลื่อนขบวนการป่าชุมชนท่ีเรียกร้องให้รัฐมอบอ�านาจให้กับชุมชนในเขตป่า 

เพ่ือจดัการทรัพยากรท่ีอยู่ติดกบัหมู่บ้านของตนเอง	 การศึกษาพบว่าค�าว่า	 “ป่าชุมชุน”	 ถกูตีความ

และถูกท�าความเข้าใจต่างกันระหว่างผู้ ท่ีเก่ียวข้อง	 ซึ่งต่างก็พยายามช่วงชิงการน�าในการนิยาม 

ความหมายป่าชมุชน	ท่ีสะท้อนความเช่ือ	ความรู้	และอดุมการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ชมุชนท้องถ่ินกบัทรัพยากรป่าไม้	สอดรับกบัร่างพระราชบญัญตัป่ิาชมุชนส�านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

(2550)	 “ป่าชมุชน”	หมายความว่า	 ป่านอกเขตป่าอนรัุกษ์หรือพืน้ท่ีอ่ืนของรัฐท่ีได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้ 

เป็นป่าชมุชนโดยมีการจดัการตามพระราชบญัญตันีิ	้“ชมุชน”	หมายความวา่	กลุม่ของประชาชนท่ีตัง้

ถ่ินฐานและ	รวมตวักนัโดยมีเป้าหมายร่วมกนั	หรือด�าเนินการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก	

และมีการด�าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.		รัฐบาลควรเร่งรัดให้ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 เกิดขึน้โดยเร็ว	 เพ่ือง่าย 

ตอ่การเป็นแนวทางในการปฏิบตัท่ีิชดัเจน
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	 2.		สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ	และรัฐบาลก่อนออกกฎหมายควรตระหนกัรู้วา่	กฎหมาย	ต้องมี

ความชดัเจนวา่พืน้ท่ีท่ีประกาศเป็นป่าชมุชนและพืน้ท่ีอนรัุกษ์หากมีชมุชนท้องถ่ินดัง้เดมิอยูต้่องเคารพ

ในวิถีชีวิตและวฒันธรรมชมุชนท้องถ่ินดัง้เดมินัน้

	 3.		กรมป่าไม้ก่อนการด�าเนินการประกาศพืน้ท่ีและจดัสรรป่าสงวนให้เป็นป่าชุมชนโดยให้

ชาวบ้านมีโอกาสได้ใช้ทรัพยากรโดยก�าหนดเป็นเขต	 ๆ	 แต่ให้หลายหมู่บ้านดูแลร่วมกันโดยท่ีเป็น 

การออกแบบกตกิาร่วมกนั

 ข้อเสนอแนะในเชงิปฏบิตัิ

	 จากผลการวิจยัพบวา่

	 1.	 อ�าเภอลานสกั	 อ�าเภอห้วยคต	 อ�าเภอบ้านไร่	 ในการก�าหนดกติกาการใช้ประโยชน์จาก 

ป่าชมุชนควรน�าวิถีชมุชนมาเป็นตวัก�าหนด	เพราะแตล่ะชมุชนสภาพภมิูศาสตร์ภมิูประเทศหรือการใช้

ประโยชน์จากป่าไมเ่หมือนกนั

	 2.	 การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน	 การสร้างรายได้จากป่าชุมชนสามารถน�าวิถีชุมชนกับ 

เร่ืองของอตัลกัษณ์ในพืน้ท่ีรวมทัง้ทรัพยากรท่ีจะเป็นตวัชโูรงได้ในการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงธรรมชาติ

	 3.	 การบังคับใช้มาตรการของรัฐและชุมชน	 การบุกรุกพืน้ท่ีป่าชุมชนจากคนนอกชุมชน	 

คณะกรรมการป่าชมุชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถด�าเนินการในพืน้ท่ีได้

	 4.		กรมป่าไม้	กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืชควรน�าเดก็เยาวชนในหมูบ้่านไปสบืสาน

เรียนรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตการอยูก่บัป่าให้เขารู้คณุคา่ของป่าชมุชน	เป็นการรักษาป่าได้อีกรูปแบบหนึง่

	 5.		หนว่ยงานภาครัฐ	องค์กรภาคประชาชน	และภาคเอกชน	ก่อนการด�าเนินการควรสอบถาม

ความต้องการของคนในชมุชนเสียก่อน	 เพราะกิจกรรม	 โครงการ	 ท่ีเกิดขึน้ในป่าชมุชนบางโครงการ 

ไมไ่ด้เกิดจากความต้องการของชมุชน

	 6.		ภาครัฐ	ภาคเอกชนการปลกูต้นไม้ปลกูป่าปลกูแล้วชมุชนต้องได้ประโยชน์	ปลกูแล้วไมไ่ด้

ประโยชน์	ปลกูแล้วสามารถเอามาใช้ได้	เอามาเป็นรายได้ชมุชนจงึหวงแหนสิง่เหลา่นัน้

	 7.	 กรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพันธุ์พืชมีการเยียวยาเม่ือสตัว์ป่าออกมาหากินพืชไร่	 

พืชสวน	ของชมุชน	หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรรีบด�าเนินการเพ่ือลดความขดัแย้งท่ีรุนแรงในอนาคต

	 8.		กรมป่าไม้	 กรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุ์พืชมีการพูดคุย	 ตกัเตือนคนในชุมชน	 

การดแูลรักษาป่าชมุชน	หรือป่าใหญ่คนในชมุชนเป็นห	ูเป็นตา	ได้ดีท่ีสดุ

	 9.		กรมป่าไม้	กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืชการสร้างความเข้าใจการประสานงาน	

การท�างานฉนัมิตรท่ีตอ่เน่ือง	รักษามิตรภาพนีใ้ห้ยาวนาน	จะเป็นการท�างานในพืน้ท่ีท่ีมีประสทิธิภาพ

	 10.	กรมป่าไม้	กรมอทุยานแหง่ชาติสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช	 และชมุชนในการท�างานต้องเคารพ

กติกา	 ยึดกติกาเป็นหลกั	 ปัญหาท่ีเกิดขึน้ต้องแก้ด้วยวิธีการเสริมเพ่ิมเติม	 แต่ไม่ใช่แก้ด้วยการขยบั 

แนวเขต
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 ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

	 1.		ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองการจดัการทรัพยากรร่วมของชุมชนบริเวณป่ากันชน 

ห้วยขาแข้ง	(buffer	zone)

	 2.		ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองความหลากหลายชาติพนัธุ์และการใช้ประโยชน์จาก 

ป่ากนัชนห้วยขาแข้ง

	 3.		ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองยทุธศาสตร์การบริหารจดัการชุมชนบริเวณเขตรักษา 

พนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

สรุป
	 ป่าชมุชนมีสองประเภท	 คือ	 ป่าชมุชนท่ีไม่ได้รับการรับรองในทางกฎหมาย	 เป็นของชมุชน 

ท่ีรับรู้ว่าเป็นป่าชมุชนและดแูลกนัเอง	 และป่าชมุชนท่ีมีกฎหมายรับรองตาม	พระราชบญัญัติป่าไม้	

พทุธศกัราช	 2484	มาตรา	 17และมาตรา	 32	พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ	 พทุธศกัราช	 2507 

มาตรา	19	ชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้งแบง่ออกเป็นสองกลุม่ใหญ่	 คือ	กลุม่ท่ีเป็น

ชุมชนดัง้เดิมคือชุมชนกระเหร่ียง	 และกลุ่มท่ีเป็นชุมชนอพยพตามการท�าเหมืองแร่	 และสมัปทาน 

ป่าไม้ในอดีต	การพึง่พาป่าชมุชนนัน้เป็นการพึง่พาด้านความเช่ือและพิธีกรรมตา่ง	 ๆ	 ท่ีผกูพนักบัป่า 

ตามวฒันธรรม	ประเพณีของแตล่ะชมุชน	การใช้ประโยชน์เป็นป่าใช้สอย	ป่าหาอยูห่ากินและป่าอนรัุกษ์

อยา่งเข้มข้น	และอิงกบัฤดกูาลในการเข้าใช้ประโยชน์	 เชน่	การหาเหด็โคน	หนอ่ไม้	 และอ่ืน	ๆ	แตล่ะ

อ�าเภอมีประกาศของอ�าเภอในการใช้ประโยชน์จากป่าไปในทิศทางเดียวกนัแตค่วามเข้มข้นการดแูล	

รักษา	การใช้ประโยชน์ไมเ่ทา่กนัขึน้อยูก่บัคณะกรรมการป่าชมุชนนัน้	ๆ
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คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร

CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING 

SCHOOLS’ EFFECTIVENESS UNDER THE SAMUT SAKHON PRIMARY 

EDUCATION SERVICE AREA OFFICE

ปวีณา ศรีนาราง/ PAWENA SRINARANG1

นภาเดช บุญเชดิชู / NAPADECH BOONCHERDCHOO2

จติตรัิตน์ แสงเลิศอุทยั/ JITTIRAT SAENGLOETUTHAI3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 

2)	ศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน	และ	3)	วิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็น

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน	กลุม่ตวัอยา่ง	 ได้แก่	ครูในโรงเรียนของรัฐ	สงักดัส�านกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	จ�านวน	317	คน	ได้มา	โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ 

ตามสัดส่วน	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้ วิจัย	 มีค่าความตรง 

ด้านเนือ้หาระหวา่ง	 0.67	ถึง	 1.00	 มีคา่ความเท่ียงของแบบสอบถาม	 ด้านคณุลกัษณะของผู้บริหาร

สถานศกึษาเทา่กบั	 0.98	และประสทิธิผลของโรงเรียนเทา่กบั	 0.97	 วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ	 

คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.		คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้านประกอบด้วย 

ความกระตือรือร้นความเช่ือมั่นในตนเอง	 ความกล้าในการตัดสินใจความรู้ความสามารถและ 

ความซ่ือสตัย์	

	 2.		ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	 ประกอบด้วย 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง	 ความสามารถในการพัฒนา 

ให้นกัเรียนมีทศันคตทิางบวกความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียน	และความสามารถ

แก้ปัญหาภายในโรงเรียน

1นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2อาจารย์ท่ีปรึกษา	อาจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
3อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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	 3.	 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 ความกล้าในการตัดสินใจ	 (X
1
)	 

ความรู้ความสามารถ	(X
3
)	ความกระตือรือร้น	(X

5
)	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	(Y

tot
)

โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	 43.40	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05	สมการวิเคราะห์ 

การถดถอย	คือ										=	2.20	+	0.24	(X
1
)	+	0.14	(X

3
)	+	0.09	(X

5
)

ค�าส�าคัญ: คณุลกัษณะผู้บริหารสถานศกึษา,	ประสทิธิผลของโรงเรียน,	ประถมศกึษา

ABSTRACT

	 The	research	aimed	to:	1)	study	the	level	of	characteristics	of	school	administrators;	

2)	 study	 the	 level	of	 schools’	effectiveness;	and	3)	analyze	 the	characteristics	of	 school	

administrators	affecting	schools’	effectiveness.	The	samples	were	317	teachers	in	schools	

under	 the	Samut	Sakhon	Primary	Education	Service	Area	Office,	derived	by	proportional	

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

researcher	with	the	content	validity	between	0.67-1.00,	and	the	reliability	of	questionnaires	in	

aspects	of	characteristics	of	school	administrators	equal	to	0.98	and	schools’	effectiveness	

equal	to	0.97.	Data	were	analyzed	with	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	stepwise	

multiple	regression.

 The findings of this research were as follows: 

	 1.	 Overall	and	in	specific	aspects,	characteristics	of	school	administrators	were	at	a	

high	level.	These	aspects	were	enthusiasm,	self-confidence,	decisiveness,	knowledge	and	

ability,	and	honesty.

	 2.	Overall	and	in	specific	aspects,	the	effectiveness	of	schools	was	at	the	high	level.	

These aspects were ability to produce students potentially achieving the desired learning 

outcomes	at	 a	 higher	 level,	 ability	 to	generate	more	positive	 student	 attitudes,	 ability	 to	 

enhance	school	adaptation	and	tackling	internal	problems	of	schools.	

	 3.	Characteristics	of	school	administrators	in	aspects	of	decisiveness	(X
1
),	knowledge	

and	ability	(X
3
),	and	enthusiasm	(X

5
),	together	predicted	the	effectiveness	of	schools	(Y

tot
)	

at	the	percentage	of	43.40	with	statistical	significance	level	of	.05.	The	regression	equation	 

was										=	2.20	+	0.24	(X
1
)	+	0.14	(X

3
)	+	0.19	(X

5
).

Keywords:	characteristic	of	school	administrator,	effectiveness	of	primary	school,	primary	 

  education
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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บทน�า
	 ผู้น�าองค์กรในสถานศกึษาทัง้หน่วยงานรัฐ	 และเอกชน	 คือผู้บริหารท่ีจะพฒันา	และบริหาร

สถานศกึษาให้ประสบความส�าเร็จ	เพราะความส�าเร็จ	หรือความล้มเหลวขององค์กรขึน้อยูก่บัศกัยภาพ

ของผู้บริหาร	ดงันัน้	ผู้บริหาร	หรือผู้น�า	ไมว่า่องค์กรใด	ในสว่นราชการ	หรือเอกชนก็ตาม	ยอ่มมีบทบาท

ท่ีเป็นผลตอ่การส�าเร็จ	หรือประสิทธิภาพของงาน	หากผู้บริหารมีพฤติกรรมท่ีดี	หรือคณุลกัษณะของ 

ผู้บริหารในการเป็นผู้น�า	และเป็นผู้บริหารท่ีดีในการบริหารองค์กร	ผลท่ีเกิดขึน้กบัองค์กรนัน้ยอ่มสมบรูณ์

มีคุณภาพ	 และได้มาตรฐานตามท่ีก�าหนดไว้	 ดงันัน้ผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบตัิและพฤติกรรมใน 

การเป็นผู้น�าท่ีถกูต้อง	 เหมาะสม	 เพราะความส�าเร็จในด้านการบริหารองค์กรนัน้ขึน้อยูผู่้บริหาร	หรือ

ผู้น�าซึง่จะสามารถวินิจฉยัสัง่การแก้ไขปัญหาตา่ง	ๆ 	ได้	เพ่ือให้งานเกิดประสทิธิภาพตามเป้าหมายของ

องค์กรเหตนีุผู้้บริหารจงึถือวา่เป็นบคุคลท่ีมีบทบาทส�าคญัในการจดัการศกึษา	 เพ่ือให้บรรลจุดุหมาย

ตามความต้องการ	ผู้บริหารจะต้องท�าหน้าท่ีให้บริการ	หรือปฏิบตังิานการจดักระบวนการเรียนการสอน 

การนิเทศและการบริหารการศึกษาโดยผู้บริหารมีอ�านาจในการตดัสินใจ	 และก�าหนดนโยบายของ

โรงเรียน	 การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารนัน้จึงจะส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพท่ีดี	 (กระทรวง

ศกึษาธิการ,	2554:	4)	สอดคล้องกบัวิโรจน์	สารรัตนะ	(2542	อ้างถงึใน	อรัญญา	ชนะเพีย,	2550:	3)	 

ได้กลา่ววา่องค์การจะไมส่ามารถปฏิบตังิานบรรลวุตัถปุระสงค์	หรือเป้าหมายขององค์การได้ถ้าผู้บริหาร

ขาดคณุลกัษณะของผู้น�าเพราะคณุลกัษณะผู้น�าของผู้บริหารเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นต่อการบริหารองค์กร 

ถ้าผู้บริหารไม่มีคณุลกัษณะความเป็นผู้น�าก็จะไม่สามารถบริหารจดัการทรัพยากรในองค์การท่ีมีอยู่

อยา่งจ�ากดัได้อยา่งมีประสทิธิภาพและไมส่ามารถบริหารให้โรงเรียนเกิดประสทิธิผลตามเป้าหมายของ

องค์กรได้	 รวมทัง้ไมส่ามารถกระตุ้นแรงจงูใจให้บคุลากรปฏิบตัิงานอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือความ

ส�าเร็จขององค์กร	แม้วา่ผู้น�าจะเป็นเพียงปัจจยัหนึง่ท่ีท�าให้การด�าเนินงานขององค์กรบรรลเุป้าหมาย	

แตค่วามเป็นเลศิขององค์กรเกิดจากการพฒันาของผู้น�า	โดยในปัจจบุนัต้องการผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

เน่ืองจากโลกมีการแข่งขนัระหว่างชาติมากขึน้และน�าไปสู่การแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้	 องค์กรเพ่ิมความ

ต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบตัิท่ีดี	 องค์กรต้องการผู้น�าท่ีมีภาวะผู้น�ามีความเช่ียวชาญ 

มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้บริหารท่ีเป็นผู้น�ามืออาชีพเพ่ือให้จดัองค์กร	 ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอย่างสงูสดุคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษามีความส�าคญัอย่างย่ิงต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียน	 เพราะถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีคณุลกัษณะท่ีดีจะส่งผลให้บคุลากรและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 

เช่ือถือยอมรับศรัทธาและร่วมมือปฏิบตังิานตามการภารกิจให้บรรลตุามเป้าหมายของโรงเรียน	ได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผลท่ีดี	ดงัท่ี	ปารณทตัต์	แสนวิเศษ	(2550:	113)	ได้กลา่ววา่	คณุลกัษณะ

ของผู้บริหารสถานศกึษา	ท่ีสง่เสริมการบริหารสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพ	เกิดประสทิธิผล	ผู้บริหาร

ควรมีคณุธรรมและจริยธรรมมีความมุ่งมัน่	 และอทิุศตนในการท�างานมีความคิดริเร่ิมและมีวิสยัทศัน์ 

มีศักยภาพในการบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการเป็นผู้น�าวิชาการในขณะเดียวกัน
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จากบริบทของการปฏิรูปการศึกษาผู้บริหารจะต้องปรับตวัให้เข้ากบัการปฏิรูปบุคลากรในโรงเรียน	 

โดยอุทิศตนในการท�างานร่วมกับชุมชน	 โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา	 ซึ่งมีส่วนร่วมใน 

การบริหารงาน	 จะเห็นได้ว่าการเป็นนกับริการท่ีดีนัน้จะต้องมีคณุลกัษณะหลายอย่างท่ีผสมผสาน

กับแนวคิดใหม่	 ๆ	 เป็นผู้ มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลมีมุมมองในการท�างานเชิงกลยุทธ์รับผิดชอบ 

การด�าเนินงานตามปกตขิองโรงเรียนในทกุด้านซึง่ผู้บริหารจะต้องมีวิสยัทศัน์ในการด�าเนินงานให้เป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพอีกทัง้ดแูลประเมินการปฏิบตังิานของบคุลากรด้วยวิธีการท่ีสจุริตยตุธิรรมโปร่งใส 

พร้อมตอ่การตรวจสอบในการด�าเนินงานทกุด้าน	และพฒันาคณุภาพของโรงเรียนให้บรรลเุป้าหมาย	

	 จากแนวคิดของนักวิชาการ	 ท่ีได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 ผู้ วิจัย 

จงึได้ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา	ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์จากเอกสาร 

ตามแนวคิดของนกัวิชาการ	 ได้แก่	 สธีุ	 สทุธิสมบรูณ์	 และสมาน	 รังสิโยกฤษณ์	 (2549:	 60-61)	 กิต	ิ 

ตยคัคานนท์	(2543:	70-83)	จมุพล	หนิมพานิช	(2551:	71-74)	เสนาะ	ตเิยาว์	(2551:	189-190)	ศกัดิช์ยั	

ภูเ่จริญ	(2552:	ออนไลน์)	สธีุลกัษณ์	(นิตธิรรม)	แก่นทอง	(2555:	21)	Stogdill	(1974:	62-65)	Bennis	

(1989:	7)	Gardner	(1990:	46)	Daft	(1996:	58)	Dessler	(1998:	78)	Greenberg	&	Baron	(2003:	

473)	Northouse	 (2007:19-21)	 ซึง่ผู้ วิจยัได้น�าผลท่ีได้จากการสงัเคราะห์คณุลกัษณะของผู้บริหาร 

สถานศกึษาตามข้อท่ีมีความถ่ีร้อยละ	50	ขึน้ไปด้วยวิธีการจดักลุม่	 ซึง่ประกอบด้วยคณุลกัษณะของ

ผู้บริหารสถานศกึษา	5	 ด้าน	ประกอบด้วย	 1)	 ความกล้าในการตดัสินใจ	 2)	 ความเช่ือมัน่ในตนเอง	 

3)	ความรู้	ความสามารถ	4)	ความซ่ือสตัย์	5)	ความกระตือรือร้นจากการสงัเคราะห์คณุลกัษณะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ทัง้	 5	 ด้าน	 นัน้เป็นคณุลกัษณะท่ีส�าคญัท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องมี 

เพ่ือให้กระบวนการด�าเนินงาน	การบริหารงานในสถานศกึษาให้เกิดการพฒันา	และมีประสิทธิภาพ	

เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์	และเป้าหมายของสถานศกึษาท่ีได้ก�าหนดไว้

	 ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การก�ากบั	

ดแูลของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารจดัการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในพืน้ท่ีทัง้	 3	อ�าเภอ	 ในจงัหวดัสมทุรสาคร	ประกอบด้วย	อ�าเภอกระทุม่แบน	

อ�าเภอบ้านแพ้ว	และอ�าเภอเมือง	 โดยมุง่สง่เสริมให้ผู้ เรียนทกุคนได้รับโอกาสในการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 

15	 ปี	 อยา่งทัว่ถงึและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพ	พฒันาผู้ เรียนให้มีนิสยัใฝ่รู้	 สามารถเรียนรู้ 

ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพเป็นบคุคลท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรม

มีการพฒันา	และสง่เสริมสนบัสนนุจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้กบัผู้ เรียนทกุคนได้รับการพฒันาให้เป็น

บคุคลท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มีความสามารถตามมาตรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้	ปัจจบุนัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาสมทุรสาครได้ด�าเนินการพฒันาคณุภาพและมาตรการศกึษาและจดัระบบนิเทศ	ก�ากบั

ตดิตามดแูลภารกิจหลกัของโรงเรียน	4	ด้าน	คือ	ด้านการบริหารงานวิชาการ	ด้านบริหารงานงบประมาณ
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ด้านการบริหารงานบุคคล	 และด้านการบริหารทัว่ไป	 ด้วยการยกระดบัให้มีมาตรฐาน	 โดยเฉพาะ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	 จากข้อมลูผลการวิเคราะห์คณุภาพการศกึษาของโรงเรียนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน	

(O-NET)	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	ปีการศกึษา	2559	ของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	พบว่านกัเรียนมีคะแนนจากผลการทดสอบเกือบทกุกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ต�่ากว่าร้อยละ	 50	 ของคะแนนเต็ม	 ซึง่จะเห็นได้ว่าการบริหารจดัการศกึษา	 กระบวนการ 

จัดการเรียนรู้การท�างานของครูไม่เป็นระบบการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ 

แต่ละโรงเรียนขาดการด�าเนินงานท่ีเป็นระบบ	 คุณภาพของครูและความพร้อมของผู้ เรียนขาด 

ความมีประสทิธิภาพ	ดงันัน้โรงเรียนทกุแหง่ควรทบทวนนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพผู้เรียน	และ

โรงเรียนควรได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง	ทัง้ด้านการบริหารจดัการและด้านการจดัการเรียนการสอน	

(ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร,	2559	ข:	56)	เพราะความส�าเร็จของโรงเรียน

เกิดจากประสทิธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนท่ีสามารถใช้ความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์ในการ

บริหารโรงเรียน	 และประสานสมัพนัธ์ของสมาชิกในโรงเรียน	 เพ่ือรวมพลงัให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 

ในการปฏิบตัภิารกิจโรงเรียนให้บรรลเุป้าหมาย	ธร	สนุทรายทุธ,	(2551:	469)	ได้กลา่ววา่	ประสทิธิผล

ของโรงเรียนคือการบรรลเุป้าหมาย	หรือวตัถปุระสงค์ในการจดัการศึกษา	 โดยพิจารณาจากความ

สามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	และสามารถพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคตทิาง

บวก	ตลอดจนสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายใน	ภายนอกและรวมทัง้สามารถแก้ปัญหา

ภายในโรงเรียน	จนท�าให้เกิดความพอใจในการท�างาน	ซึง่เป็นการมองประสทิธิผลในภาพรวมทัง้ระบบ 

ดงัแนวคดิของ	Miskel,	McDonald	&	Bloom	(1983	อ้างถงึใน	ภารดี	อนนัต์นาวี,	2557:	215)	ได้กลา่ววา่ 

องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนมี	 4	 ประการ	 ดังนี	้ 1)	 ความสามารถในการผลิตนักเรียน 

ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง	 2)	 ความสามารถในการพัฒนาให้นักเรียนมีทัศนคติทางบวก	 

3)	 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน	 และ	 4)ความสามารถแก้ปัญหาภายใน

โรงเรียนประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีดีจะต้องเกิดจากคุณลักษณะท่ีดีของผู้ บริหารสถานศึกษา 

ถ้าผู้บริหารสถานศกึษามีคณุลกัษณะท่ีดีในการบริหารก็จะสง่ผลให้โรงเรียนมีประสทิธิผลท่ีดีย่ิงขึน้

	 จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักลา่ว	ผู้ วิจยัในฐานะเป็นครูผู้สอนของโรงเรียน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	จงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาคณุลกัษณะ

ของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาสมทุรสาครซึง่ผลการวิจยัจะน�าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหาร

สถานศกึษาของผู้บริหารโรงเรียนให้บริหารงานด้านตา่ง	ๆ 	ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	และบริหารโรงเรียน

ให้เกิดประสทิธิผลของโรงเรียนมากท่ีสดุ	สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริหาร	และครูผู้สอนเพ่ือให้

บรรลจุดุมุง่หมายและประสบความส�าเร็จในการบริหารสถานศกึษาตอ่ไป	
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วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศกึษาระดบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

	 2.	 เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาคร

	 3.	 เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

ตวัแปรในการวจิยั
 1.  ตัวแปรต้น	 คือ	 คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์จากเอกสาร	 

หลกัการ	แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจยัของสธีุ	สทุธิสมบรูณ์	และสมาน	 รังสโิยกฤษณ์	 (2549:	 60-61)	 

กิติ	ตยคัคานนท์	(2543:	70-83)	จมุพล	หนิมพานิช	(2551:	71-74)	เสนาะ	ตเิยาว์	(2551:	189-190)

ศกัดิ์ชยั	 ภู่เจริญ	 (2552:	 9-12)	 สธีุลกัษณ์	 นิติธรรมแก่นทอง	 (2555:	 21)	 Stogdill	 (1974:	 62-65)	 

Bennis	(1989:	7)	Gardner	(1990:	46)	Daft	(1996:	58)	Dessler	(1998:	78)	Greenberg	&	Baron	

(2003:	 473)	 Northouse	 (2007:	 19-21)	 ซึ่งผู้ วิจยัสงัเคราะห์ได้ตวัแปรคณุลกัษณะของผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 5	 ประการ	 ประกอบด้วย	 1)	 ความกล้าในการตัดสินใจ	 2)	 ความมั่นใจในตนเอง	 

3)	ความรู้	ความสามารถ	4)	ความซ่ือสตัย์และ	5)	ความกระตือรือร้น

 2.  ตวัแปรตาม คือ	ประสทิธิผลของโรงเรียน	ของ	Miskel,	McDonald	&	Bloom	(1983		อ้างถงึใน 

	ภารดี	อนนัต์นาวี,	2557:	215)	ซึง่ประกอบด้วย	1)	ความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงู	 2)	 ความสามารถในการพฒันาให้นักเรียนมีทศันคติทางบวก	 3)	 ความสามารถ 

ในการปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียน	และ	4)	ความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
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	 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

สมมตฐิานการวจิยั
	 คุณลักษณะของผู้ บริหารสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 1)	 ความกล้าในการตัดสินใจ	 

2)	 ความเช่ือมัน่ในตนเอง	 3)	 ความรู้ความสามารถ	 4)	 ความซ่ือสตัย์และ	 5)	 ความกระตือรือร้น	 

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา	 หมายถึง	 คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครท่ีแสดงออก	 และมีอิทธิพล

ถึงลักษณะประจ�าตัวของผู้ บริหารท่ีเกิดจากการเรียนรู้	 ความรู้ความสามารถท่ีท�าให้ผู้ ร่วมงาน 

เกิดความศรัทธาเช่ือถือพร้อมจะปฏิบตัิตามและให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ	 ท�าให้ผู้บริหาร 

มีบทบาทมากกวา่บคุลอ่ืนในสถานศกึษา	และมีสว่นในการบริหารสถานศกึษาให้ประสบความส�าเร็จ

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	ประกอบด้วย

  1.1  ความกล้าในการตัดสินใจ หมายถึง	 คณุลกัษณะท่ีผู้บริหารสถานศกึษาได้แสดง 

ความสามารถในการตดัสินใจผ่านกระบวนการคิด	 พิจารณาไตร่ตรอง	 เพ่ือสามารถสร้างทางเลือก 

ในการตดัสินใจอย่างสร้างสรรค์ได้มากขึน้	 และหลากหลายวิธีการคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาขององค์กร 

แก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม	และสามารถตดัสินใจพฤติกรรมบุคคลในองค์กร 

ได้เป็นอยา่งดีจงึจะท�าให้การตดัสนิใจนัน้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายองค์กร
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 3.เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัด
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
 
ตวัแปรในการวจิัย 

1. ตัวแปรต้น คือ คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาผู้ วิจัยได้สงัเคราะห์จากเอกสาร 
หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัของสธีุ  สทุธิสมบรูณ์ และสมาน  รังสโิยกฤษณ์ (2549: 60-61) กิต ิ
ตยคัคานนท์(2543: 70-83)จมุพล หนิมพานิช (2551: 71-74)เสนาะ ติเยาว์ (2551: 189-190)ศกัดิ์ชยัภู่
เจริญ (2552: 9-12) สธีุลกัษณ์นิติธรรมแก่นทอง(2555: 21) Stogdill (1974: 62-65) Bennis(1989: 7) 
Gardner (1990: 46)Daft(1996: 58)Dessler (1998: 78)Greenberg & Baron (2003: 
473)Northouse (2007: 19-21)ซึง่ผู้วิจยัสงัเคราะห์ได้ตวัแปรคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา 5 
ประการประกอบด้วย1) ความกล้าในการตดัสินใจ 2)ความมัน่ใจในตนเอง3) ความรู้ ความสามารถ 4)
ความซื่อสตัย์และ5)ความกระตือรือร้น 

2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียน ของMiskel, McDonald & Bloom (1983 อ้างถึง
ใน ภารดี  อนนัต์นาวี, 2557: 215)ซึง่ประกอบด้วย 1)ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงู 2) ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก 3) ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียนและ4)ความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 
 

โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
 
          ตวัแปรต้น                                  ตวัแปรตาม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา 
 1. ความกล้าในการตดัสนิใจ 
 2. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 3. ความรู้ ความสามารถ 
 4. ความซื่อสตัย์ 
 5. ความกระตือรือร้น 

 

ประสทิธิผลของโรงเรียน 
 1. ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 
 2. ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียน     
มีทศันคตทิางบวก 
  3. ความสามารถในการปรับเปล่ียนและ
พฒันาโรงเรียน 

4. ความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 
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  1.2  ความเช่ือม่ันในตนเอง	หมายถงึ	ความเช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู	่

ความกล้าแสดงออก	กล้าแสดงความคดิเหน็	สามารถท�าสิง่ตา่ง	ๆ	ได้ด้วยตนเอง	และสามารถปรับตวั

ให้เข้ากบัสถานการณ์ใหม	่ๆ	 เพ่ือให้อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ	การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองและ 

ผู้ อ่ืน	 สามารถเป็นผู้บริหารท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี	 สนับสนุนเพ่ือนร่วมงานให้มีความคิดท่ีเป็นอิสระ 

ในการปฏิบตังิาน	

  1.3  ความรู้ความสามารถ หมายถงึ	ความรู้ความสามารถในการบริหาร	และปฏิบตังิาน

ในต�าแหนง่หน้าท่ี	สามารถน�าความรู้ในการบริหารตามต�าแหนง่หน้าท่ี	มาประยกุต์เพ่ือพฒันาองค์กร

และผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ด�าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนดได้

  1.4  ความซ่ือสัตย์ หมายถงึ	สิง่ท่ีผู้บริหารแสดงความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี	ด้วยความสจุริต

ประพฤตตินอยูใ่นศีลธรรมตามกฎของสงัคม	และแสดงถงึการบริหาร	การครองตน	ครองคนและครองงาน 

ด้วยความซ่ือตรงตอ่ตนเอง	ตอ่ผู้ อ่ืนและตอ่หน้าท่ีการงานของตนไมอ่คต	ิมุง่ร้ายตอ่ผู้ อ่ืน

  1.5  ความกระตอืรือร้น หมายถงึ	ผู้บริหารมีความมุง่มัน่ตอ่ต�าแหนง่หน้าท่ี	หรือกิจกรรมท่ี

จะต้องปฏิบตัอิยูเ่สมอ	ผู้น�าท่ีมีคณุลกัษณะเชน่นีจ้ะรู้วา่ท�าไมบางสิง่บางอยา่งเกิดขึน้	หรือเกิดขึน้อยา่งไร	

และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนับคุลากร	 และสิ่งต่าง	 ๆ	 ให้เกิดขึน้ในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ท่ีก�าหนดได้ออกมาดีขึน้	 นอกจากนีจ้ะท�าให้ติดตอ่กบัผู้ อ่ืนได้ง่ายช่วยให้กิจกรรมตา่ง	 ๆ	 ขององค์การ

ส�าเร็จไปได้ด้วยดี

 2. ประสทิธิผลของโรงเรียน หมายถงึ	ความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงค์	หรือเป้าหมาย 

ในการท�างานของโรงเรียน	ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	โดยพิจารณา

จากความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู	 และสามารถพฒันาให้นกัเรียน

มีทศันะคติทางบวก	ตลอดจนสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายใน	ภายนอก	และรวมทัง้

สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	 ให้มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลท่ีดี	 สร้างความพงึพอใจให้แก่ 

ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย	 และวตัถปุระสงค์ของโรงเรียนเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของบคุลากรในโรงเรียนประกอบด้วย

  2.1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง 

ความสามารถของผู้บริหารและครู	 ในการพัฒนาการด�าเนินงาน	 การคิดอย่างเป็นระบบ	 การจัด 

การเรียนการสอน	จดัท�าและพฒันาสื่อ	นวตักรรมรวมทัง้จดับรรยากาศและทรัพยากรอยา่งเหมาะสม	 

จนสามารถท�าให้นกัเรียนในโรงเรียนสว่นใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน	 โดยเฉลี่ยอยูใ่นระดบัดี	 และ

ระดบัท่ีสงูขึน้ได้

  2.2  ความสามารถในการพฒันาให้นักเรียนมีทศันคตทิางบวก หมายถงึ	ความสามารถ 

ของผู้บริหาร	ครูในการพฒันาความคดิเหน็	และความรู้สกึ	ในด้านการพฒันาของนกัเรียน	ให้แสดงออก

ทางพฤติกรรมในทางท่ีดีงาม	 มีคณุลกัษณะท่ีดีมีคณุธรรม	จริยธรรม	ซึง่เป็นท่ีพงึประสงค์ของสงัคม	 

รู้จกัพฒันาตนเองจนได้รับการยกยองมีเจตคตดีิตอ่การศกึษาเลา่เรียน
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  2.3  ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง	ความสามารถ 

ผู้บริหารและครูท่ีร่วมกันพฒันา	 เปลี่ยนแปลงวิธีด�าเนินงานด้านการเรียนการสอนรวมถึงการปรับ

หลกัสตูร	 โดยการน�าแนวคิดนวตักรรม	 เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 มาช่วยในการวางแผนการบริหารเพ่ือให้

โรงเรียนมีความก้าวหน้าทนักบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป

  2.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน หมายถงึ	ความสามารถของผู้บริหาร

ในการให้ค�าปรึกษา	และชีน้�าแนวทางแก้ไขปัญหากบับคุลากรในองค์กรได้	โดยท่ีผู้บริหารและครูร่วมมือ 

ในการแก้ปัญหา	 ทัง้ด้านการเรียนการสอน	 ด้านการปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 และปัญหา 

ตลอดจนความขดัแย้งตา่ง	ๆ	ภายในโรงเรียน	

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	คณุลกัษณะของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย	(descriptive	research)	ผู้ให้ข้อมลู

ได้แก่	ครูปฏิบตังิานในโรงเรียนเป็นหนว่ยวิเคราะห์	โดยมีวิธีด�าเนินการตามล�าดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 ประชากร ได้แก่	ครูซึง่ปฏิบตังิานในโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาคร	 ปีการศกึษา	2559	จ�าแนกตามอ�าเภอของจงัหวดัสมทุรสาคร	 ได้แก่	 อ�าเภอเมือง	อ�าเภอ

บ้านแพ้ว	อ�าเภอกระทุม่แบน	โดยประกอบด้วย	ครูจ�านวน	1,779	คน	รวมประชากรทัง้สิน้	1,779	คน

(ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร,	2559	ก:	56)

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่	 ครูในโรงเรียนของรัฐสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมุทรสาคร	 ปีการศึกษา	 2559	 โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง	 ของ	 Krejcie	 and	 

Morgan	(1970	อ้างถงึใน	สวิุมล	ตริกานนัท์,	2557:	179-180)	ได้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่ง	317	คน	กระจาย

ตามอ�าเภอประกอบด้วย	 อ�าเภอเมือง	 อ�าเภอบ้านแพ้ว	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	 ของจงัหวดัสมทุรสาคร 

โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน	 (proportional	 stratified	 random	 sampling)	 

ค�านวณสดัสว่นกลุม่ตวัอยา่ง	ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี	1	ดงันี ้

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากร	และกลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลู
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แพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน โดยประกอบด้วย ครูจํานวน 1,779 คน รวมประชากรทัง้สิน้ 1,779 คน
(สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร, 2559 ก: 56) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนของรัฐสงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
สมทุรสาคร ปีการศกึษา 2559  โดยใช้ตารางกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ของ Krejcie and 
Morgan (1970อ้างถึงในสวุิมล  ติรกานนัท์,2557:179-180) ได้จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 317 คนกระจาย
ตามอําเภอประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอบ้านแพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน ของจงัหวดัสมทุรสาครโดย
ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (proportional stratified random sampling)คํานวณ
สดัส่วนกลุ่มตวัอย่าง ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดงันี ้
 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากร และกลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลู 

 
 
  เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนีคื้อแบบสอบถามตามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ
ผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนสร้างเป็นแบบมาตราส่วน ประเมินค่ามี 5 ระดบั มีขัน้ตอนการ
สร้างและการพฒันาดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณลกัษณะของ
ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาตามนิยามศพัท์
เชิงปฏิบตักิาร ตวัแปรท่ีศกึษาและกําหนดดชันีชีว้ดั 

ขัน้ท่ี 2 กําหนดคณุลกัษณะบง่ชีใ้ห้ครอบคลมุนิยาม ตวัแปร และนํามาจดัเป็นข้อกระทงคําถาม
สําหรับการวิจยั โดยผา่นคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ขัน้ท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแก้ไข 
ขัน้ท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง 

และตรวจสอบค่าความตรงด้านเนือ้หา (content validity) ของข้อกระทงคําถามแล้วหาดชันีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวตัถปุระสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และ
แปลผลคา่ IOC ท่ีคํานวณได้ โดยเลือกเฉพาะข้อกระทงคําถามท่ีมีค่าดชันีระหว่าง 0.67-1.00เป็นการ

อาํเภอจังหวัดสมุทรสาคร       ประชากร (คน)                      กลุ่มตวัอย่าง (คน)                 
1. อําเภอเมือง  931  166 
2. อําเภอบ้านแพ้ว  543  95 
3. อําเภอกระทุม่แบน  314  56 

รวม  1,779  317 
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 เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือ

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันีคื้อ	แบบสอบถามตามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่คณุลกัษณะของ 

ผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่ามี	 5	 ระดับ	 มีขัน้ตอน 

การสร้างและการพฒันาดงันี ้

	 ขัน้ท่ี	1		ศกึษาแนวคิด	หลกัการ	ทฤษฎี	 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะของ 

ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาตามนิยามศพัท์

เชิงปฏิบตักิาร	ตวัแปรท่ีศกึษาและก�าหนดดชันีชีว้ดั

	 ขัน้ท่ี	2		ก�าหนดคณุลกัษณะบง่ชีใ้ห้ครอบคลมุนิยาม	ตวัแปร	และน�ามาจดัเป็นข้อกระทงค�าถาม

ส�าหรับการวิจยั	โดยผา่นค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

	 ขัน้ท่ี	3		น�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแก้ไข

	 ขัน้ท่ี	4		น�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ	จ�านวน	3	ทา่น	ตรวจสอบความถกูต้อง 

และตรวจสอบค่าความตรงด้านเนือ้หา	 (content	 validity)	 ของข้อกระทงค�าถามแล้วหาดัชนี 

ความสอดคล้องระหวา่งข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์	(Index	of	Item-Objective	Congruence:	IOC)	

และแปลผลค่า	 IOC	 ท่ีค�านวณได้	 โดยเลือกเฉพาะข้อกระทงค�าถามท่ีมีค่าดชันีระหว่าง	 0.67-1.00	

เป็นการสอบถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา	5	ด้าน	จ�านวน	25	ข้อและประสทิธิผล

ของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	4	ด้าน	จ�านวน	20	ข้อ

	 ขัน้ท่ี	5		แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค�าแนะน�าของเช่ียวชาญก่อนน�าไปทดลองใช้	

	 ขัน้ท่ี	6		น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (try	 out)	 กับครูปฏิบตัิงานในสถานศึกษา	 สงักัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งจ�านวน	30	คน	 เพ่ือหาคา่

ความเท่ียง	 (reliability)	 ของข้อกระทงค�าถาม	 โดยใช้การหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	 (	 	 	 -coefficient)	

ของ	Cronbach	(1970:	161	อ้างถงึใน	สวุิมล	ตริกานนัท์,	2557:	156)	คณุภาพด้านความเท่ียงของ

คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั	0.98	และประสทิธิผลของโรงเรียน

ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั	0.97

	 ขัน้ท่ี	7		ปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษาให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง 

โดยผา่นการแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา	และจดัท�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน�าไปใช้เก็บรวบรวม

ข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม	จ�านวน	317	ฉบบั	พร้อมหนงัสอืถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมสมุทรสาคร	 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครู 

ท่ีปฏิบตังิานในโรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตอบแบบสอบถาม	ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา

จ�านวน	317	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100
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 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2558 จําแนกตามที่ต้ังของจังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 67 คน ครู จํานวน 1,181 คน และจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย 
ผูบริหาร 66 คน          ครู 1,287 คน รวมทั้งหมด 2,601 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 2,601 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 179) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 338 คน โดยใชวิธีกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามจังหวัด ดัง
ปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร กลุมตัวอยาง 
จังหวัด ผูบริหาร

สถานศึกษา 
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

กาญจนบุรี 67 1,181 9 153 
ราชบุรี 66 1,287 9 167 
รวม 133 2,468 18 320 

รวมทั้งหมด 2,601 338 

 
 การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนและการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา สราง
แบบสอบถามตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นํา
แบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) แลวหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC: index of item 
objective congruence) เลือกเฉพาะขอกระทงคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงขอกระทง
คําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 
กับผูบริหารสถานศึกษา และครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน นํามาหาคาความเท่ียงดวยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970: 161 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 156) ได
คาความเที่ยงของวัฒนธรรมโรงเรียน เทากับ 0.98 และคาความเที่ยงของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
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 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมลูได้วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการวิเคราะห์ระดบั

คณุลกัษณะของผู้บริหารและประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาครใช้การหาคา่เฉลี่ย	(				)	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และแปลความหมายโดยผู้วิจยัน�า

คา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม	ศรีสะอาด	(2556:	121)	ดงันี ้

	 คา่เฉลีย่	1.00	–	1.50		 หมายถงึ		 คณุลกัษณะของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระดบัท่ีน้อยสดุ

	 คา่เฉลีย่	1.51	–	2.50		 หมายถงึ		 คณุลกัษณะของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระดบัน้อย

	 คา่เฉลีย่	2.51	–	3.50		 หมายถงึ		 คณุลกัษณะของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระดบัปานกลาง

	 คา่เฉลีย่	3.51	–	4.50		 หมายถงึ	 คณุลกัษณะของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระดบัมาก	

	 คา่เฉลีย่	4.51	–	5.00		 หมายถงึ		 คณุลกัษณะของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียน 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในระดบัมากท่ีสดุ

	 ส�าหรับการวิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้บริหารสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน 

(stepwise	multiple	regression	analysis)	

ผลการวจิยั
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร 

	 การวิเคราะห์ระดบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาสมทุรสาคร	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(				=	4.21,	S.D.	=	0.58)	และเม่ือพิจารณา 

เป็นรายด้านพบวา่	คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	โดยความกระตือรือร้น

อยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ	 (	 	 	 =	 4.25,	 S.D.	 =	 0.69)	 รองลงมาคือ	 ความเช่ือมัน่ในตนเอง	 (	 	 	 =	 4.22,	 

S.D.	=	0.63)	ความกล้าในการตดัสนิใจ	(					=	4.21,	S.D.	=	0.60)	ความรู้ความสามารถ	(					=	4.20,	

S.D.	=	0.62)	และความซ่ือสตัย์	(					=	4.18,	S.D.	=	0.73)	ตามล�าดบัดงัปรากฏในตารางท่ี	2
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 
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ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
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เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
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จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
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ตารางที่ 2	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา

	 	 ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ของประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสมุทรสาคร 

	 การวิเคราะห์ระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาคร	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(	 	 	 	=	4.24,	S.D.	=	0.42)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน		โดยความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูอยูใ่นล�าดบั

สงูท่ีสดุ	(						=	4.35,	S.D.	=	0.45)	รองลงมาคือ	ความสามารถในการปรับเปลี่ยน	และพฒันาโรงเรียน	 

(	 	 	 	=	4.23,	S.D.	=	0.51)	ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก	 (	 	 	 	=	4.23,	 

S.D.	=	 0.52)	 และการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	 (	 	 	 =	 4.15,	 S.D.	=	 0.65)	 ตามล�าดบัดงัปรากฏ 

ในตารางท่ี	3

ตารางที่ 3  คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส�านกังาน 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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พบว่าระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครอยู่ใน
ระดบัมากทุกด้านโดยความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูอยู่ในลําดบัสงู
ท่ีสดุ (X�= 4.35, S.D. = 0.45) รองลงมาคือความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน (X�= 
4.23, S.D. = 0.51) ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก (X�= 4.23, S.D. = 0.52)
และการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน(X�= 4.15, S.D. = 0.65)ตามลําดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร                           
           (n = 317) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. ความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู    4.35 0.45 มาก 1 
2. ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียน มีทศันคตทิางบวก 4.23 0.52 มาก 3 
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน 4.23 0.51 มาก 2 
4. การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 4.15 0.65 มาก 4 

รวม 4.24 0.42 มาก 
 
ตอนที่  3ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครประกอบด้วยความกล้าในการตัดสินใจ (X1) ความรู้ 
ความสามารถ (X3) และความกระตือรือร้น(X5)เป็นตวัแปร ท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถ
อภิปรายความผนัแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร (Ytot)ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 
เท่ากบั0.434ซึง่แสดงว่าความกล้าในการตดัสินใจความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้นสง่ผลตอ่
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสามารถร่วม
ทํานายระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครได้
ร้อยละ43.40โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 Y����= 2.20+ 0.24 (X1) + 0.14 (X3) + 0.09 (X5) 

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z���� = 0.34 (Z1) +  0.22 (Z3) + 0.15 (Z5)  

 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
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3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน 4.23 0.51 มาก 2 
4. การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 4.15 0.65 มาก 4 

รวม 4.24 0.42 มาก 
 
ตอนที่  3ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครประกอบด้วยความกล้าในการตัดสินใจ (X1) ความรู้ 
ความสามารถ (X3) และความกระตือรือร้น(X5)เป็นตวัแปร ท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถ
อภิปรายความผนัแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร (Ytot)ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 
เท่ากบั0.434ซึง่แสดงว่าความกล้าในการตดัสินใจความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้นสง่ผลตอ่
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสามารถร่วม
ทํานายระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครได้
ร้อยละ43.40โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 Y����= 2.20+ 0.24 (X1) + 0.14 (X3) + 0.09 (X5) 

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z���� = 0.34 (Z1) +  0.22 (Z3) + 0.15 (Z5)  

 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
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เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
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อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร

	 คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา	 ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส�านักงาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครประกอบด้วยความกล้าในการตดัสินใจ	 (X
1
)	 ความรู้ 

ความสามารถ	 (X
3
)	 และความกระตือรือร้น	 (X

5
)	 เป็นตวัแปร	 ท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและ

สามารถอภิปรายความผนัแปรของประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศกึษาสมทุรสาคร	(Y
tot
)	ได้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย	

(R2)	 เทา่กบั	0.434	ซึง่แสดงวา่ความกล้าในการตดัสนิใจความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้น 

สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครสามารถ

ร่วมท�านายระดบัประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

ได้ร้อยละ	43.40	โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้	ดงันี ้

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ	คือ

 

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	คือ

 

	 ดงัปรากฏในตารางท่ี	4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนคุณลักษณะคุณลักษณะของผู้ บริหาร 

	 	 สถานศกึษา	สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม 

	 	 ศกึษาสมทุรสาคร	
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พบว่าระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครอยู่ใน
ระดบัมากทุกด้านโดยความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูอยู่ในลําดบัสงู
ท่ีสดุ (X�= 4.35, S.D. = 0.45) รองลงมาคือความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน (X�= 
4.23, S.D. = 0.51) ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก (X�= 4.23, S.D. = 0.52)
และการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน(X�= 4.15, S.D. = 0.65)ตามลําดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร                           
           (n = 317) 

ประสิทธิผลของโรงเรียน X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. ความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู    4.35 0.45 มาก 1 
2. ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียน มีทศันคตทิางบวก 4.23 0.52 มาก 3 
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน 4.23 0.51 มาก 2 
4. การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 4.15 0.65 มาก 4 

รวม 4.24 0.42 มาก 
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ความสามารถ (X3) และความกระตือรือร้น(X5)เป็นตวัแปร ท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถ
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ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสามารถร่วม
ทํานายระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครได้
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 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 Y����= 2.20+ 0.24 (X1) + 0.14 (X3) + 0.09 (X5) 

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
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1. ความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู    4.35 0.45 มาก 1 
2. ความสามารถในการพฒันาให้นกัเรียน มีทศันคตทิางบวก 4.23 0.52 มาก 3 
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพฒันาโรงเรียน 4.23 0.51 มาก 2 
4. การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 4.15 0.65 มาก 4 

รวม 4.24 0.42 มาก 
 
ตอนที่  3ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครประกอบด้วยความกล้าในการตัดสินใจ (X1) ความรู้ 
ความสามารถ (X3) และความกระตือรือร้น(X5)เป็นตวัแปร ท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถ
อภิปรายความผนัแปรของประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร (Ytot)ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) 
เท่ากบั0.434ซึง่แสดงว่าความกล้าในการตดัสินใจความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้นสง่ผลตอ่
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสามารถร่วม
ทํานายระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครได้
ร้อยละ43.40โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 Y����= 2.20+ 0.24 (X1) + 0.14 (X3) + 0.09 (X5) 

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Z���� = 0.34 (Z1) +  0.22 (Z3) + 0.15 (Z5)  

 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 

13 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนคุณลักษณะคุณลกัษณะของผู้บริหาร
สถานศกึษา ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร  

 (n = 317) 
แหล่งความแปรปรวน df SS     MS F Sig. 

Regression 3 24.20 8.06 80.12* .00 
Residual 313 31.51 0.10   

Total 316 55.71    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือก 

เข้าสมการ b Beta SEb t    Sig. 

คา่คงท่ี 2.20  0.13 16.55* .00 
ความกล้าในการตดัสนิใจ (X1)  0.24 0.34 0.48 5.02* .00 
ความรู้ ความสามารถ (X3) 0.14 0.22 0.46 3.23* .00 
ความกระตือรือร้น (X5) 0.09 0.15 0.41 2.34* .02 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

R = 0.659  R2 = 0.434 SEE. = 0.317 

 
อภปิรายผล 
 จากผลจากการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้

1.จากผลการวิจยั พบว่าคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย
อนัดบัแรก คือ ความกระตือรือร้นอยู่ในระดบัสงูสดุ รองลงมาได้แก่ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความกล้าใน
การตดัสินใจความรู้ความสามารถและความซื่อสตัย์ ตามลําดบัทัง้นีเ้น่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
และใช้เทคนิควิธีการต่างๆ มาช่วยในการตัดสินใจรวมทัง้การทํางาน และความเอาใจใส่ ความ
รับผิดชอบท่ีตนเองได้รับมอบหมายและทําหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด เพ่ือให้งานโดดเด่นเป็นประจักษ์ และ
ดําเนินงานเพ่ือให้งานบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัครุุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556ในหมวดท่ี 1มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อท่ี 7 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ในการพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ เป็นผู้ นําการ
บริหารสถานศกึษา มีความรู้ความสามารถ ในการใช้หลกัสตูร การสอน การวดัผลและประเมินผลการ
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อภปิรายผล
	 จากผลจากการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้

	 1.	 จากผลการวิจยั	พบวา่คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบวา่คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากทกุด้าน	 โดยเรียงล�าดบัจากคา่เฉลี่ยมาก 

ไปน้อยอนัดบัแรก	 คือ	 ความกระตือรือร้นอยู่ในระดบัสงูสดุ	 รองลงมาได้แก่	 ความเช่ือมัน่ในตนเอง	 

ความกล้าในการตดัสนิใจความรู้ความสามารถและความซ่ือสตัย์	ตามล�าดบัทัง้นีเ้น่ืองมาจากผู้บริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 ปฏิบตัิตน 

เป็นแบบอยา่งท่ีดีและใช้เทคนิควิธีการตา่ง	ๆ 	มาชว่ยในการตดัสนิใจรวมทัง้การท�างาน	และความเอาใจใส ่

ความรับผิดชอบท่ีตนเองได้รับมอบหมายและท�าหน้าท่ีให้ดีท่ีสดุ	 เพ่ือให้งานโดดเด่นเป็นประจกัษ์	

และด�าเนินงานเพ่ือให้งานบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัครุุสภา	 ว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ	พ.ศ.	2556	ในหมวดท่ี	1	มาตรฐานความรู้	และประสบการณ์วิชาชีพ	ข้อท่ี	7	ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีมาตรฐานความรู้	และประสบการณ์ในการพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ	เป็นผู้น�า

การบริหารสถานศกึษา	มีความรู้ความสามารถ	ในการใช้หลกัสตูร	การสอน	การวดัผลและประเมินผล 

การเรียน	 และมีคุณธรรมจริยธรรมในจรรยาบรรณหมวดท่ี	 2	 มาตรฐานการปฏิบัติงาน	 ข้อ	 12	 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษาและผู้บริหารการศกึษาต้องมีการตดัสนิใจปฏิบตักิิจกรรมตา่ง	ๆ  

โดยค�านงึถึงผลท่ีจะเกิดขึน้กบัการพฒันาของผู้ เรียน	บคุลากร	 และชมุชน	มุ่งมัน่พฒันาผู้ ร่วมงานให้

สามารถปฏิบตังิานได้เตม็ศกัยภาพ	ปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี	แสวงหาความรู้	และใช้ข้อมลูขา่วสาร

ในการพฒันา	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของปนดัดา	 ป่ินทศัน์	 (2556:	 99)	 ได้ศกึษาคณุลกัษณะของ 

ผู้บริหารกบับรรยากาศองค์การสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรีุ	

เขต	1	จากการวิจยัพบวา่โดยภาพรวมและรายด้านอยูท่ี่ระดบัมาก	 โดยเรียงคา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย	

ดงันี	้ ความรับผิดชอบ	ความสามารถในการตดัสนิใจ	ความมีชีวิตชีวาและความทนทาน	ความฉลาด 

มีไหวพริบและความสามารถในการจงูใจ	เน่ืองมาจากผู้บริหารสว่นใหญ่มีวฒิุการศกึษาระดบัปริญญาโท 

สาขาการบริหารการศึกษา	 และการเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหารจะต้องผ่านกระบวนการในการคดัเลือก 

การอบรมการท�าผลงานให้เป็นท่ีประจักษ์ตามหลักสูตรการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา	 และได้รับ 

การเพ่ิมพนูความรู้	ความสามารถ	ในการบริหารงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล	

	 จากผลการวิจยั	 แสดงให้เหน็วา่คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ ท่ีมีอ�านาจท่ีได้รับ 

การยอมรับ	 และได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนและพร้อมท่ีจะขบัเคลื่อนให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย 

ตามท่ีก�าหนดไว้	ผู้บริหารจะต้องสนใจ	และเอาใจใสต่อ่การแสวงหาวิธีการท�างานให้ประสบผลส�าเร็จ	

พร้อมกับให้ข้อแนะน�าแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอาชีพครูของ 

เพ่ือนร่วมงานได้	ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาในฐานะผู้น�าองค์กรแหง่การเรียนรู้จะต้องเหน็ความส�าคญั	
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และเอาใจใส่กบัการบริหารงาน	 ผู้บริหารจะต้องผลกัดนัให้ผู้ ร่วมงานได้ปฏิบตัิงานได้เต็มศกัยภาพ 

เพ่ือให้งานประสบความส�าเร็จและมีประสทิธิภาพเพ่ือน�าองค์กรไปสูค่วามส�าเร็จ	

	 2.	 ระดับประสิทธิผลของของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	ประสทิธิผลของโรงเรียน

ในสงักดัส�านกังานพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	อยู่ในระดบัมากทกุด้าน	 โดยเรียงล�าดบั 

จากมากไปหาน้อยดังนี	้ ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมี 

ค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุ	 รองลงมา	 คือ	ความสามารถในการปรับเปลี่ยน	 และพฒันาโรงเรียนความสามารถ 

ในการพฒันาให้นกัเรียนมีทศันคติทางบวก	 การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	 ตามล�าดบั	 ทัง้นีเ้พราะ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นสิ่งส�าคัญท่ีก่อให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งประสิทธิผลใน 

การปฏิบตัิงานเป็นสิ่งส�าคญัท่ีจะบอกถึงความสามารถในการสานสมัพนัธ์ของบุคลากรในโรงเรียน 

เพ่ือรวมแรงให้เป็นหนึง่อนัเดียวกนัในการปฏิบตัหิน้าท่ีให้กบัโรงเรียน	และการใช้ทรัพยากรในการบริหาร

อยา่งมีประสทิธิภาพ	เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์การสอดคล้องกบัแนวคดิของ	Miskel,	McDonald	

&	Bloom	(1983	อ้างถงึใน	ภารดี	อนนัต์นาวี,	2557:	215)	ซึง่ได้กลา่ววา่	ประสทิธิผลของโรงเรียน	คือ	 

ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ	หรือความพงึพอใจในการท�างานของครู	หรือขวญัของสมาชิกโรงเรียนดี	 และ 

สรุปว่าประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาดงันี	้ 1)	 ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงู	 2)	 ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก	 3)	 ความสามารถใน

การปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียน	และ	4)	ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนสอดคล้อง

กับงานวิจยัของสรียา	 อยู่เย็น	 (2556:	 54)	 ได้ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในอ�าเภอท่าตะเกียบ	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา	 เขต	2	 โดยรวมรายด้านอยูใ่นระดบัมาก	 

เรียงอนัดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านความสามารถ	ในการปรับเปลีย่นและพฒันาโรงเรียน	

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน	ด้านความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงู	 และด้านความสามารถในการพฒันา	 ให้นกัเรียนมีเจตคติทางบวกซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจยัของทิพวรรณ	พรมกอง	 (2558:4-5)	 ได้ศกึษาประสทิธิผลของโรงเรียนคาทอลกิ	 สงัฆมณฑล

อบุลราชธานี	ผลการวิจยัพบวา่	ประสทิธิผลของโรงเรียนคาทอลกิสงัฆมณฑลอบุลราชธานีตามความคดิ

เหน็ของผู้บริหารโรงเรียน	และครูผู้สอน	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี	้

ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก	และความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน

โรงเรียนมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	 รองลงมาคือ	ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และความสามารถในการปรับเปลีย่นและพฒันาโรงเรียน	จะเหน็ได้วา่งานวิจยัท่ีสอดคล้องกบังานของ

ผู้วิจยัผลการวิจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนักบัผลวิจยัของผู้วิจยั	แตแ่ตกตา่งกนัในรายด้าน 

ท่ีมีคา่เฉลีย่ตา่งระดบักนั	อาจเป็นเพราะความคดิเหน็ของผู้บริหาร	และครูในงานวิจยัของผู้ ท่ีสอดคล้อง

ได้ให้ความส�าคญัในแต่ละด้านต่างกัน	 เช่นด้านความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทศันคต ิ

ทางบวก	และ	ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนในระดบัมากท่ีสดุ	 เพราะผู้บริหาร	และ
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ครูในโรงเรียนได้ค�านงึถงึผลประโยชน์ท่ีมีตอ่นกัเรียน	 และโรงเรียน	 โดยการร่วมมือกบับคุคลในชมุชน 

ในการพฒันาโรงเรียนให้บรรลเุป้าหมาย	ซึง่ต่างจากงานของผู้ วิจยัท่ีผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น	 

และให้ความส�าคญักับความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูเป็นระดบั

มากท่ีสดุ	 เพราะผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงู	 แสดงถึงผู้บริหารและครูในโรงเรียนสามารถ

พฒันาการด�าเนินงาน	การคดิอยา่งเป็นระบบ	การจดัการเรียนการสอน	จดัท�าและพฒันาสือ่นวตักรรม	

รวมทัง้จดับรรยากาศ	 และทรัพยากรอย่างเหมาะสมจนสามารถท�าให้นกัเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่ 

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้

	 จากผลการวิจยั	 แสดงให้เห็นว่า	 การด�าเนินงานของโรงเรียนให้มีคณุภาพเกิดประสิทธิผล 

ตามเป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญท่ีโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งต้องให้ความส�าคัญเน่ืองจาก

ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียนต้องร่วมกันจัดท�าหลกัสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

ความต้องการและความสามารถของผู้ เรียน	 พร้อมทัง้จัดบรรยากาศและทรัพยากรเหมาะสมต่อ 

การพฒันาผู้ เรียนและพฒันาสื่อการเรียนการสอนใหม่	 ๆ	 ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ 

ผู้ เ รียนอย่างสม�่าเสมอเพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชัน้ 

ให้ประสบความส�าเร็จบรรลเุป้าหมายของโรงเรียน	ซึง่โรงเรียนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครต้องก�าหนดเป้าหมายทิศทางในการบริหารโรงเรียนให้ชัดเจน 

เพ่ือให้โรงเรียนนัน้เกิดประสทิธิผลท่ีดีและมีคณุภาพ

	 3.		จากผลการวิจยัพบว่า	 คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 เรียงตามอิทธิพลจากมาก 

ไปหาน้อย	คือ	ความกล้าในการตดัสนิใจ	ความรู้ความสามารถ	ความกระตือรือร้น	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 อย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 และสามารถร่วมกนัท�านายประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครได้ร้อยละ	 43.40	ทัง้นีเ้น่ืองจากการบริหารสถานศกึษา

จ�าเป็นจะต้องมีผู้บริหารท่ีมีคุณลกัษณะ	 ด้านความรู้ความสามารถท่ีเกิดในตวัผู้บริหารท่ีเกิดจาก 

การเรียนรู้	ความรู้ทัว่ไป	แรงจงูใจ	ลกัษณะนิสยั	ภาพพจน์ท่ีมองตนเอง	บทบาททางสงัคม	หรือทกัษะ 

ท่ีช่วยให้ผู้บริหารปฏิบตัิงานได้ส�าเร็จได้ผลอย่างยอดเย่ียม	 ซึง่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน	 

โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียน	 จะต้องร่วมกนัพิจารณาตามแนวคิด	 แนวทางในการพฒันาวิสยัทศัน์	

สร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง	สามารถแก้ปัญหาเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย	และวตัถปุระสงค์

ของโรงเรียน	เพ่ือตอบสนองความต้องการของของบคุลากรในโรงเรียนดงัท่ีกระทรวงศกึษาธิการประกาศ

ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	2554	มาตรฐานท่ี	8	ผู้บริหารสถานศกึษาปฏิบตังิานตามบทบาท

หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 1)	 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์	ภาวะผู้น�าและความคิดริเร่ิม 

ท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียน	 	 2)	 ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วม	 และใช้ข้อมลูผลการประเมิน 
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หรือผลการวิจยั	เป็นฐานคดิทัง้ด้านวิชาการและการจดัการ		3)	ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศกึษา

ให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิาร	4)	ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

ให้พร้อมรับการกระจายอ�านาจ	 5)	 นกัเรียน	ผู้ปกครองและชมุชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการ

ศกึษา	และ		6)	บริหารให้ค�าแนะน�าค�าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษาเตม็ศกัยภาพ

และเตม็เวลาซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	Gardner	(1990:	46)	ได้กลา่ววา่	องค์ประกอบคณุลกัษณะ

ของผู้ บริหารสถานศึกษา	 หมายถึง	 คุณลักษณะของผู้ บริหารท่ีประกอบด้วยร่างกายท่ีสมบูรณ์	 

มีความฉลาดมีความสามารถกล้าตดัสนิใจ	มีความเช่ือมัน่ในตนเอง	สามารถปรับตวัได้ดีในสถานการณ์ 

การท�างาน	ความรับผิดชอบตอ่งานมีสมรรถภาพในการท�างาน	เข้าใจผู้ ร่วมงานมีทกัษะในการสื่อสาร 

การจูงใจเพ่ือน�าไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	 สอดคล้องกับงานวิจัยของคณิตตรา	

เจริญพร	(2555:	76)	ได้ศกึษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารสถานศกึษา 

โดยโรงเรียนเป็นฐานในสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ผลการวิจยัพบว่า	

คณุลกัษณะด้านคณุธรรม	 รองลงไปได้แก่	 คณุลกัษณะ	 ด้านบคุลิกภาพ	คณุลกัษณะด้านวิชาการ	

คณุลกัษณะด้านความสามารถในการบริหารและคณุลกัษณะ	 ด้านภาวะผู้น�าส่งผลต่อการบริหาร 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ร้อยละ	 45.40	 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 ซึง่แตกต่างจากคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาในด้าน 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง	และด้านความซ่ือสตัย์	 ท่ีไม่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 เน่ืองจากยงัมีปัจจยัในด้านคณุลกัษณะของผู้บริหาร 

สถานศึกษาในด้านอ่ืน	 ๆ	 ท่ีสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครได้อีก	

	 ส�าหรับการวิจยัในครัง้นี	้คณุลกัษณะของผู้บริหารนัน้เป็นสิง่ท่ีส�าคญัและจ�าเป็นตอ่การบริหาร

บคุลากร	 และบริหารงานในโรงเรียนให้บรรลเุป้าหมาย	ผู้บริหารท่ีดีต้องมีคณุลกัษณะท่ีมีความกล้า

ตดัสนิใจในการบริหารงานอยา่งมีวิจารณญาณ		โดยใช้ข้อมลูสารสนเทศอยา่งรอบด้านในการตดัสนิใจ	

และศกึษาหาสาเหตเุพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในองค์กรผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถปฏิบตัิ

ตามนโยบาย	กฎ	 ระเบียบทางราชการ	 ได้อย่างถกูต้องสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กระบวนการ

ท�างานเข้ากบัสถานการณ์ตา่ง	ๆ 	ในองค์กรได้	โดยใช้ความรู้หลกัวิชาการในการปฏิบตังิานบริหารองค์กร

ได้อย่างสร้างสรรค์ก�าหนดทางเลือกในการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโรงเรียน 

โดยตระหนกัถงึครูและผู้ปกครอง	รวมไปถงึการเอาใจใส	่ความกระตือรือร้นในการบริหารงานแสวงหา

วิธีการท�างานให้ประสบผลส�าเร็จ	 ซึ่งผู้บริหารจะต้องผลกัดนัและแนะน�าแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ 

ในการปฏิบตังิานแก่ผู้ ร่วมงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพครูจงึจะสง่ผลให้ประสทิธิผลของโรงเรียนนัน้

บรรลตุามเป้าหมาย	 โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียนจะต้องร่วมกนัพิจารณาตามแนวคิด	 แนวทางใน 

การพฒันาวิสยัทศัน์	การจดัท�าหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาความต้องการ	และความสามารถ

ของผู้ เรียน	 ด้วยการจดับรรยากาศและทรัพยากรเหมาะสมตอ่การพฒันาผู้ เรียน	พฒันาสื่อการเรียน 
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การสอนใหม่	 ๆ	 ท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ	ด�าเนินการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนกัเรียนทกุระดบัชัน้อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจเพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนความรู้ความสามารถ 

ท่ีจ�าเป็นในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม	จริยธรรมและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์

ดงันัน้	ผู้บริหาร	และครูร่วมกนัเปลีย่นแปลงการด�าเนินงานพฒันาโรงเรียน	ด้วยการจดักระบวนการเรียน 

การสอนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน	 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนจากการใช้

นวตักรรมหรือเทคโนโลยีทางการศกึษาท่ีเหมาะสม	 โดยผู้บริหารสามารถให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหา 

การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนด้วยวิธีการประนีประนอม	 และเป็นมิตรใน 

การชีแ้นะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนของนกัเรียน	รวมไปถงึแนวทางการแก้ไขปัญหา 

การปฏิบตัิงานแก่บุคลากรซึ่งผู้บริหารครูและบุคลากรต้องรับรู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภายใน

โรงเรียน	 เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย	และวตัถปุระสงค์ตามท่ีวางไว้จงึจะสง่ผลให้โรงเรียนนัน้มีประสทิธิผล

ท่ีดีเป็นท่ีพงึพอใจกบับคุลากรท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

	 	 1.1	 ผู้บริหารควรให้ความสนใจ	และเอาใจใสต่อ่การแสวงหาวิธีการท�างานให้ประสบผล

ส�าเร็จ	พร้อมกบัให้ข้อแนะน�าแนวทางการปฏิบตังิานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าในอาชีพครูของ

เพ่ือนร่วมงานได้	

	 	 1.2	 ผู้บริหาร	และบคุลากรภายในโรงเรียนควรร่วมกนัจดัท�าหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสภาพ

ปัญหาความต้องการและความสามารถของผู้ เรียน	พร้อมทัง้จดับรรยากาศและทรัพยากรเหมาะสม

	 	 1.3		ผู้บริหารควรรับรู้ถงึปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกบั	ครู	และบคุลากรในโรงเรียน

และพร้อมประสานความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียนได้อยา่งเหมาะสม

	 	 1.4		ผู้บริหาร	 และครูควรร่วมกนัปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีทศันคติ 

ทางบวก	 โดยใช้นวตักรรม	หรือเทคโนโลยีทางการศกึษา	และพฒันาอาคารสถานท่ีในโรงเรียนท่ีเอือ้ 

ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1		ควรศกึษาแนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

	 	 2.2		ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

	 	 2.3		ควรศกึษาประสทิธิผลของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
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การศกึษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ต่อความสามารถด้านการอ่านภาษา
อังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน จงัหวัดนครราชสีมา
A STUDY OF SQ4R LEARNING MANAGEMENT EFFECT ON 

ENGLISH READING COMPREHENSION ABILITY OF GRADE SIX STUDENTS 
IN SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION 

COMMISSION IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE

พชัรนันท์ นราศริิกุลพชัิย / PATCHARANUN NARASIRIKUNPICHAI1

ไพศาล หวังพานิช / PAISAL WANGPANICH2
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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ1)	 เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 2)	 เปรียบเทียบ 

ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	กบัเกณฑ์ร้อยละ	60	3)	ศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั	 คือ	 นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โรงเรียน 

วานิชวิทยา	 อ�าเภอบวัใหญ่	 จงัหวดันครราชสีมา	 สงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน	ภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศกึษา	2560	จ�านวน	1	 ห้องเรียน	จ�านวนนกัเรียน	35	คน	ซึง่ได้มาจาก 

วิธีการสุม่แบบกลุม่จากทัง้หมด	3	ห้องเรียน	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	คือแผนการจดัการเรียนรู้ภาษา

องักฤษแบบ	SQ4R	จ�านวน	8	 แผน	แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	จ�านวน	 

30	ข้อ	และแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	จ�านวน	20	ข้อ	สถิตท่ีิใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	คา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบคา่ที

     

1นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต		สาขาหลกัสตูรและการสอน		มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลติกลุ		
2รองศาสตราจารย์		ดร.	อาจารย์คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลติกลุ	ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
3ผู้ชว่ยศาสตราจารย์		ดร.	อาจารย์คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลติกลุ	กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
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	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.		ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โดยจดั 

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.01

	 2.		ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	หลงัการจดั 

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ	60	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01

	 3.		ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 

อยูใ่นระดบัมาก

ค�าส�าคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R,	การอา่นภาษาองักฤษ

ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	to:	1)	comparethe	English	reading	comprehension	

ability	of	grade	6	students	before	and	afterusing	SQ4R	learning	management;		2)	compare	the 

English	 reading	 comprehension	 ability	 of	 grade	 6	 students	 after	 using	SQ4R	 learning	 

management	with	 the	set	criterion	of	60	percent;	and	3)	 study	 the	students’	 satisfaction	

toward	SQ4R	learning	management.	The	sample	consisted	of	35	grade	6	students	in	the	

2nd	semester	of	academic	year	2017	of	Wanitwittaya	School	 in	Bua	Yai	District,	Nakhon	 

Ratchasima	Province,	under	the	Office	of	the	Private	Education	Commission.	The	sample	

was	derived	by	using	cluster	random	sampling	from	3	classrooms.	The	research	instruments	

were8	lesson	plans	of	SQ4R	learning	management,	a	30-item	achievement	test	of	English	

reading	comprehension,	and	a	20-item	questionnaire	about	students’	satisfaction	 toward	

SQ4R	 learning	management.	 The	collected	data	were	analyzed	with	percentage,	mean,	

standard	deviation,	and	dependent	t-test.

 The results of the study were as follows:

	 1.		The	English	reading	comprehension	ability	of	grade	6	students	after	using	SQ4R	

learning	management	were	statistically	significantly	higher	than	that	of	before	at	the	.01	level.

	 2.		The	English	reading	comprehension	ability	of	grade	6	students	after	using	SQ4R	

learning	management	were	statistically	significantly	higher	than	the	set	criterion	of	60	percent	

at	the	.01	level.	

	 3.		The	students’	satisfaction	toward	SQ4R	learning	management	grade	6	students	

was	at	a	high	level.

Keywords:	SQ4R	learning	management,	English	reading	



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 139

บทน�า
	 ในศตวรรษท่ี	 21	การเรียนรู้ภาษาองักฤษมีความส�าคญัและจ�าเป็นอยา่งย่ิงในชีวิตประจ�าวนั	

เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการตดิตอ่สื่อสาร	การศกึษา	การแสวงหาความรู้	การประกอบอาชีพ	

การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสยัทศัน์ของชมุชนโลก	และตระหนกัถงึความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสงัคมโลก	 น�ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง	 ๆ	 

ชว่ยพฒันาผู้ เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนดีขึน้	เรียนรู้และเข้าใจความแตกตา่งของภาษาและ

วฒันธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	การคิด	สงัคม	 เศรษฐกิจ	การเมือง	การปกครอง	 มีเจตคติท่ีดี 

ตอ่การใช้ภาษาองักฤษและใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารได้	 รวมทัง้เข้าถงึองค์ความรู้ตา่ง	ๆ	 ได้งา่ย

และกว้างขึน้	และมีวิสยัทศัน์ในการด�าเนินชีวิต	(กระทรวงศกึษาธิการ,	2551:	1)	

	 การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษในทุกระดบัชัน้	 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	โดยกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ	มุง่หวงัให้นกัเรียนมีเจตคติ

ท่ีดีตอ่ภาษาตา่งประเทศ	สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศสื่อสารในสถานการณ์ตา่ง	 ๆ	 แสวงหาความรู้ 

ประกอบอาชีพ	รวมทัง้มีความรู้	ความเข้าใจเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก

ได้อย่างสร้างสรรค์	 โดยได้ก�าหนดสาระหลกัท่ีจ�าเป็นส�าหรับนกัเรียนทกุคน	 ซึ่งประกอบด้วยภาษา 

เพ่ือการสื่อสาร	ภาษาและวฒันธรรม	ภาษากบัความสมัพนัธ์กบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน	และภาษากบั

ความสมัพนัธ์กบัชมุชนโลกซึง่คณุภาพของนกัเรียนท่ีส�าคญัเม่ือจบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6 

แล้วต้องมีทกัษะการฟัง	การพดู	การอา่น	และการเขียนภาษาตา่งประเทศ	(กระทรวงศกึษาธิการ,	2551:	

190-225)

	 การอ่านเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับชีวิตในทกุยคุทกุสมยั	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาษาองักฤษซึง่ถือ

เป็นภาษาต่างประเทศท่ีเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารท่ีก่อให้เกิดแนวทางการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม	่

การเมือง	การค้า	และเศรษฐกิจ	ซึง่ภาษาองักฤษได้ปรากฏในสื่อตา่ง	ๆ	ของชีวิตประจ�าวนัของคนไทย

ในยคุขา่วสารข้อมลูคนท่ีสามารถอา่นภาษาองักฤษได้ดีกวา่ยอ่มสบืค้นและพฒันาทกุด้านได้มากกวา่

นัน่หมายความวา่	การศกึษาหาความรู้เพ่ือประกอบอาชีพในอนาคตยอ่มมีแนวโน้มท่ีดีกวา่	โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษตัง้แต่วยัเยาว์	 จึงถือได้ว่าวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชา

ท่ีต้องพฒันาทกัษะการอ่านควบคูก่บัการด�าเนินชีวิตจงึท�าให้การเรียนรู้และด�าเนินชีวิตประสบความ

ส�าเร็จสงูสดุ	 (บณัฑิต	ฉตัรวิโรจน์,	2549:	1)	คนท่ีอา่นหนงัสือเป็นยอ่มจะมีหลกัการหรือแนวทางท่ีจะ

น�าไปสูค่วามส�าเร็จได้มากกวา่	เหตผุลงา่ย	ๆ	ก็คือสามารถอา่นข้อความตา่ง	ๆ	ได้รวดเร็วตีความหรือ

เข้าใจสิ่งท่ีอ่านมาแล้วได้อย่างถกูต้อง	 จดจ�าเร่ืองราวต่าง	 ๆ	 ท่ีอ่านมาแล้วได้ทัง้หมดหรือเกือบหมด	 

เม่ือถงึคราวจ�าเป็นก็สามารถสือ่สารสิง่เหลา่นีใ้ห้เป็นท่ีเข้าใจได้	นอกจากนีบ้คุคลดงักลา่วยงัอาจจะเป็น

เสมือนแหลง่ความรู้และประสบการณ์ตา่ง	ๆ 	ท่ีนา่สนใจอีกด้วย	(สมทุร	เซน็เชาวนิช,	2551:	3)	นอกจากนี ้

การอ่านเป็นกญุแจส�าคญัในการสื่อสาร	 การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเป็นทกัษะท่ีช่วยในการพฒันา 
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การเรียนภาษาไปสูท่กัษะอ่ืน	เชน่	การฟัง	การพดู	และการเขียนกลา่วได้วา่การอา่นเป็นทกัษะพืน้ฐาน 

ท่ีส�าคญัย่ิงในการเรียนรู้วิชาตา่ง	ๆ 	(บญัชา	อึง๋สกลุ,	2545:	70)	การอา่นเป็นทกัษะพืน้ฐานในการพฒันา

ความรู้ความคิด	 ด้านการวิเคราะห์	 สงัเคราะห์และการประเมินคณุค่าในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ 

ผู้ เรียน	 ซึง่สามารถน�าไปสู่การพฒันาความรู้ในศาสตร์ต่าง	 ๆ	ควบคู่กบัการพฒันาความสามารถใน 

การใช้ภาษาองักฤษอีกด้วย	(Grabe	&	Stoller,	2001:	187)	

	 ถงึแม้วา่ทกัษะอา่นจะเป็นทกัษะท่ีส�าคญัและสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวนัได้มากกวา่

ทกัษะอ่ืน	ๆ 	แตพ่บวา่นกัเรียนยงัมีปัญหาด้านการอา่นภาษาองักฤษ	คือ	อา่นแล้วไมเ่ข้าใจ	ทัง้นีอ้าจจะ 

เน่ืองมาจากไม่เข้าใจความหมายของค�าศพัท์ท่ีมีอยู่ในข้อความท่ีอ่านได้	 จึงท�าให้เกิดความรู้สึกว่า 

การอา่นเป็นเร่ืองยากล�าบาก	นา่เบ่ือหนา่ย	และย่ิงไปกวา่นัน้ยงัท�าให้เกิดความหวัน่ไหวไมมี่ความเช่ือมัน่ 

ในตวัเอง	ฉะนัน้ในการอา่นภาษาองักฤษ	การรู้ค�าศพัท์จงึเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นจะมองข้ามไปไมไ่ด้เป็นอนัขาด 

แม้ว่าจะสามารถใช้ทักษะหรือเทคนิคอ่ืน	 ๆ	 เพ่ือการอ่านได้ดีเพียงใดก็ตาม	 แต่ถ้าหากไม่ทราบ 

ความหมายของค�าในข้อความท่ีก�าลงัอา่นก็คงไมเ่ข้าใจสิง่ท่ีอา่นนัน้ได้ตลอดหรือถกูต้อง	แตก่ลบัท�าให้

เสียเวลาและไมไ่ด้ประโยชน์อะไรจากการอา่นนัน้	ๆ	เลย	(สมทุร	เซน็เชาวนิช,	2551:	15)	ซึง่สอดคล้อง

กบัผลงานวิจยัของจิราพร	หนลูาย	 (2550:	 3)	 ท่ีศกึษาพบวา่ทกัษะการอา่นมีผลคะแนนเฉลี่ยต�่ากวา่

ทกัษะการฟัง	พดู	และเขียน	สาเหตท่ีุนกัเรียนมีคะแนนต�่า	เพราะนกัเรียนอา่นค�าศพัท์ไมอ่อก	ไมเ่ข้าใจ

ประโยคและไมส่ามารถตีความประโยคได้	

	 จากการสังเกตนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ของโรงเรียนวานิชวิทยา	 ได้ข้อมูล 

เก่ียวกบัปัญหาการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียน	พบวา่	นกัเรียนบางกลุม่มีทศันคตท่ีิไมดี่ตอ่การอา่น	

เบ่ือหนา่ยการอา่น	การอา่นภาษาองักฤษไมไ่ด้เกิดจากความอยากอา่น	แตต้่องอา่นเพ่ือให้ท�าข้อสอบได้	

สว่นนกัเรียนบางกลุม่อา่นหนงัสอืภาษาองักฤษไมอ่อก	ไมรู้่ความหมายของค�าศพัท์	จงึท�าให้เกิดปัญหา

ท่ีตามมาคือไมส่ามารถเข้าใจในเร่ืองท่ีอา่นได้	ทัง้นีก้ารสอนอา่นภาษาองักฤษของโรงเรียนวานิชวิทยา	

ครูจะเน้นการสอนแบบแปลค�าศพัท์และแปลประโยค	จงึท�าให้เกิดปัญหาดงักลา่ว

	 จากปัญหาท่ีเกิดขึน้กบันกัเรียนจะเห็นได้ว่าต้องมีการปรับปรุงในการจดัการเรียนรู้การสอน

ภาษาองักฤษ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลวิธีท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

มากขึน้	อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาทกัษะอ่ืน	ๆ 	ได้แก่	การฟัง	การพดู	และการเขียน	ตลอดจนการน�าภาษา

องักฤษไปใช้ในชีวิตประจ�าวนัและการประกอบอาชีพอยา่งมีประสทิธิภาพ	 โดยการจดัการเรียนรู้ท่ีจะ

ชว่ยพฒันาด้านการอา่นภาษาองักฤษ	คือ	การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	(Survey,	Question,	Read,	

Record,	Recite,	and	Reflect)	ของ	Robinson	(1970)	ซึง่พฒันามาจากการสอนแบบSQ3R	(Survey,	

Question,	Read,	Recite	 and	Review)	SQ4R	นัน้เพ่ิมขัน้จดบนัทกึ	 (record)	หลงัจากนกัเรียนได้

อา่นบทอา่นและเปลี่ยนขัน้ทบทวน	(review)	เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนได้วิเคราะห์บทอา่น	(reflect)	การจดั 

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	นัน้จะช่วยสร้างนิสยัในการอ่านท่ีดีและมีประสิทธิภาพ	นอกจากนัน้ผู้ เรียน 
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จะยงัได้รับประโยชน์ดงันี	้ คือ	 เรียนรู้ท่ีจะจบัใจความส�าคญัอย่างรวดเร็ว	 เข้าใจเนือ้หาท่ีมีความยาก

ได้ง่ายขึน้	 ผู้ เรียนจดจ�าเร่ืองท่ีอา่นได้นาน	ช่วยให้รู้จกัการคาดเดาค�าถามท่ีจะพบในแบบทดสอบและ 

ไมจ่�าเป็นต้องกลบัไปทบทวนต�าราอีกครัง้	

	 เม่ือพิจารณาจากกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	จะเห็นได้ว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีเพ่ิมความสามารถด้านการอ่าน	 ช่วยสร้างนิสยัการอ่านท่ีดีและมีประสิทธิภาพ	นกัเรียนได้เรียนรู้ 

การจบัใจความส�าคญัอย่างรวดเร็ว	 เข้าใจเนือ้หาท่ีมีความยากได้ง่ายขึน้	 นกัเรียนจดจ�าเร่ืองท่ีอ่าน 

ได้นาน	ชว่ยให้รู้จกัการตัง้ค�าถามและการคาดเดาค�าตอบท่ีพบในบทอา่น	นอกจากนีย้งัชว่ยให้อา่นได้

เร็วขึน้	ดงัจะเหน็ได้จากงานวิจยัของจิราพร	หนลูาย	(2550:	83)	 ท่ีศกึษากบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	 6	 พบว่าความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนหลงัได้รับการสอนแบบ	SQ4R	 

สงูกวา่ก่อนได้รับการสอน	ซึง่สอดคล้องกบัของสายชล	 ป่ินทรายมลู	 (2555:90)	 ท่ีได้ศกึษาวิจยัเร่ือง

การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีสอนอ่านแบบ	 SQ4R	 เพ่ือสร้างเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ	 

ส�าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	 3	พบวา่	คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอา่นภาษา

องักฤษหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05

	 จากการศกึษาขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว 

ข้างต้นพบวา่	การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีจะท�าให้นกัเรียนได้พฒันาทกัษะ 

การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้นักเรียนสามารถอ่านจับประเด็นส�าคัญอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

จนท�าให้มีความเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่านได้ในท่ีสดุ	 นอกจากนีย้งัเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ียึดนกัเรียนเป็น

ส�าคญั	 เพราะชว่ยกระตุ้นพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในการอา่นมากขึน้	 ซึง่จะ

น�าไปสูก่ารพฒันาทกัษะอ่ืน	ๆ	ได้	เชน่	การฟัง	การพดู	การเขียน	และยงัชว่ยพฒันาพฤติกรรมการอา่น

อยา่งเป็นระบบ	ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะน�าการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	มาใช้ในการสอนอา่น

ภาษาองักฤษให้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	โรงเรียนวานิชวิทยา	จงัหวดันครราชสมีา	เพ่ือพฒันา

ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้

วัตถุประสงค์ 
	 1.		เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	6	ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R

	 2.		เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	6	หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	กบัเกณฑ์ร้อยละ	60

	 3.		เพ่ือศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี	6
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สมมตฐิานของการวจิยั 
	 1.		ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 หลัง 

การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	สงูกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้

	 2.		ค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6 

หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ	60

	 3.		นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 

อยูใ่นระดบัมาก

กรอบแนวคดิในการวจิยั
	 ในการวิจยัครัง้นี	้ ผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีจะช่วยพฒันา

ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	 คือ	 การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 (Survey,	Question,	

Read,	Record,	Recite	 and	Reflect)	 ของ	Robinson	 (1970)	นัน้จะช่วยสร้างนิสยัในการอา่นท่ีดี 

และมีประสิทธิภาพ	นอกจากนัน้ผู้ เรียนจะยงัได้รับประโยชน์ดงันี	้ คือ	 เรียนรู้ท่ีจะจบัใจความส�าคญั 

อย่างรวดเร็ว	 เข้าใจเนือ้หาท่ีมีความยากได้ง่ายขึน้	 ผู้ เรียนจดจ�าเร่ืองท่ีอ่านได้นาน	 ช่วยให้รู้จัก 

การคาดเดาค�าถามท่ีจะพบในแบบทดสอบและไมจ่�าเป็นต้องกลบัไปทบทวนต�าราอีกครัง้	

	 จากแนวคิดดังกล่าว	 ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์เพ่ือน�ามาจัดท�ากรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง 

การศกึษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ตอ่ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ในโรงเรียนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 จงัหวดั

นครราชสีมา	โดยมีกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงัภาพท่ี	1
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  วธีิด�าเนินการ
	 ผู้วิจยัได้ด�าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน	ดงันี ้

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

	 	 1.1		ประชากร

	 	 	 	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั	 คือ	 นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนวานิชวิทยา	 

อ�าเภอบวัใหญ่	จงัหวดันครราชสีมา	ภาคเรียนท่ี	2	 ปีการศกึษา	2560	 ท่ีเรียนตามหลกัสตูรแกนกลาง 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 จังหวัดนครราชสีมา	 ภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2560	 สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน	

	 	 1.2		กลุม่ตวัอยา่ง

	 	 	 	 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั	คือ	นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6/3	โรงเรียนวานิชวิทยา	

อ�าเภอบวัใหญ่	จงัหวดันครราชสมีา	ภาคเรียนท่ี	2	ปีการศกึษา	2560	จ�านวน	1	ห้องเรียน	จ�านวนนกัเรียน	

35	คน	ซึง่ได้มาจากวิธีการสุม่แบบกลุม่	(cluster	random	sampling)	จากทัง้หมด	3	ห้องเรียน

 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

	 	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย

	 	 2.1		แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบ	SQ4R	ส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 

ปีท่ี	6	จ�านวน	8	แผน	ใช้เวลาสอนแผนละ	2	ชัว่โมง	รวม	16	ชัว่โมง

	 	 	 	 การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้นัน้	 ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามล�าดบัขัน้ตอนของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 จากนัน้น�าแผน 

การจดัการเรียนรู้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์	 เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและปรับปรุงแก้ไข 

ตามค�าแนะน�าแล้วจงึน�าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ	จ�านวน	5	ทา่น	

เพ่ือตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมของแผน	โดยใช้แบบมาตราสว่นประมาณ	(rating	scale)	 

มี	5	ระดบั	คือ	มากท่ีสดุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยท่ีสดุ	น�าคะแนนผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีผู้เช่ียวชาญประเมินแล้ว	มาวิเคราะห์หาคา่เฉลีย่เพ่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์คณุภาพและความเหมาะสม	

โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดบัคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้	ซึง่ก�าหนดคา่ไว้	5	ระดบั	ดงันี	้(บญุชม 

ศรีสะอาด,	2553:	82-83)	

	 4.51	-	5.00		 	 หมายถงึ		 มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ	

	 3.51	-	4.50		 	 หมายถงึ		 มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัมาก	

	 2.51	-	3.50		 	 หมายถงึ		 มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัปานกลาง	

	 1.51	-	2.50		 	 	หมายถงึ		 	มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัน้อย	

	 1.00	-	1.50		 	 หมายถงึ		 มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัน้อยท่ีสดุ
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	 	 	 	 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคา่เฉลี่ยตัง้แต่	 3.51	ขึน้ไป	 ถือได้วา่มีระดบั

คณุภาพและความเหมาะสมสามารถน�าไปใช้ได้ซึง่ปรากฏผลว่า	 แผนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 

มีคา่เฉลี่ยรายแผนระหวา่ง	4.56	-	4.61	มีคณุภาพและความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ	หลงัจากนัน้ 

น�าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว	 จ�านวน	 2	 แผน	 ไปทดลองใช้	 (try	 -	 out)	 กบันกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6/2	โรงเรียนวานิชวิทยา	ภาคเรียนท่ี	2	ปีการศกึษา	2560	จ�านวน	20	คน	ท่ีไมใ่ช่

กลุม่ตวัอยา่งเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา	 เวลา	และวิธีด�าเนินการจดัการเรียนรู้	 แล้วจงึ 

น�าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทดลองใช้แล้ว	มาปรับปรุงแก้ไขเร่ือง	จดุประสงค์การเรียนรู้	เนือ้หา	และเวลา	

แล้วจดัท�าเป็นฉบบัสมบรูณ์	เพ่ือน�าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจริง

	 	 2.2		แบบทดสอบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษส�าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี	6

	 	 	 	 แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง	และสร้างแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ	4	ตวัเลือก	จ�านวน	40	ข้อ	แล้วน�าเสนออาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบลกัษณะการใช้ค�าถาม	ตวัเลือก	ความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การ

เรียนรู้ความถกูต้องทางภาษาของการสร้างแบบทดสอบ	 ซึง่ผู้ วิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วน�าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ�านวน	 

5	ทา่น	 เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา	 และหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบ 

กบัจดุประสงค์การเรียนรู้	 (Index	 of	 Item	Objective	Congruence:	 IOC)	น�าผลคะแนนท่ีได้จาก 

ผู้ เช่ียวชาญมาค�านวณหาค่าดชันีความสอดคล้องซึง่ต้องมีค่าตัง้แต	่ 0.50-1.00	 จึงถือว่ามีค่าความ 

เท่ียงตรงใช้ได้เหมาะสมท่ีจะน�าไปใช้ในงานวิจยัได้	 (ชวลิต	 ชูก�าแพง,	 2551:	 99)	 ซึ่งแบบทดสอบ 

ท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้มีคา่ความสอดคล้องอยูท่ี่	1.00	ทกุข้อ	จากนัน้น�าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบันกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	1	โรงเรียนวานิชวิทยา	จ�านวน	34	คน	ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งและได้

เรียนเนือ้หาดงักลา่วมาแล้วน�าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาคา่ความยากงา่ย	 (difficulty	หรือคา่	p) 

และคา่อ�านาจจ�าแนก	 (discrimination	หรือคา่	 r)	 ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ	 โดยแบบทดสอบท่ีดี

ควรมีคา่ความยากงา่ยระหวา่ง	0.20-0.80	และมีคา่อ�านาจจ�าแนกระหวา่ง	0.20-1.00	 (ล้วน	สายยศ 

และองัคณา	 สายยศ,	 2543:	 299)	 ซึ่งผู้ วิจยัได้คดัเลือกแบบทดสอบจ�านวน	 30	 ข้อ	 จาก	 40	 ข้อ 

โดยแบบทดสอบท่ีคดัเลอืกมีความยากงา่ยอยูร่ะหวา่ง	0.41-0.71	และแบบทดสอบท่ีมีคา่อ�านาจ	จ�าแนก 

อยูร่ะหวา่ง	0.29-0.71	น�าแบบทดสอบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษท่ีคดัเลือกไว้	จ�านวน	

30	ข้อ	ไปหาคา่ความเช่ือมัน่	(reliability)	KR-20	ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั	โดยก�าหนดคา่ความเช่ือมัน่

ของแบบทดสอบต้องไมต่�่ากวา่	0.75	 (พิสณ	ุฟองศรี,	2549:	174-175)	ผลปรากฏวา่คา่ความเช่ือมัน่ 

ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั	0.89	แล้วจงึน�าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั
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	 	 2.3	 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	ส�าหรับนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่	(rating	scale)	แบง่ระดบัความพงึพอใจเป็น	

5	ระดบั	คือ	มากท่ีสดุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยท่ีสดุ	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	4	ด้าน	คือ	ด้านเนือ้หา	

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้	ด้านสื่อการเรียนรู้	และด้านการวดัผลและประเมินผล	

	 	 	 	 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ผู้ วิจัย 

เร่ิมจากการศกึษาวิธีการสร้างค�าถามและเอกสารตา่ง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	จากนัน้ก�าหนดโครงสร้างค�าถาม	

เพ่ือสร้างแบบสอบถามแล้วจงึน�าเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์	 เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง 

ซึ่งผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วน�า

แบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ	จ�านวน	5	ทา่น	เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง	และหาคา่ดชันี

ความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence:	IOC)	แล้วน�าผลคะแนนท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญ 

มาค�านวณหาคา่ดชันีความสอดคล้องซึง่ต้องมีคา่ตัง้แต่	 0.50-1.00	จงึถือวา่มีคา่ความเท่ียงตรงใช้ได้

เหมาะสมท่ีจะน�าไปใช้ในงานวิจยัได้	 (ชวลติ	 ชกู�าแพง,	 2551:	 99)	 ซึง่ผู้วิจยัได้คดัเลือกแบบสอบถาม 

จ�านวน		20	ข้อ	จาก	30	ข้อ	โดยคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีคา่ความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง	0.80-1.00	 

จากนัน้จดัท�าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ฉบบัสมบรูณ์ท่ีผ่าน 

การตรวจสอบคุณภาพแล้ว	 ไปใช้ในการทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไปซึ่งเกณฑ์ 

การประเมินคา่ความพงึพอใจ	ซึง่ก�าหนดไว้	5	ระดบั	ดงันี ้

	 	 4.51	-	5.00		 	 	 หมายถงึ		 	 มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ	

	 	 3.51	-	4.50		 	 	 หมายถงึ		 	 มีความพงึพอใจในระดบัมาก	

	 	 2.51	-	3.50		 	 	 หมายถงึ		 	 มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง	

	 	 1.51	-	2.50		 	 	 	หมายถงึ		 	 มีความพงึพอใจในระดบัน้อย	

	 	 1.00	-	1.50		 	 	 หมายถงึ		 	 มีความพงึพอใจในระดบัน้อยท่ีสดุ

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

	 	 3.1	 แบบแผนการทดลอง		

	 	 	 	 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบวิจยัเชิงทดลอง	 (experimental	 design)	 จากกลุม่ตวัอย่าง	 

1	กลุม่	วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง	ซึง่ผู้ วิจยัได้ด�าเนินการทดลองแบบ	One	Group	Pretest-Posttest	

Design	(ล้วน	สายยศ	และ	องัคณา	สายยศ,	2543:	249)	ดงัตารางท่ี1

ตารางที่ 1	แผนแบบการทดลอง	

9 
 

 

การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ผู้วิจยัเร่ิมจาก
การศึกษาวิธีการสร้างคําถามและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้กําหนดโครงสร้างคําถาม เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามแล้วจึงนําเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องซึ่งผู้ วิจัยได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วนําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้ว
เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง และหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) แล้วนําผลคะแนนท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญมาคํานวณหาค่าดชันีความ
สอดคล้องซึ่งต้องมีค่าตัง้แต่ 0.50-1.00จึงถือว่ามีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในงานวิจยั
ได้ (ชวลิต ชกํูาแพง, 2551: 99) ซึง่ผู้วิจยัได้คดัเลือกแบบสอบถามจํานวน 20 ข้อ จาก 30 ข้อ โดยคดัเลือก
แบบสอบถามท่ีมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จากนัน้จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมี
ตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4Rฉบบัสมบรูณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพแล้ว ไปใช้ในการทดลองจริงกบั
กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัตอ่ไปซึง่เกณฑ์การประเมินคา่ความพงึพอใจ ซึง่กําหนดไว้ 5 ระดบั ดงันี ้

 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ      
 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัมาก      
 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง     
 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัน้อย     
 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
3.1แบบแผนการทดลอง   

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบวิจยัเชิงทดลอง (experimental design)  จากกลุ่มตวัอย่าง1 กลุ่ม 
วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง ซึง่ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
(ล้วน  สายยศ และ องัคณา  สายยศ, 2543: 249) ดงัตารางท่ี1 

ตารางที่1แผนแบบการทดลอง  

 
ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแผนแบบการทดลอง   
T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนการทดลอง  
X  หมายถึง  การทดลองโดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R 
T2  หมายถึง  การทดสอบหลงัการทดลอง  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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	 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแผนแบบการทดลอง	

	 	 T1		 	 หมายถงึ		 	 การทดสอบก่อนการทดลอง	

	 	 X		 	 	 หมายถงึ		 	 การทดลองโดยการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R

	 	 T2		 	 หมายถงึ		 	 การทดสอบหลงัการทดลอง	

 4.  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

	 	 ผู้วิจยัด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู	ซึง่มีรายละเอียด	ดงันี	้

	 	 4.1	 เปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	 6	 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ก่อนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้	 โดยใช้	 t-test	 แบบ	 

Dependent	Samples

	 	 4.2	 เปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี	6	หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	กบัเกณฑ์ร้อยละ	60	โดยใช้	t-test	แบบ	One	Sample	

	 	 4.3	 ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ของนกัเรียนชัน้ประถม 

ศกึษาปีท่ี	6	โดยใช้คา่เฉลี่ย	(				)	คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

ผลการวจิยั
	 ตอนท่ี	 1	 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	ของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6ก่อนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	

ตารางที่ 2	ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียน 

	 	 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	ก่อนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	

	 จากตารางท่ี	2	พบวา่	ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	 6	 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากบั	14.51	และมีคะแนนเฉลี่ย 

หลงัเรียนเท่ากบั	 22.54	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน	พบว่า	 ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูกวา่คา่เฉลีย่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั	.01
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ผู้วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้  
4.1เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ t-test แบบ 
DependentSamples 

4.2เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4Rกบัเกณฑ์ร้อยละ 60โดยใช้ t-test แบบ OneSample  

4.3ศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6
โดยใช้คา่เฉลี่ย ( ) คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 
ผลการวจิัย 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6ก่อนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R   

 

ตารางที่2 ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ  ของนกัเรียน 
 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6ก่อนและหลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R   
 
การทดสอบ n คะแนนเตม็ Χ S.D. D D t p 

ก่อนเรียน 35 30 14.51 4.00 
8.03 2.99 2.69** .000 

หลงัเรียน 35 30 22.54 3.27 
**มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6
โดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากบั 14.51และมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนเท่ากบั 
22.54ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน พบว่า คา่เฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูกวา่คา่เฉลี่ยก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 ตอนท่ี 2วิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
 
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ  ของนกัเรียน 

D DS
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	 ตอนท่ี	 2	 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ	ของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	กบัเกณฑ์ร้อยละ	60

ตารางที่ 3	ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียน 

	 	 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	หลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	กบัเกณฑ์ร้อยละ	60

	 จากตารางท่ี	3	พบวา่	ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	 6	 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั	 22.54	และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง

เกณฑ์กับคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนักเรียน	พบว่า	 คะแนน 

ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 สงูกว่าเกณฑ์ 

ร้อยละ	60	(18	คะแนน)	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01

	 ตอนท่ี	3	วิเคราะห์ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ของนกัเรียนชัน้ประถม

ศกึษาปีท่ี	6

ตารางที่ 4	 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 

	 	 ปีท่ี	6
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 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  หลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
 

การทดสอบ N 
คะแนน
เตม็ 

Χ  S.D. 
เกณฑ์

พจิารณา t p 

หลงัเรียน 35 30 22.54 3.27 18 8.23** .000 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6
โดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 22.54และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กบั
คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียน พบว่า คะแนนความสามารถด้าน
การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 (18 คะแนน) 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 
 
ตารางที่4 ระดบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 ในภาพรวม 
 

รายการประเมนิ Χ S.D. ระดับ 

1. ด้านเนือ้หา 4.35 0.20 มาก 
2. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.42 0.32 มาก 
3. ด้านส่ือการเรียนรู้ 4.20 0.33 มาก 
4. ด้านการวดัผลและประเมินผล 4.32 0.36 มาก 

รวม 4.32 0.15 มาก 
 
 จากตารางท่ี4พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทัง้ 4 ด้าน โดยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ลําดบัสงูท่ีสดุคือเท่ากบั 4.42รองลงมาคือด้านเนือ้หา มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.35 ด้านการวดัผลและประเมินผล 
มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.32และด้านส่ือการเรียนรู้มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  4.20ตามลําดบั 

11 
 

 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  หลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
 

การทดสอบ N 
คะแนน
เตม็ 

Χ  S.D. 
เกณฑ์

พจิารณา t p 

หลงัเรียน 35 30 22.54 3.27 18 8.23** .000 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6
โดยการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 22.54และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กบั
คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียน พบว่า คะแนนความสามารถด้าน
การอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 (18 คะแนน) 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 
 
ตารางที่4 ระดบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
 ในภาพรวม 
 

รายการประเมนิ Χ S.D. ระดับ 

1. ด้านเนือ้หา 4.35 0.20 มาก 
2. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.42 0.32 มาก 
3. ด้านส่ือการเรียนรู้ 4.20 0.33 มาก 
4. ด้านการวดัผลและประเมินผล 4.32 0.36 มาก 

รวม 4.32 0.15 มาก 
 
 จากตารางท่ี4พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทัง้ 4 ด้าน โดยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ลําดบัสงูท่ีสดุคือเท่ากบั 4.42รองลงมาคือด้านเนือ้หา มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.35 ด้านการวดัผลและประเมินผล 
มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.32และด้านส่ือการเรียนรู้มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  4.20ตามลําดบั 
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	 จากตารางท่ี	 4	 พบว่า	 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.32	 เม่ือพิจารณา 

รายด้าน	พบวา่	นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทัง้	4	ด้าน	โดยด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้	 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสูงท่ีสุดคือเท่ากับ	 4.42	 รองลงมาคือด้านเนือ้หา	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.35	 

ด้านการวดัผลและประเมินผล	 มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั	 4.32	 และด้านสื่อการเรียนรู้มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั	 4.20	

ตามล�าดบั

อภปิรายผล
	 จากผลการวิจัยเร่ือง	 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ต่อความสามารถด้าน 

การอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 ในโรงเรียนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

สง่เสริมการศกึษาเอกชน	จงัหวดันครราชสีมา	สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

	 1.	 ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โดยจัด 

การเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ	 .01	 และความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 

หลงัการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 60	 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตัง้ไว้	 ทัง้นีเ้น่ืองจากการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 เป็น 

การจดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ท่ีจะจบัใจความส�าคญัได้เร็ว	เข้าใจเนือ้หาท่ีมีความยาก 

ได้งา่ยขึน้	ผู้ เรียนจดจ�าเร่ืองท่ีอา่นได้นาน	ชว่ยให้รู้จกัการคาดเดาค�าถามท่ีจะพบในแบบทดสอบ	และ 

ไม่จ�าเป็นต้องกลบัไปทบทวนอีกครัง้	 เพราะสรุปใจความส�าคญัทุกอย่างไว้แล้วจากการจดบนัทึก	

นอกจากนีแ้ล้วยงัชว่ยให้อา่นได้เร็วย่ิงขึน้	โดยไมต้่องใช้เวลานานเม่ือมีการฝึกฝนอยา่งสม�่าเสมอ	

	 การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 เป็นการจดัการเรียนรู้ไปทีละขัน้ตอน	 โดยเร่ิมจากครูผู้สอน 

ต้องเตรียมความพร้อม	 จัดกลุ่มผู้ เรียนโดยคละความสามารถ	 กลุ่มละ	 4-5	 คน	 พร้อมทัง้ชีแ้จง 

จุดประสงค์การเรียนรู้	 และชีแ้จงการจดัการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 และจดัการเรียนรู้ทีละขัน้ตอนดงันี	้ 

1)	 ขัน้น�าสูบ่ทเรียน	 มีการกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนเพ่ือเช่ือมโยงเข้าสูเ่ร่ืองท่ีจะอา่น	2)	 ขัน้สอน	 

ให้นักเรียนส�ารวจ	 (survey)	 บทอ่านและอ่านเนือ้เร่ืองอย่างคร่าว	 ๆ	 ตัง้ค�าถาม	 (question)	 

จากการส�ารวจบทอ่าน	แล้วให้นกัเรียนอ่านบทอ่านอย่างละเอียด	 (read)	 และค้นหาค�าตอบส�าหรับ 

ค�าถามท่ีตัง้ไว้	 แล้วจดบนัทึก	 (record)	 ข้อมลูต่าง	 ๆ	 ท่ีได้จากการอ่าน	 โดยบนัทึกตามความเข้าใจ 

ของตนเองพร้อมจดบนัทึกค�าตอบจากค�าถามท่ีตัง้ไว้	 จากนัน้สรุปใจความส�าคญั	 (recite)	 โดยใช้ 

ภาษาของตนเอง	 จากนัน้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทบทวน	 วิเคราะห์	 วิจารณ์บทอ่าน	 แสดงความ

คิดเห็น	 ครูจะทบทวนค�าถามและค�าตอบท่ีได้จากบทอ่าน	 หากข้อมูลท่ีส�าคัญหายไปให้นักเรียน

กลบัไปอ่านซ�า้	 3)	 ขัน้สรุป	นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้ทัง้ด้านเนือ้เร่ืองและวิธีการอ่าน	 

ครูตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยค�าถาม	
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	 เม่ือพิจารณาจากกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	จะเห็นได้ว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีเพ่ิมความสามารถทางด้านการอา่น	ชว่ยสร้างนิสยัการอา่นท่ีดีและมีประสทิธิภาพ	นกัเรียนได้เรียนรู้ 

การจบัใจความส�าคญัอยา่งรวดเร็ว	 เข้าใจเนือ้หาท่ีมีความยากได้งา่ยขึน้	 นกัเรียนจดจ�าเร่ืองท่ีอา่นได้

นาน	 ช่วยให้รู้จกัการตัง้ค�าถามและการคาดเดาค�าตอบท่ีพบในบทอ่าน	นอกจากนีย้งัช่วยให้อ่านได้

เร็วขึน้	ดงัจะเหน็ได้จากงานวิจยัของจิราพร	หนลูาย	(2550:	83)	 ท่ีศกึษากบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี	 6	 พบว่าความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนหลงัได้รับการสอนแบบ	SQ4R 

สงูกว่าก่อนได้รับการสอน	 ซึ่งสอดคล้องกับของจุฑารัตน์	 หมวกพิกุล	 (2558)	 ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ือง 

ผลการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธี	 SQ4R	 ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 5	พบว่า	นกัเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านภาษาองักฤษด้วยวิธี	 SQ4R	 

ท่ีมีตอ่ความสามารถในการอา่นเพ่ือความเข้าใจ	ผา่นเกณฑ์ร้อยละ	70	ของคะแนนเตม็

	 2.		ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 

อยู่ในระดบัมากจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 พบว่า	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

แบบ	SQ4R	 โดยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 คือ	ค่าเฉลี่ยเท่ากบั	 4.32	 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

การวิจัยท่ีตัง้ไว้	 ทัง้นีเ้น่ืองจากวิธีการสอนแบบ	 SQ4R	 เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมส�าหรับการเรียน 

การอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ	สามารถน�าไปใช้กบัการเรียนการอา่นภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั 

ซึ่งเป็นวิธีการท่ีช่วยกระตุ้นให้พัฒนาศกัยภาพทางการเรียนการอ่านภาษาองักฤษ	ท�าให้นักเรียน 

มีทกัษะการอา่นภาษาองักฤษท่ีดีขึน้	ชว่ยให้นกัเรียนได้อา่นรายละเอียดของบทอา่นอยา่งเป็นขัน้ตอน	

สามารถตอบค�าถามท่ีตัง้ไว้จากบทอ่าน	 และยงัช่วยให้ส�ารวจเร่ืองราวท่ีได้อ่านอย่างคร่าว	 ๆ	 ได้เป็น

อย่างดี	ท�าให้นกัเรียนจดจ�าข้อความท่ีส�าคญัในการอ่านภาษาองักฤษ	 รวมถึงเป็นการทบทวนเร่ืองท่ี

อ่านทัง้หมด	และช่วยให้นกัเรียนเข้าใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างชดัเจน	พร้อมทัง้ท�าให้นกัเรียน

สามารถจดจ�าเนือ้หาได้นานในการอ่านจบัใจความส�าคญัของเร่ือง	 เป็นวิธีการสอนท่ีท�าให้นกัเรียน 

ได้มีการจดจ�าเร่ืองราวเก่ียวกับการอ่านอย่างเป็นระบบ	 และท�าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธี 

การสอนแบบ	SQ4R	อยูใ่นระดบัมาก	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของจิราพร	หนลูาย	(2550:	83)	ได้ศกึษา 

เร่ืองผลการใช้วิธีสอนแบบ	SQ4R	 ท่ีมีตอ่ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและ

ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้านโหละหาร	

จงัหวดัพทัลงุ	 ผลการวิจยัพบว่า	 ความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีท่ี	 6	 ต่อการเรียน 

ภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณารายด้านแล้ว	พบว่า	 นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ใน

ระดบัมากทัง้	4	ด้าน	โดยด้านท่ีมีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุ	คือ	ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้	มีคา่เฉลีย่เทา่กบั	 

4.42	สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลีย่รองลงมา	คือ	ด้านเนือ้หา	มีคา่เฉลีย่เทา่กบั	4.35	ด้านการวดัและประเมินผล	

มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั	4.32	และด้านสื่อการเรียนรู้	มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั	4.20	ตามล�าดบั	
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ข้อเสนอแนะ
	 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ 

ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ผู้ วิจยัได้ค้นพบสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียน 

การสอนและมีข้อเสนอแนะดงันี	้

 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

	 	 1.1	 การน�าการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 ไปใช้	 ครูผู้สอนควรศกึษาจากผลการวิจยัและ

ท�าความเข้าใจขัน้ตอนในการจดักิจกรรมให้ชดัเจน	เตรียมสือ่ให้พร้อมส�าหรับการจดักิจกรรมแตล่ะครัง้	

และควรบนัทกึข้อมลูหลงัการจดัการเรียนรู้	 เพ่ือให้ทราบสิ่งท่ีจะต้องแก้ไข	 เพ่ือท�าให้การจดักิจกรรม 

การเรียนรู้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้

	 	 1.2		การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชัว่โมงแรกครูควรชีแ้จงข้อตกลงข้อปฏิบตัิและเกณฑ์ 

ตา่ง	ๆ	ในการเรียนรู้ให้นกัเรียนเข้าใจก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้	

	 	 1.3		ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมท�ากิจกรรมกลุ่ม	 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี	 

ความสามคัคีภายในกลุม่	มีจิตสาธารณะอาสาชว่ยเหลอืเพ่ือนท่ีเรียนออ่น	สง่เสริมเพ่ือนเก่ง	และมีจิตใจ

ใฝ่เรียนรู้	กล้าแสดงความคดิเหน็	กล้าแสดงออกในสิง่ท่ีถกูต้อง

	 	 1.4		ควรฝึกฝนการตัง้ค�าถามให้กบันกัเรียนสม�่าเสมอจะช่วยให้นกัเรียนเกิดความเคยชิน	

โดยเฉพาะประโยคค�าถามท่ีขึน้ต้นด้วย	Wh	–	questions

	 	 1.5		การเลือกเนือ้เร่ือง	 ควรเลือกเนือ้เร่ืองท่ีอยู่ในสถานการณ์ปัจจบุนั	 มีความยากง่าย 

เหมาะสมกบัวยั	 มีภาพประกอบเนือ้เร่ือง	 จะท�าให้นกัเรียนเข้าใจเร่ืองราวท่ีก�าลงัอ่านได้ดี	 เนือ้เร่ือง

ควรผ่านการหาระดบัความยากง่าย	ส่วนแบบบนัทึกการอ่านควรตกแต่งด้วยภาพการ์ตนูจะกระตุ้น 

ให้นกัเรียนหนัมาสนใจในกิจกรรมมากขึน้

	 	 1.6		ในจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	 ในขัน้ตอนการแสดง 

ความคดิเหน็	วิเคราะห์	วิจารณ์บทอา่น	นกัเรียนบางสว่นจะไมค่อ่ยแสดงออก	ขาดความมัน่ใจในตนเอง	

ส่วนมากนกัเรียนท่ีน�าเสนอความคิดเห็นจะเป็นนกัเรียนกลุ่มเดิม	 ๆ	 ดงันัน้ครูผู้สอนควรส่งเสริมและ 

เอาใสใ่จนกัเรียนได้ผลดัเปลีย่นกนัทกุคน	เพ่ือชว่ยให้ครูได้ตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียน	ตลอดจน

ทราบปัญหาและข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของนกัเรียน

	 	 1.7		ครูควรแจ้งผลการท�ากิจกรรม	หรือการทดสอบให้นกัเรียนทราบทนัที	 เพ่ือให้นกัเรียน

ทราบผลงานของตนเองและของกลุม่	 ซึง่จะสง่ผลให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจงูใจ

ในการเรียนรู้

	 	 1.8		ผู้สอนควรมีการเสริมแรงโดยการให้รางวลัทุกครัง้	 เม่ือนักเรียนแต่ละคนสามารถ 

ตอบค�าถามได้ถกูต้อง	 เพราะรางวลัเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความพงึพอใจท่ีอยากจะเรียนรู้ภาษา

องักฤษและยงัท�าให้เกิดการชว่ยเหลือกนัอยา่งเตม็ความสามารถ	และสง่เสริมบรรยากาศในการเรียน 
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ให้เป็นกนัเองสนกุสนาน	ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ท่ีสงูขึน้

 2.  ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1	 ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 โดยวิธีการจัด 

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	กบัแบบอ่ืน	ๆ	 เช่น	 จดัการเรียนรู้แบบ	KWL	PLUS	หรือวิธีการจดัการเรียนรู้ 

แบบ	MIA	(A	More	Integrated	Approach	to	the	Teaching	of	Reading)	เป็นต้น

	 	 2.2		ควรพฒันาบทเรียนส�าเร็จรูปหรือแบบฝึกหดัอ่ืน	 ๆ	มาใช้ประกอบในการอ่านโดยวิธี

การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการเรียนการสอน

	 	 2.3		ควรมีการเปรียบเทียบความคงทนของผลการจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ต่อความ

สามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ

สรุป
	 ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนกลุ่มทดลอง	 โดยการจัดการเรียนรู้ 

แบบ	SQ4R	คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนและสงูกวา่เกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ร้อยละ	60	อยา่งมีนยัส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั	.01	อีกทัง้กลุม่ทดลองมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้แบบ	SQ4R		อยูใ่นระดบัมาก
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การด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพื่อสตรีและเดก็เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลาง

SERVICE OPERATIONS OF THE CENTRAL THAILAND CHRISTIAN  

NETWORK FOUNDATION FOR WOMEN AND CHILDREN

มณฑติา ไชยสมบตั ิ/ MONTHITA CHAISOMBAT1

ธีรวุธ ธาดาตนัตโิชค / THEERAWUT TADATONTICHOK2

ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ / DUANGJAI CHANASID3

บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา	 1)	 ระดบัความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร 

ต่อผลการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง 

2)	เปรียบเทียบความคิดเหน็ของผู้บริหารและบคุลากรตอ่ผลการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ		

จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล	หน่วยงานของมลูนิธิ	 และอายกุารก่อตัง้	 3)	 เสนอแนะแนวทาง 

การพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัมี	2	กลุม่	ประกอบด้วย	 

ผู้ตอบแบบสอบถาม	คือ	ผู้บริหาร	และบคุลากรของมลูนิธิ	จ�านวน	86	คน	ได้มาโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้

กระจายตามเครือขา่ย	และกลุม่ท่ี	2	คือ	ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ	ประธาน	 

ผู้อ�านวยการ	หรือผู้จดัการ	 จ�านวน	 8	คน	 ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง	 เคร่ืองมือท่ีใช้ใน	การวิจยั	 

คือ	 แบบสอบถาม	 ท่ีสร้างขึน้โดยผู้ วิจยั	 โดยมีค่าความตรงด้านเนือ้หาระหว่าง	 0.67-1.00	 และมีค่า 

ความเท่ียงเท่ากับ	 0.94	 และแบบสัมภาษณ์	 วิเคราะห์ข้อมูล	 โดยการหาค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	การทดสอบที	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	และการวิเคราะห์เนือ้หา	

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.		ระดบัความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากรตอ่ผลการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ

ในภาพรวมมีระดบัมาก	ประกอบด้วย	การพฒันาจิตวิญญาณ	การศกึษา	อาคารสถานท่ี	 การรักษา

พยาบาลและอนามยั	สงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	และการจดัหางาน	

	 2.	 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและบคุลากรตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการ

ของมลูนิธิ	 จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างานเก่ียวกบัมลูนิธิ	 หน่วยงานของมลูนิธิ	 และอายกุารก่อตัง้ 

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคญั 

1นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2อาจารย์	ดร.	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม	ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
3ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม	ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ทางสถิตท่ีิระดบั	.05	สว่นการจ�าแนกตามเพศ	ต�าแหนง่	อาย	ุระดบัการศกึษาสงูสดุ	และอาชีพตา่งกนั	

มีความคดิเหน็ตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิไมแ่ตกตา่งกนั	

	 3.	 แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิ	 ท่ีเสนอแนะจากผล 

การวิจยันีป้ระกอบด้วย		1)	ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	ควรจดัอบรม	ให้ความรู้	ความเข้าใจเก่ียวกบั 

การบนัทึกเอกสาร	 และหลกัการให้การปรึกษาแก่บคุลากร	 2)	 ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	

ควรติดต่อประสานงานกบัหน่วยบริการทางสาธารณสขุ	หรือสถานพยาบาลอ่ืนในการรักษา	ตรวจ

สขุภาพ	และให้ความรู้เร่ืองสขุอนามยัแก่บคุลากร		3)	ด้านการศกึษา	ควรร่วมมือกบัสถานศกึษาเพ่ือให้ 

การชว่ยเหลอื	ตดิตาม	และประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง		4)	ด้านอาคารสถานท่ี	ผู้บริหารควรเป็นผู้กลัน่กรอง

และตดัสนิใจเก่ียวกบัรูปแบบการประกนัภยั	และบริษัทประกนัภยัท่ีได้มาตรฐาน		5)	ด้านการจดัหางาน	 

ควรแตง่ตัง้บคุลากรเพ่ือตดิตามดแูล	ให้การชว่ยเหลอือยา่งจริงจงั	และตอ่เน่ือง	และ		6)	ด้านการพฒันา

จิตวิญญาณ	ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีความรู้ด้านพระคมัภีร์	ควรจดัท�าหลกัสตูร	หรือรูปแบบการศกึษา	

ค้นคว้าให้เหมาะสมกบับริบท	พร้อมทัง้มีการประเมินผล	แก้ไข	ปรับปรุง	และพฒันาอยูเ่สมอ

ค�าส�าคัญ: การด�าเนินงานด้านการบริการ,	มลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง

ABSTRACT

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

personnel’s	 opinions	 towards	 the	 service	operations	of	 the	 foundation	 “Central	 Thailand	

Christian	Network	Foundation	for	Women	and	Children”;	2)	compare	the	administrators	and	

personnel’s opinions towards service operations of the foundation as classified by personal 

factors,	foundation’s	department	and	period	of	establishment;	and	3)	suggest	guidelines	for	

developing	service	operation	of	the	foundation.	The	research	samples	consisted	of	2	groups.	

The	 first	 group	was	of	 86	 foundation	administrators	 and	personnel,	 derived	by	 stratified	 

random	sampling	distributed	by	foundation’s	network.	The	second	group	was	8	interviewees 

	 consisting	of	 foundation’s	 committee,	 foundation's	presidents,	 foundation’s	directors	 or	

foundation’s	managers,	derived	by	purposive	sampling.	The	research	instruments	were	a	

questionnaire,	constructed	by	the	researcher	with	IOC	content	between	0.67-1.00	and	the	

internal	consistency	coefficients	was	0.94,	and	an	interview	form.	Data	were	analyzed	with	

percentage,	mean,	 standard	deviation,	 t-test,	 one-way	analysis	of	 variance,	and	content	

analysis.
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 The research results showed that: 

	 1.		 The	 level	 of	 administrators	 and	 personnel’s	 opinions	 towards	 the	 service	 

operations	of	the	foundation	was	at	a	high	level.	These	aspects	were	as	follows:		spiritual	

development,	education,	building,	clinical	nursing	practices	and	sanitation,	psychological	

and	social	welfare,	and	vocational	services.

	 2.		 The	 administrators	 and	 personnel’s	 opinion	 towards	 service	 operations	 of	 

foundation	as	classified	by	work	experiences,	foundation	department,	period	of	establishment	

was	different	with	statistical	significance	at	.05.	There	was	no	difference	when	classified	by	

gender,	job	position,	age,	highest	educational	level,	and	occupation.

	 3.		 The	guidelines	 for	 	 service	 operations	 of	 the	 foundation	were:	 1)	 regarding		 

psychological	 and	 social	 welfare,	 there	 should	 be	 personnel	 	 training	 on	 recording	 

documents	and	principle	of	counseling;		2)	regarding	medical	and	health	care,	the	personnel 

should cooperate with health service agencies or hospitals concerning treatments and 

checkups,	and	sanitary	training;	3)	regarding	education,	the	foundation	should	collaborate	

with	schools	to	provide	continuous	help,	follow	up,	and	assessment;	4)	regarding	building,	

the administrator should be the person in charge of deliberating and making decision on 

the	insurance	program	from	standard	insurance	company;	5)	regarding	employment,	the	

foundation	should	authorize	personnel	to	monitor	and	provide		continuous	help;	6)	regarding	

spiritual	development,	administrators	and	personnel	should	be	knowledgeable	of	the	Bible.	

There should be a curriculum or educational module suitable for the foundation’s context 

with	continuous	evaluation,	modification,	and	development.	

Keywords:	 service	operation,	Central	 Thailand	Christian	Network	 Foundation	 for	Women	 

  and Children

บทน�า
	 พระราชบญัญัติส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม	พ.ศ.	 2546	 (2546:	 58)	 ได้ก�าหนดระบบ 

การจดับริการทางสงัคมซึง่เก่ียวกบัการป้องกนัการแก้ไขปัญหาการพฒันาและการสง่เสริมความมัน่คง

ทางสงัคมเพ่ือตอบสนองความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐานของประชาชนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี	 และพึ่งตนเอง

ได้อยา่งทัว่ถงึเหมาะสมเป็นธรรม	 และให้เป็นไปตามมาตรฐานทัง้ทางด้านการศกึษา	 สขุภาพอนามยั	 

ท่ีอยู่อาศยัการท�างาน	 และการมีรายได้	 นนัทนาการ	 กระบวนการยตุิธรรม	 และบริการสงัคมทัว่ไป 

โดยค�านงึถงึศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ก�าหนดบคุคลหรือกลุม่บคุคลซึง่อยูใ่นสภาวะยากล�าบากท่ีจ�าต้อง
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ได้รับการชว่ยเหลอื	เชน่	เดก็	เยาวชน	คนชรา	ผู้ยากไร้	ผู้ พิการ	หรือทพุพลภาพ	ผู้ ด้อยโอกาส	ผู้ถกูละเมิด

ทางเพศ	หรือบคุคลท่ีกฎหมายก�าหนดปัจจบุนัสภาพสงัคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 อนัเน่ือง 

มาจากความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยี	 และมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้อีกทัง้

ประชากรเพ่ิมจ�านวนมากขึน้อยา่งรวดเร็ว	จากผลส�ารวจประชากรในประเทศไทย	จ�านวน	65	ล้านคน 

มีประชากรท่ีเป็นเดก็และเยาวชนท่ีมีอาย	ุ 0-19	 ปี	 จ�านวน	17,586,382	คน	 (ส�านกังานสถิตแิหง่ชาติ	

2556:	 12)	 จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางสงัคมตามมา	 เร่ิมตัง้แต่ปัญหาระดบัประเทศลงไปจนถึง

ระดบัครอบครัว	โดยระบบของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเตบิโตทางเศรษฐกิจสงัคมและ

การเมืองดงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี	 11	 (พ.ศ.	 2555-2559)	 	พบวา่เศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเข้มแข็งและเร่ิมเตบิโตอยา่งมีคณุภาพ	และขยายตวัเพ่ิมขึน้	คณุภาพชีวิตของคนไทย

ดีขึน้มีหลกัประกนัความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีหลากหลายแม้ความยากจนลดลงจริง	 แต่

ปัญหาสงัคมไมไ่ด้ลดลงแตอ่ยา่งใด	กลบัรุนแรงมากขึน้	โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดกบัสตรีและเดก็	ดงันัน้

ในการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลางจึงพบว่า 

มีความหลากหลายของปัญหา		เชน่	ปัญหารูปแบบของการด�าเนินงานเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลอื	การ

ฟืน้ฟเูยียวยาด้านร่างกายและจิตใจ	การดแูลและให้การรักษาพยาบาลอยา่งตอ่เน่ืองในสถานพยาบาล	 

การศกึษาตามภาคบงัคบัของรัฐบาลอยา่งเสมอภาค	การได้เข้าพกัพิงในอาคารสถานท่ีท่ีมัน่คง	ปลอดภยั	

การยอมรับและได้เข้าท�างานในสถานประกอบการ	และการสง่เสริมกิจกรรมอยา่งเหมาะสมตามความเช่ือ

และศรัทธาทางศาสนา

	 จากปัญหาดงัท่ีได้กลา่วมา	มลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลางจงึด�าเนินงาน

ร่วมกบัทกุสถาบนัในสงัคมตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองเดก็	พ.ศ.	2546	และพระราชบญัญตัคิุ้มครอง 

ผู้ถกูกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	2550	ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวสัดภิาพสตรีและ

เด็กและเพ่ือเป็นการปฏิบตัิให้สอดคล้องตามหลกัค�าสอนทางศาสนาด้านความเช่ือท่ีต้องแสดงออก

เป็นการกระท�าตามพระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้าในพระคริสต์ธรรมคมัภีร์	 (สมาคมพระคริสตธรรม

ไทย,	2541:	361)	ในพระธรรมยากอบ	1:	27	บนัทกึไว้วา่	“ธมัมะท่ีบริสทุธ์ิไร้มลทินตอ่พระพกัตร์พระเจ้า

และพระบดิานัน้คือการเย่ียมเยียนเดก็ก�าพร้าและหญิงหม้ายท่ีมีความทกุข์ร้อน	โดยได้รับความร่วมมือ

จากผู้ มีจิตศรัทธาทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต	ิระดมทัง้ก�าลงัทรัพย์	บคุลากร	ได้จดัตัง้และจดทะเบียน

เป็นมลูนิธิท่ีไม่แสวงผลก�าไร	 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการรองรับสตรีและเด็กท่ีประสบกบัปัญหาและได้

รับผลกระทบทางสงัคมท่ีไมส่ามารถด�ารงชีพด้วยตนเองได้	 ให้ได้รับการช่วยเหลือโดยจดัให้มีท่ีพกัพิง	

ให้การฟืน้ฟ	ูเยียวยา	ทัง้ร่างกายและจิตใจ	ฝึกฝนอาชีพ	และรับการพฒันาท่ีเหมาะสม	ให้มีโอกาสกลบั

ไปใช้ชีวิตได้อยา่งปรกตสิขุในสงัคม

	 เน่ืองจากการจดัการบริการด้านตา่ง	ๆ	ให้แก่สตรีและเดก็ของมลูนิธิ	มีความจ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ี

ผู้บริหารและบคุลากรต้องให้ความส�าคญัตอ่การด�าเนินงาน	 โดยอาศยัข้อมลูจากการวิจยัมาประกอบ

การท�างานในทกุมิต	ิผู้ปฏิบตังิานจะต้องขบัเคลือ่นให้การด�าเนินงานมีประสทิธิภาพ	ซึง่ในปัจจบุนัมลูนิธิ	
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ก�าลงัประสบปัญหาเก่ียวกบัการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	 ผู้ วิจยัในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึ่ง 

ของบคุลากรในมลูนิธิ	จงึมีความสนใจและต้องการท�าวิจยัเร่ืองการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	

เพ่ือน�าผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	ให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของมลูนิธิ	สามารถแก้ไข	ลดความรุนแรงของปัญหาในการปฏิบตังิาน	และก่อเกิดประโยชน์

สงูสดุตอ่สตรีและเดก็อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศกึษาระดบัความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากรตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการ

ของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง

	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ บริหารและบุคลากรของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก 

เครือข่ายคริสเตียนภาคกลางต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย

คริสเตียนภาคกลาง

	 3.	 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรี 

และเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง		

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา	(descriptive	research)	โดยมีวิธีการวิจยั	ดงันี ้

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

	 ประชากร	ได้แก่	ผู้บริหารและบคุลากรมลูนิธิ	ซึง่เป็นกรรมการ	ประธาน	ผู้อ�านวยการ	ผู้จดัการ	

และบคุลากรในมลูนิธิจาก	4	หนว่ยงาน	ประกอบด้วย	สหกิจคริสเตียนแหง่ประเทศไทย	สภาคริสตจกัร

แหง่ประเทศไทย	สหคริสตจกัรแบ๊บตสิต์ในประเทศไทย	และหนว่ยงานท่ีจดทะเบียนกบัรัฐบาลโดยตรง	

จ�านวน	10	แหง่	ประกอบด้วยผู้บริหาร	10	คน	บคุลากร	95	คน	รวม	105	คน

	 กลุม่ตวัอยา่งมี	2	กลุม่	ประกอบด้วย	ผู้ตอบแบบสอบถาม	คือ	ผู้บริหาร	และบคุลากรของมลูนิธิ

จ�านวน	86	คน	ซึง่ได้จากการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ	Krejcie	&	Morgan	(1970:	608	อ้างถงึใน 

จิตติรัตน์	 แสงเลิศอุทยั,	 2555:	 124)	 โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งประเภท	 กระจายตามเครือข่ายจาก	 

4	หนว่ยงาน	ประกอบด้วย	สหกิจคริสเตียนแหง่ประเทศไทย	สภาคริสตจกัรแหง่ประเทศไทย	สหคริสตจกัร 

แบ๊บติสต์ในประเทศไทย	และหน่วยงานท่ีจดทะเบียนกบัรัฐบาลโดยตรง	 ได้ผู้บริหาร	 4	คน	บคุลากร	

78	คน	รวมทัง้สิน้	86	คน	และกลุม่ท่ี	2	คือผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จาก	4	หนว่ยงาน	หนว่ยงานละ	1	คน	 

ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย	 คณะกรรมการ	 ประธาน	 ผู้อ�านวยการ	 หรือผู้ จดัการ	 

จ�านวน	8	คน	
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี	้ได้แก่	แบบสอบถาม	และแบบสมัภาษณ์

	 ชดุท่ี	1		แบบสอบถาม	แบง่ออกเป็น	2	ตอน	ประกอบด้วย

	 	 	 	 ตอนท่ี	1	สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล	ของผู้ตอบแบบสอบถาม	มีข้อค�าถาม

เก่ียวกบัสถานภาพส่วนบคุคลด้านเพศ	ต�าแหน่ง	 อาย	ุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ	ประสบการณ์ท�างาน 

เก่ียวกับมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก	 อาชีพ	 หน่วยงานของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียน 

ภาคกลาง	และอายกุารก่อตัง้	เป็นแบบตรวจสอบรายการ	(check	list)	จ�านวน	3	ข้อ

	 	 	 	 ตอนท่ี	 2	 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ 

เพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง	 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (rating	

scale)	5	ระดบั

	 ชดุท่ี	2		แบบสมัภาษณ์	 เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (semi-structure	 interview) 

เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย

คริสเตียนภาคกลาง	

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้วิจยัได้ด�าเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้	ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตามล�าดบัดงันี ้

	 แบบสอบถาม	มีขัน้ตอนการสร้างและการพฒันาดงันี ้

	 ขัน้ท่ี	 1	 ศึกษาแนวคิด	 หลักการ	 ทฤษฎี	 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงาน 

ด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก	 เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างเนือ้หาตามนิยามค�าศัพท์ 

เชิงปฏิบตักิาร	ตวัแปรท่ีศกึษาและก�าหนดตวัชีว้ดั

	 ขัน้ท่ี	2	 สร้างข้อกระทงค�าถามตามดชันีตวัชีว้ดัให้ครอบคลมุตวัแปรท่ีศกึษาภายใต้ค�าแนะน�า

ของอาจารย์ท่ีปรึกษา

	 ขัน้ท่ี	3		น�าข้อกระทงค�าถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ	จ�านวน	3	ทา่น	ตรวจสอบคณุภาพ

ความตรงด้านเนือ้หา	 (content	 validity)	 ของข้อกระทงค�าถามแล้วหาดชันีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์		(Index	of	Item	Objective	Congruence:	IOC)	โดยเลอืกข้อกระทงค�าถาม

ท่ีมาคา่ระหวา่ง	0.67-1.00	ได้ข้อกระทงค�าถามทัง้หมด	51	ข้อ

	 ขัน้ท่ี	4	แก้ไขข้อกระทงค�าถามแล้วจดัท�าแบบสอบถามตามข้อเสนอและของผู้ เช่ียวชาญและ

อาจารย์ท่ีปรึกษา

	 ขัน้ท่ี	5		น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	(try	out)	กบัผู้บริหารและบคุลากร	ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง

จ�านวน	30	คน

	 ขัน้ท่ี	6		น�าแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมา	 ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียง	 (reliability)	 

โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า	 (	 	 	 -coefficient)	 ของCronbach	 (1970:	 161	 อ้างถึงใน	 จิตติรัตน์	 

แสงเลศิอทุยั,	2555:	177)	ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามฉบบันี	้เทา่กบั	0.94
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 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2558 จําแนกตามที่ต้ังของจังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 67 คน ครู จํานวน 1,181 คน และจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย 
ผูบริหาร 66 คน          ครู 1,287 คน รวมทั้งหมด 2,601 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 2,601 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 179) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 338 คน โดยใชวิธีกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามจังหวัด ดัง
ปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร กลุมตัวอยาง 
จังหวัด ผูบริหาร

สถานศึกษา 
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

กาญจนบุรี 67 1,181 9 153 
ราชบุรี 66 1,287 9 167 
รวม 133 2,468 18 320 

รวมทั้งหมด 2,601 338 

 
 การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนและการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา สราง
แบบสอบถามตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นํา
แบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) แลวหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC: index of item 
objective congruence) เลือกเฉพาะขอกระทงคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงขอกระทง
คําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 
กับผูบริหารสถานศึกษา และครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน นํามาหาคาความเท่ียงดวยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970: 161 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 156) ได
คาความเที่ยงของวัฒนธรรมโรงเรียน เทากับ 0.98 และคาความเที่ยงของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
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	 ขัน้ท่ี	7		ปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษา	 ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง 

โดยผา่นการแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา	และจดัท�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์	เพ่ือน�าไปใช้เก็บข้อมลู

กบักลุม่ตวัอยา่ง

	 แบบสมัภาษณ์มีขัน้ตอนการสร้างและพฒันาดงันี ้

	 ขัน้ท่ี	1		วิเคราะห์ระดบัการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย

คริสเตียนภาคกลางจากข้อกระทงค�าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าในแต่ละด้าน	แล้วน�ามาก�าหนดประเด็นใน 

การสมัภาษณ์

	 ขัน้ท่ี	2		สร้างแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้างเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา	เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง

	 ขัน้ท่ี	3		น�าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์	 แล้วน�าไปสัมภาษณ์

กลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	4	คน	ซึง่เป็นผู้บริหารของมลูนิธิฯ	 	 ได้แก่	คณะกรรมการและประธาน	 ท่ีมีอาย ุ

การท�างานมากกว่า	 5	 ปี	 จาก	 4	 หน่วยงาน	 หน่วยงานละ	 1	 คน	 ประกอบด้วยสหกิจคริสเตียน 

แหง่ประเทศไทย	สภาคริสตจกัรแหง่ประเทศไทย	สหคริสตจกัรแบ๊บตสิในประเทศไทย	และหนว่ยงาน

ท่ีจดทะเบียนกบัรัฐบาลโดยตรง

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม	 จ�านวน	 86	 ฉบับ	 ไปยังประธานมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก 

เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลางทัง้	 4	 แหง่	 เพ่ือขอความอนเุคราะห์ตอบแบบสอบถาม	 ได้แบบสอบถาม 

ท่ีสมบรูณ์กลบัคืนมา	86	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100	และแบบสมัภาษณ์ผู้บริหาร	จ�านวน	4	คน	ผู้วิจยั

ด�าเนินการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง	

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

	 การวิเคราะห์ข้อมลูส�าหรับการวิจยัครัง้นี	้แบง่เป็น	2	สว่นดงันี ้

	 สว่นท่ี	1		 การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม	ด�าเนินการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมี 

ความสมบรูณ์ครบถ้วน	แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	ด้วยคา่สถิตดิงันี ้

	 1.			การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ของผู้ตอบแบบสอบถาม	ใช้การหาคา่ความถ่ี	(frequency)	และร้อยละ 

(percentage)	และน�าเสนอในรูปตารางประกอบค�าบรรยาย

	 2.	 การวิเคราะห์ระดบัการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย

คริสเตียนภาคกลาง	 ใช้การหาค่าเฉลี่ย	 (	 	 	 )	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 และน�าค่าเฉลี่ย 

ไปเทียบกบัเกณฑ์	ตามแนวคดิของบญุชม	ศรีสะอาด	(2553:	121)

	 ส่วนท่ี	 2	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและ

เด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลางจ�าแนกตามสภาพสว่นบคุคล	หน่วยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก 

เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง	และอายกุารก่อตัง้	โดยใช้สถิติดงันี ้
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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	 1.		 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งตวัแปรสถานภาพสว่นบคุคลด้านเพศ	ต�าแหน่ง	 อายุ

การท�างานเก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ระดบัการศกึษาสงูสดุ	และอาชีพ	ใช้การทดสอบคา่	 (t-test	

independent)	

	 2.		 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งตวัแปรสถานภาพสว่นบคุคล	ด้านประสบการณ์ท�างาน

เก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็	หนว่ยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง	และ

อายกุารก่อตัง้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (one	way	ANOVA)	หากพบความแตกตา่ง 

จะทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของScheffe

	 3.		 การวิเคราะห์แนวทางการพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและ 

เดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลางใช้การวิเคราะห์เนือ้หา	(content	analiysis)

ผลการวจิยั
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของ

มูลนิธิเพื่อสตรีและเดก็เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลาง 

	 ผลการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร	 

พบวา่	มีการด�าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	ด้านการพฒันาจิตวิญญาณมี

การด�าเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	สว่นด้านอ่ืน	ๆ 	มีระดบัการด�าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก	ประกอบด้วย 

ด้านการศึกษา	 ด้านอาคารสถานท่ี	 ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	 ด้านสงัคมสงเคราะห์และ

จิตวิทยา	และด้านการจดัหางาน	แสดงให้เหน็วา่	มลูนิธิ	มีการด�าเนินงานด้านการพฒันาจิตวิญญาณ

ได้ดี	สามารถตอบสนองความเช่ือและศรัทธาของสตรีและเดก็ได้เป็นอยา่งดี	ดงัปรากฏในตารางท่ี	1

ตารางที่ 1  คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบั	และล�าดบัการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ 

	 	 เพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง	

                              

8 
 

 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ต่อการดาํเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิ
เพื่อสตรีและเดก็เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลาง  
 ผลการดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร พบว่ามี
การดําเนินงานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณมีการ
ดําเนินงานอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีระดบัการดําเนินงานอยู่ในระดบัมาก ประกอบด้วย ด้าน
การศกึษา ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา และ
ด้านการจัดหางาน แสดงให้เห็นว่า มูลนิธิ มีการดําเนินงานด้านการพัฒนาจิตวิญญาณได้ดี สามารถ
ตอบสนองความเช่ือและศรัทธาของสตรีและเดก็ได้เป็นอยา่งดี ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 
 
 
 
ตารางที่ 1คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดบัการดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือ 
 สตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง  

(n=86) 
ผลการดาํเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ X̄ S.D. ระดับ ลาํดับ 
การบริการด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา 
การบริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั 
การบริการด้านการศกึษา 
การบริการด้านอาคารสถานท่ี 
การบริการด้านการจดัหางาน 
การบริการด้านการพฒันาจิตวิญญาณ 

3.94 
4.00 
4.14 
4.06 
3.55 
4.51 

0.41 
0.47 
0.50 
0.42 
0.48 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสดุ 

5 
4 
2 
3 
6 
1 

                                        รวม 4.03 0.33 มาก  
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพื่อสตรีและเด็ก

เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลางจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล หน่วยงานของมูลนิธิ และอายุการ
ก่อตัง้ 
 ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีเพศ ตําแหน่ง อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด และอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง ใน
ภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนัแตผู่้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก
หน่วยงานของมูลนิธิ และอายุการก่อตัง้ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านการบริการของ
มลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึง่สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ ดงัปรากฏในตาราง
ท่ี 2 
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 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพื่อสตรีและเดก็ 

เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลางจ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล หน่วยงานของมูลนิธิ และอายุ

การก่อตัง้

	 ผู้ บริหารและบุคลากรท่ีมีเพศ	 ต�าแหน่ง	 อายุ	 ระดับการศึกษาสูงสุด	 และอาชีพต่างกัน	 

มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียน 

ภาคกลาง	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัแต่ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์การท�างานเก่ียวกบั 

มูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กหน่วยงานของมูลนิธิ	 และอายุการก่อตัง้ท่ีต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อ 

การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง	 ในภาพรวม 

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	ซึง่สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบการด�าเนินงาน

ด้านการบริการของมลูนิธิ	ดงัปรากฏในตารางท่ี	2

ตารางที่ 2  สรุปผลการเปรียบเทียบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ย 

	 	 คริสเตียนภาคกลาง	

	 ผู้ บริหารและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท�างานเก่ียวกับมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กต่างกัน	 

มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียน

ภาคกลาง	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 จ�านวน	 1	 ด้าน	 คือ	 ด้านการจดัหางาน	ส่วนอีก	 5	 ด้าน	 คือ 

9 
 

 

 
ตารางที่ 2สรุปผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริส

เตียนภาคกลาง  
 

รายการ 
การเปรียบเทียบ (ภาพรวม) 

หมายเหตุ 
แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

สถานภาพส่วนบุคคล    
   เพศ    
   ตําแหน่ง    
   อาย ุ    
   ระดบัการศกึษาสงูสดุ    
   ประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็    
   อาชีพ    
หน่วยงานของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือข่ายคริสเตียน   
ภาคกลาง    

อายุการก่อตัง้    

 
 ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทํางานเก่ียวกับมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง ใน
ภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั แตเ่ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านการจดัหางาน สว่นอีก 5 ด้าน คือด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา ด้าน
การรักษาพยาบาลและอนามยั ด้านการศกึษา ด้านอาคารสถานท่ี และด้านจิตวิญญาณ พบวา่ ไมแ่ตกตา่ง
กนั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่3 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริส
เตียน ภาคกลางตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน
 เก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ 
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ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	 ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	 ด้านการศกึษา	 ด้านอาคาร 

สถานท่ี	และด้านจิตวิญญาณ	พบวา่	ไมแ่ตกตา่งกนั	ดงัปรากฏในตารางท่ี	3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย 

	 	 คริสเตียน	ภาคกลางตามความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากร	จ�าแนกตามประสบการณ์ 

	 	 การท�างาน	เก่ียวกบัมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็
10 

 

 

(n = 86) 
การดาํเนินงานด้านการบริการของ 

มูลนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ 
เครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F Sig 

1. ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.31 
14.06 
14.37 

0.07 
0.17 

0.45 0.76 

2. ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

1.10 
18.28 
19.38 

0.27 
0.22 

1.22 0.30 

3. ด้านการศกึษา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.40 
21.60 
22.01 

0.10 
0.26 

0.38 0.82 

4. ด้านอาคารสถานท่ี 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.60 
14.79 
15.39 

0.15 
0.18 

0.82 0.51 

5. ด้านการจดัหางาน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

3.34 
16.61 
19.96 

0.83 
0.20 

4.07* 0.00 

6. ด้านการพฒันาจิตวิญญาณ 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

1.69 
21.89 
23.58 

0.42 
0.27 

1.56 0.19 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
81 
85 

0.24 
9.19 
9.43 

0.06 
0.11 

0.53 0.71 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 ผู้บริหารและบุคลากรท่ีอยู่ในหน่วยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง
ตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาค
กลาง ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกด้านดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและบคุลากรในมลูนิธิเพ่ือ

สตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลางในการดําเนินงานด้านการบริการจําแนกตาม
หน่วยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง 
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	 ผู้บริหารและบคุลากรท่ีอยูใ่นหนว่ยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง

ตา่งกนัมีความคดิเหน็ตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียน

ภาคกลาง	ในภาพรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทกุด้านดงัปรากฏ

ในตารางท่ี	4

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากรในมลูนิธิ 

	 	 เพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลางในการด�าเนินงานด้านการบริการจ�าแนก 

	 	 ตามหนว่ยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง

10 
 

 

(n = 86) 
การดาํเนินงานด้านการบริการของ 

มูลนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ 
เครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F Sig 

1. ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.31 
14.06 
14.37 

0.07 
0.17 

0.45 0.76 

2. ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

1.10 
18.28 
19.38 

0.27 
0.22 

1.22 0.30 

3. ด้านการศกึษา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.40 
21.60 
22.01 

0.10 
0.26 

0.38 0.82 

4. ด้านอาคารสถานท่ี 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

0.60 
14.79 
15.39 

0.15 
0.18 

0.82 0.51 

5. ด้านการจดัหางาน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

3.34 
16.61 
19.96 

0.83 
0.20 

4.07* 0.00 

6. ด้านการพฒันาจิตวิญญาณ 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

4 
81 
85 

1.69 
21.89 
23.58 

0.42 
0.27 

1.56 0.19 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
81 
85 

0.24 
9.19 
9.43 

0.06 
0.11 

0.53 0.71 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 ผู้บริหารและบุคลากรท่ีอยู่ในหน่วยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง
ตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่การดําเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาค
กลาง ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกด้านดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารและบคุลากรในมลูนิธิเพ่ือ

สตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลางในการดําเนินงานด้านการบริการจําแนกตาม
หน่วยงานของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง 
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	 ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีอายกุารก่อตัง้ของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง

ตา่งกนั	มีความคดิเหน็ตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียน

ภาคกลาง	ในภาพรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทกุด้าน	ดงัปรากฏ

ในตารางท่ี	5

ตารางที่ 5		ผลการเปรียบเทียบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย 

	 	 คริสเตียน	ภาคกลางตามความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากร	จ�าแนกตามอายกุารก่อตัง้
12 

 

 

(n = 86) 
การดาํเนินงานด้านการบริการของ 

มูลนิธิเพ่ือสตรีและเดก็ 
เครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง 

แหล่งความ
แปรปรวน     df    SS   MS    F  Sig 

1. ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

4.76 
9.61 

14.37 

2.38 
0.11 

20.59* 0.00 

2. ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

5.70 
13.68 
19.38 

2.85 
0.16 

17.29* 0.00 

3. ด้านการศกึษา 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

10.47 
11.54 
22.01 

5.23 
0.13 

37.65* 0.00 

4. ด้านอาคารสถานท่ี 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

1.35 
14.04 
15.39 

0.67 
0.16 

 

4.00* 0.02 

5. ด้านการจดัหางาน 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

1.76 
18.19 
19.96 

0.88 
0.21 

4.03* 0.02 

6. ด้านการพฒันาจิตวิญญาณ 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

2 
83 
85 

7.99 
15.58 
23.58 

3.99 
0.18 

21.29* 0.00 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
83 
85 

4.18 
5.24 
9.43 

2.09 
0.06 

33.15* 0.00 

 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิ
เพื่อสตรีและเดก็เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลาง 
 1. ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา ควรบนัทึกข้อมลูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และภาวะทาง
จิตใจของสตรีและเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ําเสมอ อบรม ให้ความรู้  ทําความเข้าใจ และพัฒนา
เจ้าหน้าท่ี ให้มีความรู้ในด้านเอกสาร และความรู้ด้านจิตวิทยา  
 2. ด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย  ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีแก่สตรีและเด็ก 
ติดต่อประสานงานกับหน่วยบริการทางสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลประจําอําเภอ ให้มาตรวจสุขภาพ
ประจําปี และให้ความรู้เร่ืองสขุอนามยัแก่บคุลากรผู้ปฏิบตั ิหรือเข้าร่วมอบรมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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 ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิ

เพื่อสตรีและเดก็เครือข่ายคริสเตยีนภาคกลาง

	 1.		 ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	ควรบนัทกึข้อมลูการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	และภาวะ

ทางจิตใจของสตรีและเดก็เป็นรายบคุคลอยา่งสม�่าเสมอ	อบรม	ให้ความรู้		ท�าความเข้าใจ	และพฒันา

เจ้าหน้าท่ี	ให้มีความรู้ในด้านเอกสาร	และความรู้ด้านจิตวิทยา	

	 2.		 ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั		ควรจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ�าปีแก่สตรีและเดก็	

ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยบริการทางสาธารณสขุ	หรือโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ	ให้มาตรวจสขุภาพ

ประจ�าปี	และให้ความรู้เร่ืองสขุอนามยัแก่บคุลากรผู้ปฏิบตั	ิหรือเข้าร่วมอบรมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

	 3.		 ด้านการศึกษา	 สตรีและเด็กควรได้รับการแนะน�า	 และฝึกฝนทักษะด้านอาชีพจาก 

ผู้ เช่ียวชาญในสถานศึกษา	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ติดต่อประสานงานเพ่ือเป็นเครือข่ายร่วมกนั	

ด�าเนินการ	พร้อมทัง้มีการตดิตาม	ประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง

	 4.		 ด้านอาคารสถานท่ี	 	 ควรมีระบบเตือนภัย	 และอุปกรณ์ดบัเพลิงอย่างเหมาะสมตาม

มาตรฐาน	 ผู้บริหารควรเป็นผู้คดัเลือกบริษัทท่ีได้มาตรฐาน	 มีการจดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้อง	 

รวมถงึควรท�าประกนัภยัให้กบัมลูนิธิฯ	ด้วย

	 5.		 ด้านการจดัหางานควรจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีจ�าเป็น	และเก่ียวข้องในการ

ท�างานจากเจ้าหน้าท่ีโดยตรงของรัฐ	แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี	เพ่ือติดตามให้การดแูล	ชว่ยเหลืออยา่งจริงจงั	

	 6.		 ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ	 ควรจัดท�าบทเรียนหรือโปรแกรมการศึกษาค้นคว้า 

พระคริสต์ธรรมคมัภีร์	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตร่วมกนัของสตรีและเด็ก	 และบุคลากร 

ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ด้านพระคมัภีร์จดัท�าโปรแกรมและรูปแบบการศกึษาค้นคว้าให้เหมาะสมกบับริบท	

และแตล่ะชว่งวยัของสตรีและเดก็	ควรมีการประเมินผล	และร่วมกนัพฒันา	แก้ไข	ปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง

 

อภปิรายผล
	 จากผลการวิจัยเร่ือง	 การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่าย

คริสเตียนภาคกลาง	อภิปรายผลได้	ดงันี ้

	 1.		 ระดับการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิมีการด�าเนินงานตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและบคุลากร	 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 เน่ืองมาจากการด�าเนินงานด้านการบริการ

ของมูลนิธิ	 ซึ่งให้ด�าเนินการทัง้ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ	 ด้านการศึกษา	 ด้านอาคารสถานท่ี	 

ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	 ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	 และด้านการจดัหางาน	 มี 

ความส�าคญัและจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อสตรีและเด็กท่ีได้รับผลกระทบทางสงัคมให้ได้รับการช่วยเหลือ	

คุ้มครอง	ดแูล	และได้รับการพฒันาจนสามารถด�ารงอยูไ่ด้อยา่งมีคณุภาพและมีความสขุ	ซึง่สอดคล้อง

กบังานวิจยัของเพ่ิมศกัดิ์	 อินทสโร	 (2550:	 58-59)	 ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง	 ความพึงพอใจของคนพิการ 
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ต่อการให้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือของส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั

พะเยา	พบวา่	คนพิการพงึพอใจตอ่การให้บริการสงเคราะห์ชว่ยเหลือจากส�านกังานพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัพะเยา	อยูใ่นระดบัมาก	ด้านกระบวนการให้บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการด้านอาคาร	สถานท่ี	และ	ด้านความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก	การเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของคนพิการต่อการให้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือของส�านักงานพฒันาสงัคมและ 

ความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัพะเยาตอ่การให้บริการสงเคราะห์ชว่ยเหลือของส�านกังานพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัพะเยา	พบวา่	ผู้ พิการท่ีมีเพศ	อาย	ุรายได้	การศกึษา	และประเภท

ความพิการท่ีต่างกนั	 มีความพึงพอใจต่อการบริการไม่แตกต่างกนั	 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 

ของนัตถา	 สุขสมโภชน์	 (2552:	 71-73)	 ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 

ให้บริการของส�านกัจดัหางาน	จงัหวดันนทบรีุ	 	พบวา่	ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การให้บริการ 

ของส�านกัจดัหางาน	จงัหวดันนทบรีุ	ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก	

	 2.		 ผลการเปรียบเทียบระดับการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก 

เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง	ตามความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากร	โดยจ�าแนกตามสถานภาพ

สว่นบคุคล	ด้านเพศ	ต�าแหนง่	อาย	ุระดบัการศกึษาสงูสดุ	 	ประสบการณ์การท�างานเก่ียวกบัมลูนิธิฯ	

อาชีพ	หนว่ยงานของมลูนิธิ	และอายกุารก่อตัง้	พบวา่

	 	 2.1		ผู้บริหารและบคุลากรของมลูนิธิฯ	 ท่ีมีสถานภาพสว่นบคุคลด้านเพศ	ต�าแหน่ง	 อาย	ุ

ระดบัการศกึษาสงูสดุ	 และอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ

เพ่ือสตรีและเดก็เครือขา่ยคริสเตียนภาคกลาง	ทัง้ภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั	แสดงให้เหน็วา่ 

ผู้บริหารและบคุลากรของมลูนิธิทัง้เพศชาย	 เพศหญิง	 ท่ีมีต�าแหน่ง	 อาย	ุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ	 และ

อาชีพในการท�างานตา่งกนั	มีความรู้ความสามารถ	มีการเตรียมพร้อม	และเอาใจใสด่แูลสตรีและเดก็ 

อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤดี	 ด�ารงรัตน์	 (2555:	 70-75)	 

ได้ศกึษาความพงึพอใจของผู้ รับการสงเคราะห์ตอ่การให้บริการสวสัดิการสงัคมของสถานสงเคราะห์

คนไร้ท่ีพึง่กุ่มสะแก	จงัหวดัเพชรบรีุ	พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	สามารถด�าเนินงานการบริการ

สวสัดกิารสงัคมแก่ผู้ รับการสงเคราะห์อยา่งเสมอภาคเทา่เทียมและทัว่ถงึทกุคน

	 	 2.2		ผู้บริหารและบุคลากรของมลูนิธิท่ีมีประสบการณ์ท�างานเก่ียวกับมลูนิธิฯ	 ต่างกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิฯ	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 

แตเ่ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	แสดงให้เห็นวา่ 

ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ท�างานเก่ียวกบัมลูนิธิฯ	11-15	ปี	มีประสบการณ์ในการท�างาน	 

ความรู้	ความช�านาญมาก่อน	แล้วน�ามาประยกุต์ใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวก	 ในการปรับปรุงบทบาท

หน้าท่ีท่ีกระท�าอยู่	 เพ่ือให้เกิดผลมีความเป็นผู้ ใหญ่	 เหมาะสมกบัการดแูล	การให้ค�าปรึกษาแก่สตรี

และเด็ก	 มากกว่าผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท�างานเก่ียวกับมูลนิธิฯ	 1-5	 ปี	 ท่ีอาจมี 
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ความกระตือรือร้นในการท�างาน	อาจตดัสนิใจเร็วและขาดความรอบคอบ	ขาดประสบการณ์	คณุวฒิุ	 

วยัวฒิุยงัไม่เหมาะสมในการให้ค�าปรึกษาแก่สตรีและเด็ก	 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของแจ่มจนัทร์	 

ภบูญุอ่ิม	และคณะ	(2554:	87)	ท่ีได้ศกึษาสภาพการปฏิบตังิานธรุการของโรงเรียนในจงัหวดันครพนม	

พบว่า	 เจ้าหน้าท่ีธุรการท่ีมีประสบการณ์น้อยยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว	 ส่งผลให้มีความกระตือรือร้น 

ในการท�างาน	หรือมีความรู้ความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตัิงานธุรการเป็นอย่างดี	 

ในขณะท่ีเจ้าท่ีธุรการท่ีอาวุโสมีประสบการณ์ในการท�างานมากกลับมีความกระตือรือร้น 

ในการท�างานน้อยและมีแนวโน้มท่ีจะยดึความคดิของตนเองเป็นใหญ่	ประสบการณ์ท่ีสะสมไว้บางครัง้

อาจถกูน�ามาใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการปฏิบตังิานมากกวา่เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบตังิานและ

ผลงานและ	วิพฒัน์		นีซงั	(2552:		52)	ได้ศกึษาคณุภาพชีวิตในการท�างานของพนกังานระดบัปฏิบตักิาร	 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั	 ซี.บี.	 เพนท์	พบว่า	 อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัคณุภาพชีวิตการท�างาน 

ในภาพรวมแตกตา่งกนัชีใ้ห้เหน็วา่	เม่ือพนกังานได้ท�างานให้กบัองค์กรแล้ว	ประสบการณ์ในการท�างาน

จะเพ่ิมขึน้ตามระยะเวลาให้พนกังานได้เรียนรู้เก่ียวกบัองค์กร	และเข้าใจถงึความต้องการและวฒันธรรม 

ขององค์กรเพ่ิมมากขึน้	 ท�าให้ในแต่ละช่วงเวลาความต้องการของพนักงานเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

การท�างานจะแตกตา่งกนั

	 	 2.3	ผู้บริหารและบคุลากรของมลูนิธิฯ	 ท่ีอยูใ่นหน่วยงานของมลูนิธิฯ	ตา่งกนั	 มีความคิด

เหน็ตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิฯ	ในภาพรวม	และรายด้าน	พบวา่	แตกตา่งกนัอยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทกุด้าน	แสดงให้เหน็วา่หนว่ยงานของมลูนิธิฯท่ีจดทะเบียนกบัหนว่ยงาน 

ของรัฐบาลโดยตรงด�าเนินงานตามนโยบายและกฎหมาย	ดงัท่ีได้ย่ืนวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้มลูนิธิฯ	

กับรัฐบาลโดยตรงไม่ได้สงักัดหรืออยู่ภายใต้การก�ากับดูแลจากองค์กรหรือหน่วยงานคริสเตียนใด 

การด�าเนินงานจงึเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล	 มีความคลอ่งตวัในการบริหาร

จดัการสงู		ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของอรรณพ	จีนะวฒัน์	และรัตนา	ดวงแก้ว	(2558:	47)	ได้ศกึษา 

สภาพการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานและมาตรฐานการปฏิบตัิตนของผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา	 พบว่า	 การรับรู้และการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานของครูทุกสังกัดรับรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทัง้ในภาพรวมและ 

รายมาตรฐานอยูใ่นระดบัมาก	

	 	 2.4		ผู้บริหารและบุคลากรท่ีอยู่ในมลูนิธิฯ	 ท่ีมีอายกุารก่อตัง้ต่างกนั	 มีความคิดเห็นต่อ 

การด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิฯ	 ในภาพรวม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

ระดบั	 .05	 แสดงให้เห็นวา่ผู้บริหารและบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในมลูนิธิฯท่ีมีอายกุารก่อตัง้	 5-10	 ปี	 

อยู่ในช่วงของการพฒันาได้อย่างเต็มศกัยภาพ	 เน่ืองจากผ่านพ้นช่วงการก่อตัง้	 มีโครงสร้างองค์กร 

ท่ีแนน่อนเป็นระบบ	สง่ผลให้การท�างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน	ท�าให้เกิดความสนกุต่ืนเต้นกบัการปฏิบตังิาน 

อาจต่างกับผู้ บริหารและบุคลากรท่ีอยู่ในมูลนิธิฯ	 ท่ีมีอายุการก่อตัง้	 น้อยกว่า	 5	 ปี	 ท่ีก�าลังเร่ิม 
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ด�าเนินการก�าลงัปรับกระบวนการท�างานร่วมกบัผู้ ร่วมงาน	และผู้บริหารและบคุลากรท่ีอยู่ในมลูนิธิฯ 

ท่ีมีอายกุารก่อตัง้	 มากกว่า	 10	 ปี	 ท่ีด�าเนินการมานานอยู่ตวัแล้ว	 อาจสง่ผลดีต่อเครือข่ายในการให้

ค�าแนะน�าปรึกษา	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเครือข่าย	 ซึง่สอดคล้องกบัปนดัดา	 วรกานต์ทิวตัถ์ 

(2555:	 113-119)	 ได้ศึกษาภาวะผู้ น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	

กรุงเทพมหานคร	ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู	พบว่า	 ผู้บริหารและครูท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีในโรงเรียน

ท่ีมีระยะเวลาการก่อตัง้ตา่งกนั	 รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงโดยภาพรวมและรายด้านทกุ	ๆ	 ด้าน	แตกตา่งกนั 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05

	 3.	 จากผลการวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิฯ 

ได้ข้อค้นพบท่ีสามารถน�ามาอภิปราย	กลา่วคือ	

	 	 3.1		ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	พบวา่	การให้ความชว่ยเหลอืสตรีและเดก็ท่ีประสบ

กบัปัญหาทางสงัคม	 ถือเป็นเร่ืองท่ีเร่งดว่น	 ท่ีจะต้องให้การช่วยเหลือและปกป้องโดยทนัที	 เพ่ือความ

ปลอดภยัในทกุด้าน	การบนัทกึข้อมลูเบือ้งต้น	การดแูลเอาใจใสอ่ยา่งสม�่าเสมอจะชว่ยให้การชว่ยเหลอื

ได้ตรงปัญหาความต้องการ	 และตอ่เน่ืองจะสง่ผลให้สตรีและเดก็มีก�าลงัใจท่ีจะตอ่สู้กบัปัญหาตา่ง	 ๆ	 

ได้อย่างมั่นใจ	 ก่อนท่ีจะกลับสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนนทชา	 

ชยัทวิชธานนัท์	 และคณะ	 (2558:	 61-63)	 ได้ศึกษา	 การพฒันาสวสัดิการส�าหรับผู้ประสบปัญหา 

ในบ้านพกัเดก็และครอบครัวอยา่งมีสว่นร่วม	:	กรณีศกึษาบ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัเพชรบรูณ์	

ให้แนวปฏิบตัิในการบรรเทาปัญหาเบือ้งต้นให้กบัผู้ เดือดร้อน	 ได้ด�าเนินการให้ท่ีพกัพิง	 อาหารและ 

เคร่ืองใช้ท่ีจ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวนั	 และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหา 

ในด้านอ่ืน	ๆ	และความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประสบปัญหา

	 	 3.2		ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	พบวา่	การท่ีสตรีและเดก็มีความรู้เร่ืองการดแูล

สขุภาพร่างกาย	การมีสขุอนามยัท่ีถกูต้องทัง้การดแูลตนเองและผู้ อ่ืน	 และสามารถปฏิบตัิตามได้เป็น

ประจ�าในชีวิตประจ�าวนัสม�่าเสมอ	จะสามารถลดอตัราการเจ็บป่วยได้ลงเป็นอย่างมากสตรีและเด็ก

ควรได้รับการตรวจสขุภาพประจ�าปีเป็นประจ�าและตอ่เน่ืองจะย่ิงสง่ผลให้สตรีและเดก็ด�าเนินกิจกรรม

ในชีวิตประจ�าวนัได้อย่างมีความสขุมากขึน้	 สอดคล้องกบังานวิจยัของนนทชา	 ชยัทวิชธานนัท์	 และ

คณะ	 (2557:	 54)	 ได้ศกึษาการพฒันาสวสัดิการส�าหรับผู้ประสบปัญหาในบ้านพกัเดก็และครอบครัว

อยา่งมีสว่นร่วม	กรณีศกึษาบ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัเพชรบรูณ์	ได้ให้แนวปฏิบตัด้ิานสวสัดกิาร

ด้านอนามยั	 โดยการร่วมมือและติดต่อประสานงานกบัสถานพยาบาลในการรักษาการประเมินผล 

ในการน�าสง่ไปยงัหนว่ยงานอ่ืน

	 	 3.3		ด้านการศกึษา	พบวา่	ควรให้การสนบัสนนุ	และสง่เสริมให้สตรีและเดก็	ได้เข้าถงึระบบ

การศกึษาในทกุรูปแบบท่ีรัฐจดัให้ตามสทิธิ	รวมถงึเปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกฝนทกัษะทางอาชีพอยา่ง

เตม็ท่ี	เพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญ	และการรับรองในระดบัท่ีสามารถน�าความรู้	ความสามารถไปประกอบ
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อาชีพท่ีสจุริต	เพ่ือหาเลีย้งชีพตนเอง	ครอบครัว	และชว่ยเหลอืผู้ อ่ืนในสงัคมได้	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั

ของส�านกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ส�านกังานบริหารงานการศกึษาพิเศษ	 (2555:	 2-3)	 

ระบุว่าเด็กด้อยโอกาสทุกคนต้องได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐานเหมือนเด็กปกติทัว่ไป	 เพ่ือพฒันาให้มี

คณุภาพชีวิต	และความเป็นอยูท่ี่ดีทัง้ในด้านสขุภาพอนามยั	ด้านอาชีพ	ด้านความรู้ทัว่ไป	ด้านคณุธรรม

ศีลธรรม	 เพ่ือการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนในสงัคม	และสามารถด�าเนินชีวิตในสงัคมอย่างเป็นปกติมีคณุค่า

และมีศกัดิ์ศรี	

	 	 3.4		ด้านอาคารสถานท่ี	พบวา่	นอกจากจะจดัอาคารสถานท่ีให้เพียงพอ	และเหมาะสมตอ่

การด�าเนินกิจกรรมของสตรีและเดก็แล้ว	ยงัต้องค�านงึถงึความมัน่คง	แข็งแรง	ปลอดภยั	 เป็นระเบียบ

เรียบร้อย	 เป็นสดัส่วนชดัเจนทกุคนควรให้ความร่วมมือกนัในการดแูลรักษา	 เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้

อยา่งสงูสดุ	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของนนทชา	ชยัทวิชธานนัท์	และคณะ	(2557:	54-55)	ได้ศกึษา

การพฒันาสวสัดกิารส�าหรับผู้ประสบปัญหาในบ้านพกัเดก็และครอบครัวอยา่งมีสว่นร่วม	:	กรณีศกึษา

บ้านพกัเดก็และครอบครัวจงัหวดัเพชรบรูณ์	ได้ให้แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัสวสัดกิารด้านท่ีอยูอ่าศยั	

โดยการจดัอาคารสถานท่ีให้เป็นสดัสว่น	เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการท�าภารกิจ		

	 	 3.5		ด้านการจัดหางาน	 พบว่า	 ควรให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับ 

สถานประกอบการ	 และข้อจ�ากดัของสตรีและเดก็ก่อนท่ีจะสง่ไปท�างานยงัสถานประกอบการ	 เพ่ือให้

เกิดความมัน่ใจว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม	 มีการจดัสวสัดิการต่าง	 ๆ	 เป็นไปตามข้อบงัคบั

ของกฎหมายเก่ียวกบัการจ้างงาน	มลูนิธิฯ	และสถานประกอบการควรร่วมมือกนัในการชว่ยเหลือสตรี

และเดก็แก้ปัญหา	โดยชว่ยให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และพฒันาสง่เสริมให้สามารถประกอบอาชีพท่ีสจุริต 

และมีรายได้เพียงพอต่อการด�ารงชีพ	สอดคล้องกบังานวิจยัของศิรินนัท์	 กิตติสขุสถิต	 (2555:	 135)	 

ได้ศกึษาความท้าทายในการขจดัแรงงานเดก็ในรูปแบบท่ีเลวร้าย	พบวา่	การป้องกนัและคุ้มครองสตรี

และเดก็ท่ีก�าลงัท�างาน	 รัฐจ�าเป็นต้องติดตามให้การป้องกนัและคุ้มครองอยา่งจริงจงั	สม�่าเสมอ	และ

ต่อเน่ืองให้ความคุ้มครองแก่เด็กทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ	 รวมถึง	 การสงเคราะห์	 การคุ้มครอง

สวสัดิภาพ	 การพัฒนาและฟื้นฟูและสอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต	ิ (2553:	 2)	 ได้ศกึษาเร่ือง	การลดความเหลื่อมล�า้และไมเ่ป็นธรรมในสงัคม	พบวา่ 

ควรสนบัสนนุให้ภาคีพฒันาทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมแก้ไข	 ปัญหาและลดความเหลื่อมล�า้ในสงัคมไทย 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย	 โดยสร้าง 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและร่วมเป็นกลไกพฒันาชมุชนและสงัคมร่วมกนั

	 	 3.6		ด้านการพฒันาจิตวิญญาณ	พบวา่	สตรีและเดก็ท่ีประสบกบัปัญหาตา่ง	ๆ 	จากสงัคม

ควรได้รับการฟืน้ฟ	ู เยียวยาด้านจิตใจ	ผ่านทางหลกัธรรมค�าสอนจากพระคริสต์ธรรมคมัภีร์	 ซึง่เป็น 

ความเช่ือความศรัทธาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า	ซึง่จะเกิดผลโดยการส�าแดงออกเป็นการกระท�าท่ีสอดคล้อง

กบัหลกัธรรมค�าสอน	สง่ผลให้เกิดความรักความปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืน	เกิดความเสยีสละ	แบง่ปัน	เอือ้อาทร
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ตอ่กนัและคอยชว่ยเหลือเกือ้หนนุกนัและกนั	หว่งใย	พะวงกนัและกนั	และมุง่แตจ่ะประกอบการดีตอ่ 

ทัง้ตนเองและผู้ อ่ืนในสงัคมเสมอ	สอดคล้องกบังานวิจยัของปรเมศวร์	ชะรอยนชุ	และคณะ	(2558:	525-

529)	 ได้ศกึษาแนวทางการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันามนษุย์ตามแนวคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์	

พบวา่	การพฒันามนษุย์ตามแนวคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในการจดัการศกึษาตัง้อยูบ่นอดุมคติ

ทางความเช่ือและค�าสอนของคริสต์ศาสนา	หากทกุคนได้รับการศกึษาตามแนวค�าสอนของคริสต์ศาสนา	

จะน�าไปสูค่วามรู้ความเข้าใจในคณุคา่ของความเป็นมนษุย์อยา่งสมบรูณ์ในทกุมิต	ิเน้นการพฒันาคน

ให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย	จิตใจมีสตปัิญญา	มีความรู้	มีคณุธรรม	มีจริยธรรม	และวฒันธรรม

ในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ	ซึง่ต้นแบบชีวิตของมนษุย์ท่ีสมบรูณ์	

คือแบบอย่างชีวิตของพระเยซูคริสต์แนวทางในการจดัการศกึษานัน้ต้องมีคริสต์ศาสนาเป็นแกนหลกั

ในการปฏิบตัิ	

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

	 	 จากผลการวิจัยพบว่า	 การด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็ก 

เครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ด้านท่ีมีการด�าเนินงานต�่าสุด	 คือ	 

ด้านการจัดหางาน	 ควรแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือติดตามให้การดูแล	 ช่วยเหลืออย่างจริงจัง	 รวมทัง้ 

ควรเป็นภาคีเครือข่ายกบัสถานประกอบการ	 รองลงมาคือ	 ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	 ควร

อบรมความรู้ด้านเอกสาร	และความรู้ทางจิตวิทยาแก่ผู้ปฏิบตังิาน	ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	 

ควรตดิตอ่ประสานงานกบัสถานพยาบาลในการตรวจรักษาและให้ความรู้ด้านสขุอนามยั	 ด้านอาคาร

สถานท่ี	ผู้บริหาร	ควรเลอืกท�าประกนัภยักบับริษัทท่ีได้มาตรฐาน	มีการจดทะเบียนการค้าอยา่งถกูต้อง 

ตามกฎหมาย	 ด้านการศึกษา	 ควรติดต่อประสานงานและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

เพ่ือติดตามและประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง	และด้านการพฒันาจิตวิญญาณควรจดัรูปแบบการศกึษา

พระคมัภีร์ให้เหมาะสมกบับริบทและชว่งวยัของสตรีและเดก็	มีการประเมิน	แก้ไข	และปรับปรุงอยูเ่สมอ

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 จากผลการวิจยัพบวา่	การด�าเนินงานด้านการจดัหางานอยูใ่นระดบัต�่าสดุ	 จงึควรศกึษา

ถึงปัจจัยท่ีส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียน 

ภาคกลาง	 เพ่ือน�าไปพฒันาให้การด�าเนินงานมีมาตรฐาน	 เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ	และ

บคุคลทัว่ไป	 รวมถึงการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายมลูนิธิเพ่ือสตรี

และเดก็ในเครือขา่ยคริสเตียนภาคกลางและศกึษาถงึรูปแบบการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ 

เพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง	 เพ่ือน�าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และพฒันาร่วมกนัให้มี 

รูปแบบท่ีชดัเจน	เหมาะสม	และเกิดประโยชน์ตอ่การด�าเนินงานอยา่งแท้จริง
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สรุป
	 การด�าเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพ่ือสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง	 

ในภาพรวมมีระดับมาก	 ประกอบด้วย	 ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ	 ด้านการศึกษา	 ด้านอาคาร 

สถานท่ี	ด้านการรักษาพยาบาลและอนามยั	ด้านสงัคมสงเคราะห์และจิตวิทยา	และด้านการจดัหางาน 

ตามล�าดบั	ผลการเปรียบเทียบความคดิเหน็ของผู้บริหารและบคุลากรตอ่การด�าเนินงานด้านการบริการ

ของมลูนิธิ	 จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างานเก่ียวกบัมลูนิธิ	 หน่วยงานของมลูนิธิ	 และอายกุารก่อตัง้ 

ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	 ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	สว่นการจ�าแนกตามเพศ	ต�าแหน่ง	 อาย	ุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ	 และ

อาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิ	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั	

ส�าหรับแนวทางการพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการของมลูนิธิควรร่วมมือกนัในการปรับปรุง	แก้ไข	 

และพฒันาการด�าเนินงานด้านการบริการให้มีมาตรฐาน	 และให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์	 ทิศทาง	 

และนโยบายท่ีก�าหนดไว้	เพ่ือสนบัสนนุให้บคุลากรสามารถปฏิบตังิานได้อยา่งเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ	

เอกสารอ้างองิ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.	 (2555).	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 แห่งชาตฉิบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ:	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ 

	 เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต.ิ		

จิตติรัตน์	 แสงเลศิอทุยั.	 (2555).	วธีิวทิยาการวจิัยทางการศึกษา. นครปฐม:	มหาวิทยาลยัราชภฏั 

	 นครปฐม.

แจม่จนัทร์	ภบูญุอ่ิม	และคณะ.	(2554).	สถานะและปัญหาการปฏบิตังิานธุรการของโรงเรียน ใน 

 จงัหวัดนครพนม. นครพนม:	มหาวิทยาลยันครพนม.

นนทชา	ชยัทวิชธานนัท์	 และคณะ.	 (2558).	รายงานการวิจัยเร่ือง การพัฒนาสวัสดกิารส�าหรับ 

 ผู้ประสบปัญหาในบ้านพกัเดก็และครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม: กรณีศกึษาบ้านพกัเดก็ 

 และครอบครัวจงัหวัดเพชรบรูณ์. เพชรบรูณ์:	มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม.

นฤดี	 ด�ารงรัตน์.	 (2555).	ความพึงพอใจของผู้รับการสงเคราะห์ ต่อการให้บริการสวัสดิการ 

 สังคมของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ 

	 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาพฒันาสงัคม	คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม	สถาบนั 

	 บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.

ปนดัดา	วรกานต์ทิวตัถ์.	 (2555).	ภาวะผู้น�าเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน 

 กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู. วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต 

	 สาขาวิชาการจดัการการศกึษา	บณัฑิตวิทยาลยั	มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์.



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018172

ปรเมศวร์	 ชะรอยนชุ	 และคณะ.	 (2558).	รายงานการวจิัยเร่ือง การศึกษาแนวคดิในการพัฒนา 

 มนุษย์ตามแนวคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์. กรุงเทพฯ:	 สาขาวิชาพฒันศึกษา	 

	 ภาควิชานโยบายการจดัการและความเป็นผู้น�าทางการศกึษา	คณะครุศาสตร์	จฬุาลงการณ์ 

	 มหาวิทยาลยั.

พระราชบญัญตัิคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	 2546.	 (2546,	 24	กนัยายน).	ราชกิจจานุเบกษา. เลม่ท่ี	 120	 

	 ตอนท่ี	95ก	หน้า	3-4.	

พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541.	(2541,	20	กมุภาพนัธ์).	ราชกจิจานุเบกษา. เลม่ท่ี	115	 

	 ตอนท่ี	8	หน้า	10-13.

พระราชบญัญตัสิง่เสริมการจดัสวสัดกิารสงัคม	พ.ศ.	2546.	(2546,	1	ตลุาคม). ราชกจิจานุเบกษา. 

 เลม่ท่ี	120	ตอนท่ี	94ก	หน้า	58	 	

เพ่ิมศกัดิ	์	อินทสโร.	(2550). ความพงึพอใจของคนพกิารต่อการให้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือของ 

 ส�านักงานพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จงัหวัดพะเยา.  วิทยานิพนธ์บริหารธรุกิจ 

	 มหาบณัฑิต	สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป	บณัฑิตวิทยาลยั	มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550.	 กรุงเทพ:	 ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 

	 ราชกิจจานเุบกษา.

วิพฒัน์	 	 นีซงั.	 (2552).	รายงานการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานระดับ 

 ปฏบิตักิาร ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ซี.บ.ี เพ้นท์. 	ปทมุธานี:		มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีธญับรีุ.

ศิรินันท์	 กิตติสุขสถิต.	 (2555).	ความท้าทายในการขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบที่ เลวร้าย. 

 วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาชนบทศกึษาและการพฒันา	บณัฑิตวิทยาลยั	 

	 มหาวิทยาลยัมหิดล.

สมาคมพระคริสตธรรมไทย.	 (1998).	พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับปี 1971. กรุงเทพฯ:	 สมาคม 

	 พระคริสตธรรมไทย

ส�านกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.	 (2555).	นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ 

 นักเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศึกษา 2555. 

 กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย.

ส�านกังานสถิตแิหง่ชาต.ิ		(2556).		ผลส�ารวจจ�านวนประชากรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:		ธนาเพรส.

อรรณพ	จีนะวฒัน์	และรัตนา		ดวงแก้ว.	(2558).	รายงานการวจิยัเร่ือง การศกึษาสภาพการปฏบิตั ิ

 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 ทางการศกึษา. นนทบรีุ:	สาขาวิชาศกึษาศาสตร์	มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 173

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน
ในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชนีิบรูณะจงัหวัดนครปฐม 

RALATIONSHIP BETWEEN FACTORS AFFECTING GUARDIAN  
PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT OF RACHINEEBURANA 

SCHOOL, NAKHON PATHOM PROVINCE

เมธาสิทธ์ิ ธัญรัตนศรีสกุล/ MATHASIT TANYARATTANASRISAKUL1

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา	 1)	 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองนักเรียน	 
2)	ระดบัความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียน	และ	3)	ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ	 
จังหวัดนครปฐม	 ประชากร	 ได้แก่	 ผู้ ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ	 จังหวัดนครปฐม	 
จ�านวน	3,019	คน	ในภาคเรียนท่ี	1	ปีการศกึษา	2559	กลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	362	คน	ได้มาจากการสุม่
แบบใช้โควต้า	เคร่ืองมือวิจยั	ได้แก่	แบบสอบถาม	มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั	0.93	การวิเคราะห์
ข้อมลูใช้คา่เฉลี่ย	คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์โมเดลมิมิค	
	 ผลการวิจยัพบว่า	 1)	 ระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่ 
การมีสว่นร่วมในด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนกัเรียน	 และด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยู่ในระดบัมาก	 
แตด้่านบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง		2)	ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียน 
ในการจดัการศึกษาอยู่ในระดบัมากและมากท่ีสดุ	 ตามล�าดบั	 และ	 3)	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบั 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 ในทางบวก	 
ได้แก่	 ความคาดหวงัของผู้ปกครองในการจดัการศึกษา	 มีค่าสมัประสิทธ์ิการท�านายเท่ากับ	 0.22	
และในทางลบ	 ได้แก่	 ความพงึพอใจในการจดัการศกึษา	 มีค่าสมัประสิทธ์ิการท�านายเท่ากบั	 -0.41 

(Chi-Square	=	2.59,	df	=	6,	p-value	=	0.86,	NNFI	=	1.00,	SRMR	=	0.01)

ค�าส�าคัญ:	การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา,	การวิเคราะห์โมเดลมิมิค	

1หวัหน้างานวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา	โรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม
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ABSTRACT
	 The	objectives	of	this	research	were	to	study:	1)	the	level	of	guardian	participation;	
2)	 the	 level	 of	 guardians’	 satisfaction	 and	expectation;	 and	3)	 the	 relationship	between	 
factors	 affecting	guardian	participation	 in	 educational	management	 of	Rachineeburana	
School,	Nakhon	Pathom	Province.	The	research	populations	were	3,019	student	guardians	in	
the	first	semester	of	academic	year	2019	at	Rachineeburana	School,	Nakhon	Pathom	Province.	 
The	 research	sample	was	362	guardians	selected	by	 the	quota	sampling.	The	 research	 
instrument	was	a	questionnaire	with	the	reliability	coefficient	of	0.93.	The	data	were	analyzed	
with	arithmetic	mean,	standard	deviation	and	MIMIC	model.
	 The	results	of	this	research	revealed	that:	1)	overall,	 the	guardian	participation	in	
educational	management	of	Rachineeburana	school,	Nakhon	Pathom	Province	was	at	a	
high	level.	When	considering	in	each	aspect,	it	was	found	that	the	participation	in	academic	 
affairs,	 student	 affairs,	 and	 relationship	with	 communities	was	at	 a	 high	 level,	while	 the	 
participation	in	general	management	was	at	a	moderate	level.	2)	Theguardians’	satisfaction	 
and	expectation	in	educational	management	of	was	at	a	high	and	highest	level	respectively. 
3)	 The	 factors	 affecting	 guardian	 participation	 in	 educational	 management	 of	 
Rachineeburana	school,	Nakhon	Pathom	Province	with	the	.05	statistical	significance	were	 
the	 guardians’	 expectation	with	 0.22	 coefficient	 of	 determination,	 and	 the	 satisfaction	 
towards	educational	management	with	–0.41	coefficient	of	determination	(Chi-Square	=	2.59,	
df	=	6,	p-value	=	0.86,	NNFI	=	1.00,	CFI	=	1.00,SRMR	=	0.01).

Keywords: guardian	participation	in	educational	management,	MIMIC	modelanalysis

บทน�า
	 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพ่ิม	 ฉบบัท่ี	 2	 (พ.ศ.	 2545)	 และ 
ฉบบัท่ี	 3	 (พ.ศ.	 2553)	 กล่าวถึงความส�าคญัของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด 
การศกึษาไว้ในหมวด	 4	 แนวการจดัการศกึษา	มาตรา	 24	การจดักระบวนการเรียนรู้	 วรรค	 6	 และ 
มาตรา	 29	 โดยมีสาระส�าคญัว่า	 การจดัการเรียนรู้สามารถจดัให้เกิดขึน้ได้ทกุท่ีทกุเวลาทกุสถานท่ี	 
โดยมีการประสานร่วมมือกบับิดา	มารดา	ผู้ปกครอง	 และบคุคลในชมุชนทกุฝ่ายเพ่ือร่วมกนัพฒันา
นกัเรียนตามศกัยภาพ	นอกจากนีใ้ห้สถานศกึษาร่วมกบับคุคล	ครอบครัว	ชมุชน	องค์กรชมุชน	องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน	 เอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถาบนัศาสนา	สถานประกอบการ	และ
สถาบนัสงัคมอ่ืน	 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน	 เพ่ือให้ 
ชมุชนมีการจดัการศกึษา	อบรม	มีการแสวงหาความรู้	ข้อมลู	ขา่วสาร	และรู้จกัเลอืกสรรภมิูปัญญาและ
วิทยาการตา่ง	ๆ 	รวมทัง้หาวิธีการสนบัสนนุให้มีการแลกเปลีย่นประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชมุชน	
(ฝ่ายวิชาการ	ส�านกัพิมพ์เดอะบคุส์,	2556)
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	 โรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	9 
ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 
และเป็นโรงเรียนสตรีประจ�าจังหวัดนครปฐม	 ด�าเนินการสอนในระดับการศึกษาภาคบังคับและ
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 ได้ด�าเนินการตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาผา่นกิจกรรมตา่ง		ๆ 		นอกเหนือจาก 
การจดัตัง้คณะกรรมการสถานศึกษา	 ได้แก่	 กิจกรรมเย่ียมบ้าน	 กิจกรรมประชมุผู้ปกครองนกัเรียน	 
มีการจดัท�าทะเบียนเครือขา่ยผู้ปกครองนกัเรียนในทกุระดบัชัน้		ซึง่ท�าให้เกิดเครือขา่ยเช่ือมโยงระหวา่ง
ครูท่ีปรึกษา	ผู้ปกครองนกัเรียน	และนกัเรียน	ท�าให้มัน่ใจได้ในระดบัหนึง่วา่ทางโรงเรียนสามารถตดิตอ่
กบัผู้ปกครองนกัเรียนได้อยา่งทนัทว่งทีหากเกิดเหตกุารณ์เร่งดว่นและความจ�าเป็นท่ีโรงเรียนต้องตดิตอ่
กบัทางผู้ปกครอง	โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งปีการศกึษา	2558	ถงึ	2559	ท่ีอยูใ่นชว่งท่ีมีการปรับเปลีย่น 
โครงสร้างทางการศึกษาจากนโยบายของรัฐบาล	 ไม่ว่าจะเป็นการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้	 หรือ 
การจดัศกึษาในระบบทวิศกึษา	ซึง่ล้วนแตเ่ป็นสิง่ส�าคญัท่ีผู้ปกครองนกัเรียนจ�าเป็นต้องทราบและเข้าใจ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้	 ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะท�าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
บางประการท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	ซึง่จะน�าไปสูก่ารสง่เสริม	ปรับปรุง	และพฒันาการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง
นกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง	และชมุชนท้องถ่ิน	
อยา่งมีประสทิธิภาพในล�าดบัตอ่ไป

วัตถุประสงค์
	 	 1.	 เพ่ือศกึษาระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม
	 	 2.	 เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด 
การศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม
	 	 3.	 เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม

นิยามเชงิปฏบิตักิาร
	 1.	 ผู้ปกครองนกัเรียน	หมายถงึ	บดิา	มารดา	หรือผู้อปุการะนกัเรียนท่ีท�าหน้าท่ีเลีย้งด	ูอบรม	
สัง่สอน	ให้การศกึษาแก่นกัเรียนในภาคเรียนท่ี	1	ปีการศกึษา	2559	ของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดั
นครปฐม
	 2.	 การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษา	หมายถึง	 สภาพการมีสว่นร่วม 
ในกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนในการด�าเนินการ	 สนบัสนนุ	 ส่งเสริม	 ร่วมกบั
โรงเรียนราชินีบรูณะทัง้กบัครู	และนกัเรียน	ในปีการศกึษา	2559	โดยการร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	ร่วมแก้ไข
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ปัญหาท่ีเกิดขึน้	รวมทัง้ร่วมประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่ง	ๆ	ของทางโรงเรียน	จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	
ด้านวิชาการ	ด้านกิจการนกัเรียน	ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนและด้านบริหารงานทัว่ไป	
	 3.	 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง	 หมายถึง	 ความรู้สึกชอบของผู้ปกครองนักเรียนต่อผล 
การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน	สื่อและ
อปุกรณ์การสอน	การจดักิจกรรมนอกหลกัสตูร	และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน	
	 4.	 ความคาดหวงัของผู้ปกครอง	หมายถงึ	สภาพท่ีต้องการให้เกิดขึน้กบันกัเรียนจากการจดั 
การศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	ของผู้ปกครองนกัเรียนในด้านการมีความรู้และ
ทกัษะพืน้ฐานตามหลกัสตูร	 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 การมีทกัษะในการจัดการ	 และการรัก 
การท�างานของนกัเรียนโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม

วธีิด�าเนินการ
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
	 ประชากร	 ได้แก่	ผู้ปกครองนกัเรียน	จ�านวน	3,019	คน	 ในภาคเรียนท่ี	1	 ปีการศกึษา	2559	
ของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	กลุม่ตวัอยา่ง	 ได้แก่	 ผู้ปกครองจ�านวน	362	คน	คดัเลือก 
จากประชากรด้วยการใช้โควต้า	 (quota	 sampling)	 (Bryman,	 2001)	 โดยก�าหนดจ�านวนผู้ปกครอง
ผู้ ให้ข้อมลูจ�านวน	432	คน	แบ่งเป็นผู้ปกครองนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย
ระดบัละ	216	คน	จ�านวน	72	ห้องเรียน	ห้องเรียนละ	6	คน	ทัง้นีค้�านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากสตูร
ของ	Krejcie&	Morgan	(1970)

 ตวัแปรที่ศกึษา
	 ตวัแปรท�านาย	 จ�านวน	 2	 ตวัแปร	 ได้แก่	 1)	 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง	 (SATIS)	 และ	 
2)	ความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียนตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	
(EXPEC)	ตวัแปรเกณฑ์	ได้แก่	ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษา	(PARTI)
จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	คือ	1)	ด้านวิชาการ	(ACADE)	2)	ด้านกิจการนกัเรียน	(STUDE)	3)	ด้านบริหารงาน
ทัว่ไป	(GENER)	และ	4)	ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน	(COMUN)

 เคร่ืองมือวจิยัและการหาคุณภาพ
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันี	้ ได้แก่	 แบบสอบถาม	 มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า	 5	 ระดบั	
จ�าแนกเป็น	4	ตอน	 คือ	ตอนท่ี	1	 ข้อมลูทัว่ไปและสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ปกครอง	จ�านวน	6	 ข้อ	
ตอนท่ี	 2	 ข้อค�าถามเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา	 จ�านวน	 40	 ข้อ	 
และตอนท่ี	 3	 ข้อค�าถามเก่ียวกบัความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา	
จ�านวน	25	ข้อ	และตอนท่ี	4	ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ	ขัน้ตอนการสร้างมีดงันี ้
	 1.	 ศกึษา	แนวคดิ	ทฤษฎี	และหลกัการของการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา
จากเอกสาร	 ต�าราวิชาการ	 และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง	 ในการศึกษาวิจยัครัง้นี	้ ผู้ วิจยัได้จ�าแนกการมี 
สว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาเป็น	4	ด้าน	โดยใช้ฐานคดิของทิพย์วารี	วฒิุวยั	(2551)	ได้แก่	 
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1)	ด้านวิชาการ	2)	ด้านกิจการนกัเรียน	3)	ด้านบริหารงานทัว่ไป	และ	4)	ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน	
รวมทัง้ศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัความพงึพอใจ	และความคาดหวงัในการจดัการศกึษา
	 2.	 สร้างเคร่ืองมือโดยออกเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณคา่	5	ระดบั	ได้แก่	ระดบั	5,	4,	3, 
2	 และ	 1	 ซึง่หมายถึง	 การมีสว่นร่วม	 มีความพงึพอใจ	หรือมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสดุ	มาก	 
ปานกลาง	 น้อย	 และน้อยท่ีสุด	 ตามล�าดับ	 รวมทัง้สิน้	 65	 ข้อ	 จากนัน้น�าไปหาคุณภาพด้าน 
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา	(content	validity)	โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ	จ�านวน	3	คน	ประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�าถามกบัองค์ประกอบในแต่ละด้าน	 (Index	 of	 Item	Objective	Congruence:	 IOC)	
ซึง่พบว่าทกุข้อค�าถามมีค่า	 IOC	 เท่ากบั1.00	 ผู้ วิจยัจึงน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบ 
ค่าความเช่ือมั่น	 (reliability)	 กับผู้ ปกครองนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 ผลการค�านวณพบว่า
แบบสอบถามในด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนกัเรียน	 ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน	และด้านบริหารงาน
ทัว่ไป	มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั	0.84,	0.89,	0.86	และ	0.95	ตามล�าดบั	และส�าหรับด้านความพงึพอใจ 
และความคาดหวงัในการจดัการศึกษา	 มีความเช่ือมัน่เท่ากับ	 0.93	 และ	 0.95	 ตามล�าดบั	 โดยมี 
ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั	0.93

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล
	 ผู้ วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามไปยังผู้ ปกครองนักเรียนใน 
การประชุมผู้ ปกครองประจ�าภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2559	 ผ่านทางครูท่ีปรึกษาแต่ละห้อง	 
จ�านวน	 432	 ฉบับ	 ได้รับกลบัมาเป็นฉบับท่ีสมบูรณ์	 สามารถน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ได้จ�านวน	 
362	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	83.80	ซึง่เพียงพอตอ่การวิเคราะห์ข้อมลู

 สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล
	 คา่เฉลีย่	(arithmetic	mean)	คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	(กลัยา	วานิชย์บญัชา,	
2551;		ประสาท	เนืองเฉลมิ,	2556;		ชศูรี	วงศ์รัตนะ,	2552)	และสถิตใินชดุการวิเคราะห์โมเดลมิมิค 
ได้แก่	คา่สถิติไคสแควร์	 (chi-square)	คา่ดชันีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ	NNFI	 (Non-Normed	
Fit	 Index)	 และ	CFI	 (Comparative	 Fit	 Index)	 และค่ารากของค่าเฉลี่ยก�าลงัสองของเศษเหลือ 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน	SRMR	 (Standardized	Root	Mean	Square	Residual)	 (Garson,	 2011	 
อ้างถึงใน	 รติพร	 ถึงฝ่ัง,	 2556;	 ยุทธ	 ไกยวรรณ์,	 2556;	 ชัยวิชิต	 เชียรชนะ,	 2558)	 โดยมีเกณฑ์ 
การยอมรับว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์	 คือ	 ค่าสถิติไคสแควร์ไม่มีนยัส�าคญั 
ทางสถิติ	(p-value	>	.05),	NNFI	>	.90,	CFI	>	.90	และ	SRMR	<	.05	(รตพิร	ถงึฝ่ัง,	2556;	เมธาสทิธ์ิ	
ธญัรัตนศรีสกลุ,	2559)
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ผลการวจิยั
	 	 1.	 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	 ในการแปลความหมายของระดบัการมีสว่นร่วม	ผู้ วิจยัก�าหนด
เกณฑ์	ดงันี	้คา่เฉลี่ยตัง้แต	่4.51-5.00,	3.51-4.50,	2.51	-	3.50,	1.51	-	2.50	และ	1.00	-	1.51	หมายถงึ	 
การมีสว่นร่วมในระดบัมากท่ีสดุ,	มาก,	ปานกลาง,	น้อย	และน้อยท่ีสดุ	ตามล�าดบั	สรุปผลการวิเคราะห์
ได้ดงัตารางท่ี	 1	 ซึง่พบวา่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	 จงัหวดันครปฐม	 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมี 
ส่วนร่วมในด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนักเรียน	 และด้านความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก	 
แตพ่บวา่ด้านบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษา

	 	 2.	 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ ปกครองนักเรียนใน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ	 จังหวัดนครปฐมในการแปลความหมายของระดับ 
ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครอง	ผู้วิจยัก�าหนดเกณฑ์ดงันี	้คา่เฉลี่ยตัง้แต	่	4.51-5.00,	
3.51-4.50,	2.51	-	3.50,	1.51	-	2.50	และ1.00	-	1.51	หมายถงึ	มีความพงึพอใจหรือความคาดหวงั 
ในระดบัมากท่ีสดุ,	มาก,	ปานกลาง,	น้อย	และน้อยท่ีสดุ	ตามล�าดบั	สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงัตารางท่ี	2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนักเรียนในการ 
	 	 จดัการศกึษา

	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก	 (Mean	 =	 4.24,	 
S.D.	=	0.21)และมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสดุ	(Mean	=	4.70,	S.D.	=	0.16)

ล�าดบัที่

1

2

3

4

mean

3.70

3.52

3.59

3.38

3.55

S.D.

0.73

0.82

0.84

0.96

0.78

ระดบั

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ลักษณะการมีส่วนร่วม

ด้านวิชาการ	(ACADE)

ด้านกิจการนกัเรียน	(STUDE)

ด้านบริหารงานทัว่ไป	(GENER)

ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน	(COMUN)

														ภาพรวม

ล�าดบัที่

1

2

mean

4.24

4.70

S.D.

0.21

0.15

ระดบั

มาก

มากท่ีสดุ

ตวัแปรท�านาย

ความพงึพอใจในการจดัการศกึษา

ความคาดหวงัในการจดัการศกึษา
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	 3.	 ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะจงัหวดันครปฐม	 ปัจจยัท่ีศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้
ได้แก่	1)	ความพงึพอใจ	และ	2)	ความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียนตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	จากการปรับโมเดลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง
นกัเรียนในการจดัการศกึษาโมเดลสดุท้าย	พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เป็น
อยา่งดี	(Chi-Square	=	2.59,	df	=	6,	p-value	=	0.86,	NNFI	=	1.00,	CFI	=	1.00และ	SRMR	=	0.01)
แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี	3	และภาพท่ี	1

ตารางที่ 3 คา่สมัประสทิธ์ิการท�านายของโมเดลมิมิค

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โมเดลความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดั
การศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะจงัหวดันครปฐม 

 
 
 

อภปิรายผล 
  1. การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ จงัหวดันครปฐม
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมในด้านวิชาการ ด้านกิจการ
นกัเรียน และด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยูใ่นระดบัมาก แตพ่บวา่ด้านบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดั
การศกึษามากขึน้ จึงทําให้ผู้ปกครองนกัเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาทัง้
ในด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียนและด้านความสัมพันธ์กับชุมชนได้มากขึน้เช่นกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพระชานนท์ จกัรใจ และคณะ (2555) และทิพย์วารี วฒุิวยั (2551) ท่ีพบว่าสภาพการมีสว่น
ร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษาอยู่ในระดบัมากแต่ผลการวิจยักลบัพบว่าในด้านบริหารงานทัว่ไป
ผู้ปกครองนกัเรียนมีส่วนร่วมในระดบัปานกลางเท่านัน้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากตวับ่งชีใ้นด้านบริหารงาน
ทัว่ไปเก่ียวข้องกบัการจดัหางบประมาณมาสนบัสนุนโรงเรียนการคดัเลือกคณะกรรมการขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรียนการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารงานทัว่ไปร่วมกบัโรงเรียนการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของโรงเรียน และการร่วมจดัทําแผนปฏิบติัการของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่ง

0.62 

0.80 
0.93 

0.82 

การมส่ีวนร่วม
ของผู้ปกครอง 

(PARTI) 

ความพึงพอใจ 
(SATIS) 

ความคาดหวงั 
(EXPEC) 

-0.41 

0.22 

0.04– 

0.03 – 

0.00 

วิชาการ 
(ACADE) 

กิจการนกัเรียน 
(STUDE) 

บริหารงานทัว่ไป 
(GENER) 

ความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน (COMUN) 

– 0.18 

– 0.08 

– 0.11 

– 0.07 

0.04 

-0.02 

Chi-Square = 2.59, df = 6, P-value = 0.85872, RMSEA = 0.000 

ทีจ่ดัรปูแบบ: แบบอักษร: (คา่เริม่ตน้)
+เนือ้ความแบบ CS, แบบอักษรภาษาทีซ่ั
บซอ้น: +เนือ้ความแบบ CS

ทีจ่ดัรปูแบบ: แบบอักษร: (คา่เริม่ตน้)
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ทีจ่ดัรปูแบบ: แบบอักษร: (คา่เริม่ตน้)
+เนือ้ความแบบ CS, แบบอักษรภาษาทีซ่ั
บซอ้น: +เนือ้ความแบบ CS

ทีจ่ดัรปูแบบ: แบบอักษร: (คา่เริม่ตน้)
+เนือ้ความแบบ CS, แบบอักษรภาษาทีซ่ั
บซอ้น: +เนือ้ความแบบ CS

ทีจ่ดัรปูแบบ: แบบอักษร: (คา่เริม่ตน้)
+เนือ้ความแบบ CS, แบบอักษรภาษาทีซ่ั
บซอ้น: +เนือ้ความแบบ CS

ทีจ่ดัรปูแบบ: แบบอักษร: (คา่เริม่ตน้)
+เนือ้ความแบบ CS, แบบอักษรภาษาทีซ่ั
บซอ้น: +เนือ้ความแบบ CS

ทีจ่ดัรปูแบบ: แบบอักษร: (คา่เริม่ตน้)
+เนือ้ความแบบ CS, แบบอักษรภาษาทีซ่ั
บซอ้น: +เนือ้ความแบบ CS

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [101]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [102]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [103]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [104]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [105]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [106]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [107]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [108]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [109]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [110]
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ทีจ่ดัรปูแบบ ... [113]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [114]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [115]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [116]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [117]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [118]

ทีจ่ดัรปูแบบ ... [119]
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ทีจ่ดัรปูแบบ ... [123]
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ทีจ่ดัรปูแบบ ... [125]
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	 จากตารางท่ี	3	พบวา่	ความพงึพอใจเป็นตวัแปรท�านายท่ีมีคา่สมัประสทิธ์ิการท�านายเทา่กบั	
-0.41	แสดงวา่ความพงึพอใจเป็นสาเหตท่ีุท�าให้ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา
ลดลง	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ซึง่กลา่วได้วา่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในทางลบ	และพบวา่
ความคาดหวงัเป็นตวัแปรท�านายท่ีมีคา่สมัประสทิธ์ิการท�านายเทา่กบั	0.22	แสดงวา่ความคาดหวงัเป็น
สาเหตท่ีุท�าให้ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาสงูขึน้	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั	.05	ซึง่กลา่วได้วา่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในทางบวกตอ่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนใน
การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม

ภาพที่  1	 โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง 
	 	 ในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะจงัหวดันครปฐม

Factorsin this Study

Satisfaction

Expectation

Chi-Sauare	=	2.59,	df	=	6,	p-value	=	0.86,	NNFI	=	1.00,	CFI	=	1.00,	SRMR	=	0.01

*p-value	<.05

S.E.Coefficient of Determination

0.03

0.32

-	0.41

+	0.22

t-test

-	1.66*

1.73*
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อภปิรายผล
	 	 1.	 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ	
จงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	 การมีสว่นร่วมในด้าน
วิชาการ	 ด้านกิจการนกัเรียน	และด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยู่ในระดบัมาก	แตพ่บว่าด้านบริหาร
งานทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง	ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	 2550	 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 11	 (พ.ศ.	 2555-2559)	 และพระราชบัญญัติ 
การศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	แก้ไขเพ่ิม	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.	2553	ได้เปิดโอกาส 
ให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึน้	 จึงท�าให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน 
ราชินีบูรณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทัง้ในด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนักเรียนและด้าน 
ความสมัพนัธ์กับชุมชนได้มากขึน้	 เช่นกัน	 สอดคล้องกับผลการวิจยัของพระชานนท์	 จกัรใจ	 และ 
คณะ	 (2555)	 และทิพย์วารี	 วุฒิวยั	 (2551)	 ท่ีพบว่าสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดั 
การศกึษาอยูใ่นระดบัมากแตผ่ลการวิจยักลบัพบวา่ในด้านบริหารงานทัว่ไปผู้ปกครองนกัเรียนมีสว่นร่วม
ในระดบัปานกลางเทา่นัน้	ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากตวับง่ชีใ้นด้านบริหารงานทัว่ไปเก่ียวข้องกบัการจดัหา 
งบประมาณมาสนับสนุนโรงเรียน	 การคัดเลือกคณะกรรมการขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนการแสดง 
ความคิดเห็นด้านการบริหารงานทัว่ไปร่วมกบัโรงเรียน	 การให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการรายงานผล 
การด�าเนินงานประจ�าปีของโรงเรียน	และการร่วมจดัท�าแผนปฏิบตัิการของโรงเรียน	 เป็นต้น	ซึง่ปกติ
แล้วกิจกรรมดงักลา่วนีท้างโรงเรียนราชินีบรูณะได้ด�าเนินการโดยบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียน 
เป็นสว่นใหญ่	เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด�าเนินงาน	จงึไมไ่ด้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนกัเรียน
เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมดงักลา่ว	จงึอาจท�าให้การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนด้านนีอ้ยูใ่นระดบั 
ปานกลาง	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิริทิพย์	 สิทธิศกัดิ์	 (2554)	 และทิพย์วารี	 วุฒิวยั	 (2551)	 

ท่ีพบวา่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการร่วมวางแผน	การร่วมระดมทรัพยากร	อยูใ่นระดบัปานกลาง
เทา่นัน้
	 	 2.	 ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุ	ตามล�าดบั	ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	 เป็นโรงเรียนสตรีประจ�าจงัหวดันครปฐม	ซึง่ด�าเนินการจดัการเรียนการสอนและสง่เสริม
นกัเรียนในด้านวิชาการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	ประกอบกบัมีแผนการเรียนท่ีหลากหลาย	ตอบสนอง
ตอ่ตลาดแรงงานและความต้องการของสงัคม	นอกจากนีย้งัมีผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ
ขัน้พืน้ฐานสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ	สารสนเทศดงักล่าวนีไ้ด้มีการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ปกครอง
ทราบทัง้ทางป้ายประชาสมัพนัธ์	 เว็บไซต์ของโรงเรียน	 และแจ้งในการประชมุผู้ปกครองเป็นประจ�า 
ทกุปีการศึกษา	 และอาจเน่ืองมาจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนราชินีบรูณะท่ีมี 
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนกัเรียนในทุกระดบัชัน้	 มีความทนัสมยั	 สามารถ 
สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามท่ีหลกัสตูรก�าหนด	มีการจดักิจกรรมนอกหลกัสตูรเพ่ือสง่เสริม
การเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน	รวมทัง้ความเอาใจใส	่ดแูลด้านการเรียนการสอนของครู 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 181

การรายงานผลการเรียนท่ีมีความชัดเจน	 และสม�่าเสมอ	 ท�าให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนบรรลผุลตามท่ีผู้ปกครองต้องการ	 ด้วยเหตุนีจ้ึงท�าให้ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจต่อ 
การด�าเนินงานด้านวิชาการ	 และคาดหวังให้ผลการด�าเนินงานดงักล่าวพัฒนาไปสู่ระดบัท่ีสูงขึน้	
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของธมกร	ดลุยปกรณ์ชยั	(2556)	และกมลพร	เอกอมรธนกลุ	(2554)	ท่ีพบวา่ 
ความพงึพอใจของผู้ปกครองนกัเรียนตอ่การจดัการศกึษาอยู่ในระดบัมาก	และผลการวิจยัของวรนนั	
โสวรรณ์	 และคณะ	 (2556)	 ท่ีพบวา่ความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียนในด้านวิชาการอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ	
	 	 3.	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศึกษา
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ทางบวก	 ได้แก่	 ความคาดหวังของผู้ ปกครองในการจัด 
การศึกษา	 และทางลบ	 ได้แก่	 ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจดัการศึกษา	ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบ	 รู้สึกพึงใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 การท่ีบุคคลแสดงให้เห็นว่าตนมี 
ความพึงพอใจต่อสิ่งใด	 ย่อมแปลว่าสิ่งนัน้ได้บรรลหุรือตามท่ีตนต้องการแล้ว	 ดงันัน้	 เม่ือผู้ปกครอง 
นกัเรียนเกิดความพงึพอใจตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	ในด้านตา่ง	ๆ 	 
ไมว่า่จะเป็นด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนกัเรียน	 ด้านบริหารทัว่ไป	หรือด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนแล้ว 
อาจเหน็วา่ไมมี่เหตจุ�าเป็นในการท่ีจะเข้ามาร่วมในการด�าเนินการ	สนบัสนนุ	สง่เสริม	ร่วมกบัโรงเรียน
ราชินีบรูณะทัง้กบัครู	และนกัเรียนไมว่า่จะเป็นในลกัษณะของการร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	ร่วมแก้ไขปัญหา 
ท่ีเกิดขึน้	 รวมทัง้ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของทางโรงเรียน	 ด้วยเหตุนี	้ ผู้ ปกครองท่ีมี 
ความพงึพอใจตอ่การจดัการศกึษาในระดบัสงู	จงึมีระดบัการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาในระดบัต�่า
นัน่เอง	สอดคล้องกบัแนวคดิของกมลพร	เอกอมรธนกลุ	(2554)	ท่ีกลา่ววา่	ความพงึพอใจ	เป็นความรู้สกึ 
ของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 ความพึงพอใจจะเกิดขึน้เม่ือได้รับสิ่งท่ีต้องการหรือบรรลุจุดหมาย 
ในระดบัหนึง่	 ตอ่จากนัน้ความรู้สกึดงักลา่วจะลดลงหรือไม่เกิดขึน้	 ด้วยเหตนีุ	้ ความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ความพึงพอใจกับระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ	 
จังหวัดนครปฐม	 จึงเป็นไปในทางลบ	 นั่นคือ	 เม่ือเกิดความพึงพอใจมากขึน้	 จะท�าให้ผู้ปกครอง 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยลง	 ตรงกันข้ามกับความคาดหวงัของผู้ปกครอง	 ซึ่งเป็น 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ในทางบวกต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษา	 ทัง้นี ้
อาจเน่ืองมาจาก	 ความคาดหวังเป็นสภาพของบุคคลท่ียังไม่ได้ รับการตอบสนองในเ ร่ือง 
ท่ีต้องการ	 บุคคลท่ีมีความคาดหวังสูง	 ย่อมแสดงว่าตนยังมีเร่ืองท่ีต้องการให้เกิดขึน้	 สอดคล้อง
กับแนวคิดของชิษณุกร	 พรภาณุวิชญ์	 (2540)	 ท่ีกล่าวว่า	 ความคาดหวัง	 หมายถึง	 ความรู้สึก	
ความคิดเห็น	 การรับรู้	 การตีความ	 หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ท่ียังไม่เกิดขึน้ของบุคคลอ่ืน 
หรือคาดหวังในบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับตน	 โดยต้องการให้บุคคลนัน้ประพฤติ	 ปฏิบัติ	 ในสิ่งท่ีตน
ต้องการ	 หรือคาดหวังเอาไว้	 ด้วยเหตุนี	้ เม่ือผู้ ปกครองเกิดความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา
ในระดับสูง	 ย่อมแสดงว่าผู้ปกครองยังมีความต้องการในด้านต่าง	 ๆ	 ของการจัดการศึกษาท่ีตน
เห็นว่าอาจท�าได้ไม่ดี	 หรือมีสิ่งท่ีควรได้รับการพัฒนา	 ส่งเสริมให้ดีย่ิงขึน้	 ตนจึงพยายามเข้ามามี 
ส่วนร่วมท�าให้สิ่งท่ีตนต้องการประสบผลส�าเร็จ	 สอดคล้องกบัแนวคิดของอญัชลี	 อ่านวรุฬหวาณิช	
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(2539)	ท่ีกลา่ววา่	บคุคลมีความต้องการหลายสิง่หลายอยา่ง	ดงันัน้	จงึพยายามดิน้รน	แสวงหา	หรือ
กระท�าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือสิ่งท่ีคาดหวงัไว้	 ด้วยเหตนีุจ้ึงกล่าวได้ว่า 
ความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงักบัระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	เป็นไปในทางบวก	นัน่คือ	เม่ือเกิดความคาดหวงัมากขึน้	จะท�าให้
ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษามากขึน้เชน่เดียวกนั

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวจิยัไปใช้
	 	 1.	 ผลการวิจยัครัง้นีพ้บวา่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนด้านบริหารทัว่ไปอยู่
ในระดบัปานกลางดงันัน้	 ทางโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมในด้านนีม้ากขึน้	 
เช่น	 การคดัเลือกคณะกรรมการขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารงาน 
ทัว่ไปร่วมกบัโรงเรียนการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของโรงเรียน	
หรือการร่วมจดัท�าแผนปฏิบตักิารของโรงเรียน
	 	 2.	 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน 
ในการจดัการศกึษาในทางบวกและทางลบ	 ได้แก่	 ความคาดหวงั	 และความพงึพอใจของผู้ปกครอง	
ตามล�าดบั	 ดงันัน้	 ในการคดัเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนควรพิจารณาปัจจัย 
ทัง้สองนีร่้วมด้วย	นัน่คือ	ควรคดัเลอืกผู้ปกครองท่ีมีความคาดหวงัตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินี
บรูณะ	จงัหวดันครปฐม	ในระดบัสงูหรือมีความพงึพอใจตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ	
จงัหวดันครปฐม	 ในระดบัต�่า	 เพราะจะท�าให้ได้ผู้ปกครองท่ีต้องการเข้ามามีสว่นร่วมกบัทางโรงเรียน
อยา่งแท้จริงมาเป็นคณะกรรมการด�าเนินกิจกรรมตา่ง	ๆ	ร่วมกบัโรงเรียน

  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป 
	 	 1.	 ควรมีการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดั 
การศกึษาเป็นรายระดบัชัน้	เพ่ือเป็นข้อมลูสารสนเทศในการปรับปรุงและพฒันาให้ผู้ปกครองนกัเรียน
แตล่ะระดบัชัน้เข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้
	 	 2.	 ควรมีการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษาท่ีมี
ประสิทธิภาพในบริบทของโรงเรียนมธัยมขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนสตรี	 ทัง้นีเ้พ่ือน�ารูปแบบ 
ท่ีพัฒนาขึน้ไปใช้เป็นแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการจัดการศึกษาในทุกด้าน	 
โดยอาจมีพืน้ฐานมาจากการสร้างความคาดหวังของผู้ ปกครอง	 ซึ่งจากการวิจัยครัง้นีพ้บว่า 
เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทางบวกตอ่ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา
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สรุป
	 	 1.	 ระดบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ 
จังหวัดนครปฐม	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 การมีส่วนร่วม 
ในด้านวิชาการ	 ด้านกิจการนักเรียน	 และด้านความสมัพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก	 แต่พบว่า 
ด้านบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง	
	 	 2.	 ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศกึษาของโรงเรียน
ราชินีบรูณะ	จงัหวดันครปฐม	อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุ	ตามล�าดบั
	 	 3.	 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนกัเรียนในการจดัการศึกษา 
อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทางบวก	ได้แก่	ความคาดหวงัของผู้ปกครองในการจดัการศกึษา	
และทางลบ	ได้แก่	ความพงึพอใจในการจดัการศกึษา
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การจดัการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศ

ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวัดสมุทรสาคร

CONFLICT MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTATOR AFFECTING 

SCHOOL CLIMATE OF THE GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL 

IN SAMUT SAKHON PROVINCE 

เยน็จติร  ทพิมาตร/ YENJIT  TIPPAMATR1

นภาเดช  บุญเชดิชู/ NAPADECH  BOONCHERCHOO2

พชิญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา	 1)	 ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหาร 

สถานศกึษา	โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	2)	ระดบับรรยากาศของโรงเรียนประถม

ศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 และ	 3)	 ศกึษาการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา 

ท่ีส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	กลุ่มตวัอย่าง	 ได้แก่	 

ครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	จ�านวน		317	คน	ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 

แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามอ�าเภอ	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	 ได้แก่	 แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ 

โดยผู้ วิจัย	 มีค่าความตรงด้านเนือ้หา	 ระหว่าง	 0.67	 ถึง	 1.00	 มีค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม	 

ด้านการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	 เทา่กบั	 0.95	และด้านบรรยากาศของโรงเรียน	

เทา่กบั	0.96	วิเคราะห์ข้อมลูโดยหา	คา่ร้อยละ	คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณู

แบบขัน้ตอน

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.		การจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 

ส่วนรายด้าน	 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก	ประกอบด้วย	 การร่วมมือกันแก้ปัญหา	 การประนีประนอมและ 

การยอมให้	ในระดบัปานกลาง	ประกอบด้วย	การหลีกเลี่ยงและการแขง่ขนั

1 นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา	อาจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
3	อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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	 2.		บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	โครงสร้าง

องค์การ	 	 ความรับผิดชอบ	ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั	 การสนบัสนนุ	 มาตรฐานการปฏิบตัิงาน	 

ความเสี่ยงภยั	การให้รางวลั	ความอบอุน่และความขดัแย้ง

	 3.	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	ประกอบด้วย	การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	

(X
2
)	 การยอมให้	 (X

5
)	 และการแข่งขนั	 (X

1
)	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระดบับรรยากาศของโรงเรียน	 (Y

tot
)	 

โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	38.10	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	สมการวิเคราะห์ 

การถดถอย	คือ										=	2.27+	0.19	(X
2
)	+	0.36	(X

5
)	-	0.08	(X

1
)	

ค�าส�าคัญ:  การจดัการความขดัแย้ง,		บรรยากาศโรงเรียน,		โรงเรียนของรัฐ

ABSTRACT

	 This	 research	 aimed	 to	 study:	 1)	 the	 level	 of	 conflict	management	 of	 school	 

administrator;	 2)	 the	 level	 of	 the	 school	 climate;	 and	3)	 conflict	management	 of	 school	 

administrator affecting school climate of the government primary schools in Samut Sakhon 

province.	The	research	sample	was	317	teachers	of	government	primary	schools	in	Samut	

Sakhon	province,	derived	by	proportional	stratified	random	sampling	as	distributed	by	district	

places.	The	research	 instrument	was	a	questionnaire	constructed	by	the	researcher	with	

IOC	content	validity	between	0.67	and	1.00.	The	internal	consistency	reliability	coefficients	

of	the	questionnaire	0.95			for	roles	of	administrator	and	0.96	for	school	effectiveness.	Data	

were	analyzed	with	percentage,	mean,	standard	deviation	and	stepwise	multiple	regression.			

 The findings of this research were as follows:

	 1.	 Overall	and	in	specific	aspects,	the	conflict	management	of	school	administrator 

was	at	 a	 high	 level	 and	a	medium	 level.	 These	aspects	were	 as	 follows:	 collaboration,	 

compromising,	 and	 accommodation.	 A	medium	 level:	 these	 aspects	were	 as	 follows:	 

avoiding,	and	competition.

	 2.	 Overall	and	 in	specific	aspects,	 the	school	climate	was	at	a	high	 level.	These	

aspects	were	as	follows:	structure,	responsibility,	identity,	supporting,	standard	setting,	risk	

taking,	reward,	warmth,	and	conflict.

	 3.	 The	conflict	management	of	school	administrator	in	the	aspect	of	collaboration	

(X
2
),	 accommodation	 (X

5
),	 and	competition	 (X

5
)	 together	predicted	 the	 school	climate	of	

government	primary	school	in	Samut	Sakhon	province	(Y
tot
)	at	the	percentage	of	38.10	with	
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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statistical	significance	at	.05.	The	regression	equations	was										=	2.27	+	0.19	(X
2
)	+	0.36	

(X
5
)	-	0.08	(X

1
).

Keywords: conflict	management,	school	climate,	government	school

บทน�า
	 บรรยากาศองค์การเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้บริหาร	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ	 เอกชน	 

ทัง้ขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	หรือแม้แตข่นาดเลก็	ผู้บริหารต้องค�านงึอยูเ่สมอวา่บรรยากาศขององค์การ 

เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลากร	 เป็นสิ่งท�าให้บุคลากรเกิดความรับรู้	 ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	 

เป็นตวัก�าหนดให้บุคลากร	 รู้สึกดีหรือไม่ดี	 แล้วส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากร	 ซึ่งสอดคล้อง

กบัแนวคิดของจุฬาวิทยานกุรม	 (2554:	 ออนไลน์)	 ได้กล่าวว่า	 บรรยากาศองค์การ	 คือ	 ความรับรู้ 

ของบคุลากรต่อปัจจยัต่าง	 ๆ	ภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อการท�างาน	หรือส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมใน 

การท�างาน	บรรยากาศในการท�างานมีความเหมาะสมจะสง่ตอ่การจงูใจของบคุลากร	ภารวี	อนนัต์นาวี	

(2557:	184)	ได้กลา่ววา่	บรรยากาศองค์การ	คือ	การรับรู้หรือความรู้สกึ	หรือความเข้าใจท่ีบคุคลมีตอ่

ลกัษณะขององค์การท่ีตนก�าลงัปฏิบตัิงานอยู	่ รวมทัง้	พฤติกรรมการบริหาร	 เช่น	การให้ผลตอบแทน	

ความอบอุ่น	 การให้ความสนบัสนนุ	 เป็นต้น	 ซึ่งการรับรู้เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ

ทศันคตขิองผู้ปฏิบตัิงาน	ท�าให้องค์การหนึง่แตกตา่งไปจากอีกองค์การหนึง่	Litwin	&	Stringer	(2002:	

65)	ได้กลา่ววา่	บรรยากาศองค์การเป็นตวัแปรส�าคญัในการศกึษาของมนษุย์	เป็นสิง่เช่ือมโยงระหวา่ง

ลกัษณะท่ีมองเห็นได้ขององค์การ	 เช่น	 โครงสร้างกฎเกณฑ์	 แบบของความเป็นผู้น�าและขวญักับ

พฤติกรรมของผู้ปฏิบตัิงาน	 เป็นต้น	บรรยากาศองค์การจะเป็นความรู้สกึของผู้ปฏิบตัิงานตอ่ลกัษณะ

ท่ีมองเหน็ได้ขององค์การจะมีอิทธิพลตอ่การก�าหนดพฤตกิรรมและทศันคตขิองผู้ปฏิบตังิาน	

	 ความก้าวหน้าขององค์การเกิดจากการปฏิบตังิานของบคุลากร	หากบคุลากรไมมี่ความรักภกัดี

ตอ่องค์การ	จะเกิดความเบ่ือหนา่ย	ลาออกจากงาน	ไมมี่แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน	จะท�าให้องค์การ

ไม่เจริญก้าวหน้า	 ขาดบคุลากรท่ีดี	 มีความสามารถในการปฏิบตัิงาน	 สิ่งท่ีเกิดขึน้เหลา่นีน้ัน้เกิดจาก

บรรยากาศในองค์การท่ีอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี	 ซึง่เป็นหน้าท่ีหลกัของผู้บริหารท่ีจะบริหารจดัการองค์การ

ให้มีแนวทาง	 ทิศทางในการด�าเนินงานท่ีดีขึน้	 บรรยากาศองค์การท่ีดียงัท�าให้การบริหารงานเป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้แล้วยงัท�าให้เกิดแรงจูงใจต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองค์การอีกด้วย	 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของรสสคุนธ์	รุดชาต	ิ(2550:	13)	ได้กลา่วไว้วา่	การสร้างบรรยากาศการท�างาน

ท่ีดีในองค์การ	 มีความส�าคญัอย่างมากต่อความส�าเร็จของโรงเรียน	ซึง่ขึน้อยู่กบัครู	 บคุลากรทกุคน	 

ทกุฝ่าย	และทกุระดบั	ในโรงเรียนตา่งให้ความร่วมมือ	ร่วมใจ	เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	มีความรักผกูพนั

ในงาน	 เม่ือบุคลากรพึงพอใจในหน้าท่ีของตนเอง	 ก็ส่งผลดีต่อโรงเรียน	ท�าให้งานเกิดความส�าเร็จ	

และมีประสิทธิภาพตามความมุง่หมายขององค์การ	บรรยากาศท่ีดียอ่มสง่ผลท่ีดีตอ่องค์การ	แตห่าก
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
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ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
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องค์การมีบรรยากาศท่ีไมดี่อาจมีผลกระทบในหลายด้าน	ท�าให้การบริหารจดัการไมเ่ป็นไปในทิศทางท่ี 
ตัง้เป้าหมายไว้	หากผู้บริหารไม่ให้ความส�าคญัตอ่บรรยากาศ	ส�าหรับบรรยากาศท่ีไม่ดีอาจน�าพาซึง่
ความขดัแย้งในองค์การ	ความขดัแย้งเกิดจากสภาวการณ์ท่ีบคุคลมีความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนัท�าให้
เกิดความขดัแย้งไม่ลงรอยกนั	 ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้อาจเป็นการขดัแย้งระหว่างบคุคลหรือระหว่าง
กลุม่บคุคล	ซึง่อาจท�าให้เกิดการตอ่ต้านและเป็นปรปักษ์ตอ่กนั	ความขดัแย้งเป็นปัญหาท่ีทกุ	ๆ 	องค์การ
ต้องหาวิธีการจัดการให้ความขัดแย้งอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	 มีการจัดการความขัดแย้งให้ถูกวิธี	 
ถกูทางและเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้	 การจดัการความขดัแย้งเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีควร
ให้ความส�าคญัในการจดัการความขดัแย้ง	หาแนวทางในการลดหรือเพ่ิมระดบัความขดัแย้งให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม	วิธีแตล่ะวิธีอาจใช้ในการแก้ไขปัญหาได้แตกตา่งกนั	 ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้	
และการแก้ไขปัญหาได้ถกูต้อง	จงึสง่ผลดีตอ่องค์การ	ซึง่	Thomas	(1992:	265-274)	ได้เสนอรูปแบบ
การจดัการความขดัแย้ง	 ไว้	 5	 รูปแบบ	ดงันี	้ การจดัการความขดัแย้งแบบการแขง่ขนั	 การร่วมมือกนั 
แก้ปัญหา	การประนีประนอม	การหลีกเลี่ยง	และการยอมให้		
	 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งเป็นแนวทางในการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหาร	 
หากความขดัแย้งเกิดขึน้ในองค์การทางการศึกษา	 ผลกระทบจะไม่เกิดกับองค์การ	 หรือบุคลากร	 
เพียงอยา่งเดียว	แต	่นกัเรียนจะได้รับผลกระทบด้วย	ทัง้ด้านการเรียนการสอน	สภาพจิตใจของนกัเรียน	
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 เป็นองค์การทางการศึกษา	 ซึ่งมีหน้าท่ีดแูล 
รับผิดชอบในการจดัการศกึษาก่อนระดบัอดุมศกึษา	 ในจงัหวดัสมทุรสาคร	 แบ่งออกเป็น	 3	 อ�าเภอ	 
คือ	อ�าเภอเมือง	อ�าเภอกระทุม่แบน	อ�าเภอบ้านแพ้ว	ซึง่ในปีการศกึษาท่ีผา่นมา	 มีเร่ืองราวท่ีเกิดจาก
ความขดัแย้งระหว่างผู้บริหารกับครูและชุมชน	 จนท�าให้เกิดความวุ่นวาย	 ครูและชุมชนไม่ยอมรับ 
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	ได้เลง็
เหน็ความส�าคญัของการจดัการความขดัแย้ง	จงึได้รับนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน	ในโครงการพฒันาภาวะผู้น�า	ให้กบัผู้บริหารสถานศกึษา	เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษา	เข้าใจ
คณุค่าของความเป็นผู้น�าในตวัเอง	 ตระหนกัถึงวิธีการขจดัความขดัแย้งในการปฏิบตัิงาน	 ส่งเสริม
พฤติกรรมและพฒันาความสามารถของความเป็นผู้น�า	 ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดทกัษะ 
การจดัการความขดัแย้งในโรงเรียนให้ดีขึน้และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน	 ซึ่งจะท�าให้
บรรยากาศขององค์การมีทิศทางท่ีดีและย่อมส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร 
สถานศกึษาและครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร
	 จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว	 ผู้ วิจยัในฐานะเป็นครูของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	จงึมีความสนใจศกึษาการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร	 ซึ่งผล 
การวิจยัจะน�าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแสวงหาแนวทางในการบริหารจดัการความขดัแย้งใน
โรงเรียนให้ประสบความส�าเร็จ	เพ่ือให้โรงเรียนสามารถปฏิบตัภิารกิจไปสูเ่ป้าหมายและบรรลเุป้าหมาย

ท่ีตัง้ไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล
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วัตถุประสงค์
	 1.		เพ่ือศกึษาการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	 โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ

ในจงัหวดัสมทุรสาคร

	 2.		เพ่ือศกึษาระดบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

	 3.	 เพ่ือศึกษาการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อบรรยากาศของ

โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	

 ตวัแปรการวจิยั

 1. ตัวแปรต้น คือ	 การจดัการความความแย้ง	 ตามแนวคิดทฤษฎีของ	 Thomas	 (1992:	 

265-274)	แบง่ได้เป็น	5	รูปแบบ	ดงันี	้1)	การแขง่ขนั	2)	การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	3)	การประนีประนอม	

4)	การหลีกเลี่ยง	และ	5)	การยอมให้	

  2.  ตัวแปรตาม คือ	 บรรยากาศของโรงเรียน	 ตามแนวคิดของ	 Litwin	 &	 Stringer	 

(1968:	 81-82)	 ประกอบด้วย	 9	 มิติ	 ดงันี	้ 1)	 โครงสร้างองค์การ	 2)	 ความรับผิดชอบ	 3)	 รางวลั	 

4)	 ความเสี่ยงภยั	 5)	 ความอบอุ่น	 6)	 การสนบัสนนุ	 7)	 มาตรฐานการปฏิบตัิงาน	 8)	 ความขดัแย้ง	 

และ	9)	ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	

	 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

                         

5 
 

 3. เพ่ือศึกษาการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร  
 
ตวัแปรการวจิัย 

1. ตัวแปรต้น คือ การจดัการความความแย้ง ตามแนวคิดทฤษฎีของ Thomas (1992: 265-274) 
แบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ ดงันี ้1) การแข่งขนั 2) การร่วมมือกันแก้ปัญหา 3) การประนีประนอม 4) การ
หลีกเล่ียง และ 5) การยอมให้  

 2. ตัวแปรตาม คือ บรรยากาศของโรงเรียน ตามแนวคิดของ Litwin & Stringer (1968: 81-82)
ประกอบด้วย 9 มิติ ดงันี ้1) โครงสร้างองค์การ 2) ความรับผิดชอบ 3) รางวลั 4) ความเส่ียงภยั 5) ความอบอุ่น 
6) การสนบัสนนุ 7) มาตรฐานการปฏิบตังิาน 8) ความขดัแย้ง และ 9) ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั  

โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
                            
                     ตวัแปรต้น           ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
สมมุตฐิานการวจิัย 
 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา ซึง่ประกอบด้วย การแข่งขนั การร่วมกนัแก้ไขปัญหา 
การประนีประนอม การหลีกเล่ียง การยอมให้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ
ในจงัหวดัสมทุรสาคร 

 
 

1) การแขง่ขนั 

2) การร่วมมือกนัแก้ปัญหา 

3) การประนีประนอม 
4) การหลีกเล่ียง 
5) การยอมให้ 

 

 
1) โครงสร้างองค์การ 
2) ความรับผิดชอบ 
3) การให้รางวลั 
4) ความเสีย่งภยั 
5) ความอบอุน่ 
6) การสนบัสนนุ 
7) มาตรฐานการปฏิบตังิาน 
8) ความขดัแย้ง 
9) ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

      การจัดการความขัดแย้ง     บรรยากาศของโรงเรียน 
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สมมุตฐิานการวจิยั
	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	 ซึง่ประกอบด้วย	 การแข่งขนั	 การร่วมกนั

แก้ไขปัญหา	การประนีประนอม	การหลกีเลีย่ง	การยอมให้	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
	 1.	 	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	 หมายถึง	 การท่ีผู้บริหารสถานศกึษา 

ในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	หาวิธีการลดหรือเพ่ิมระดบัความขดัแย้งให้อยู ่

ในระดับท่ีเหมาะสม	 วิธีแต่ละวิธีอาจใช้ในการแก้ไขปัญหาได้แตกต่างกัน	 ขึน้อยู่กับสถานการณ์ 

ท่ีเกิดขึน้	และการแก้ไขปัญหาได้ถกูต้อง	ซึง่มีรูปแบบการจดัการความขดัแย้ง	5	รูปแบบ	ดงันี ้

	 				 1.1		การแข่งขนั	 หมายถึง	 การจัดการความขดัแย้งโดยอีกฝ่ายหนึ่งจะมุ่งถึงประโยชน์ 

ท่ีตวัเองจะได้รับ	เป็นการมุง่เอาชนะฝ่ายเดียว

	 				 1.2		การร่วมมือกันแก้ปัญหา	 หมายถึง	 การจัดการความขัดแย้งโดยให้ความสนใจ 

กบัความต้องการและความคาดหวงัทัง้ของตนเองและของผู้ อ่ืนพร้อมกนัไป	 ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

ผสานความต้องการของทัง้สองฝ่ายเข้าด้วยกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายของทัง้สองฝ่ายและเกิด 

ความพงึพอใจทัง้สองฝ่าย															

		 			1.3		การประนีประนอม	หมายถงึ	เป็นการจดัการความขดัแย้งโดยมุง่ให้เกิดความพงึพอใจ

ทัง้สองฝ่าย	

	 			1.4		การหลกีเลีย่ง	หมายถงึ	การจดัการความขดัแย้งท่ีไมก่ล้าเผชิญหน้ากบัปัญหา	ไมส่นใจ

กบัความต้องการและคาดหวงัทัง้ของตนเองและของผู้ อ่ืน	หลีกเลี่ยงปัญหา

	 			1.5		การยอมให้	หมายถงึ	การจดัการความขดัแย้งท่ีให้ความสนใจกบัความต้องการของผู้ อ่ืน

มากกวา่ตนเอง	เสียสละประโยชน์ทกุอยา่งเพ่ือท่ีจะรักษามิตรภาพ	สร้างความสามคัคีและขจดัปัญหา

ความขดัแย้งระหวา่งกนั

	 2.		บรรยากาศองค์การ	หมายถึง	 การรับรู้	 เข้าใจ	ความรู้สกึนกึคิด	 ท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรงและ 

ทางอ้อม	ในสภาพแวดล้อมขององค์การ	ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ซึง่ได้

จ�าแนกออกเป็น	9	มิต	ิดงันี ้

	 				 2.1		โครงสร้างองค์การ	 หมายถึง	 องค์การท่ีมีการจดัต�าแหน่งหน้าท่ีไว้ชดัเจน	 และเป็น 

การควบคมุการปฏิบตัิงานของบคุคลในองค์การ	

	 				 2.2		ความรับผิดชอบ	หมายถึง	 การปฏิบตัิหน้าท่ีของบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย	 รู้หน้าท่ี 

ในขอบขา่ยของงานตนเองและปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ
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	 				 2.3		รางวลั	หมายถึง	 ผลตอบแทนท่ีผู้ปฏิบตัิควรได้รับจากการท�างาน	 โดยการพิจารณา

จากการท�างาน	ผลงาน	หรือผลติผล	ท่ีท�าให้องค์การประสบผลส�าเร็จ

	 				 2.4	 ความเสีย่งภยั	หมายถงึ	ปฏิบตังิานในองค์การท่ีมีความท้าทาย	เพ่ือท่ีจะท�าให้องค์การ

ประสบความส�าเร็จ

	 			2.5		ความอบอุ่น	 หมายถึง	 สภาพแวดล้อมท่ีผู้ปฏิบตัิงานมีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจ 

ในการปฏิบตังิาน	มีการสง่เสริมท่ีดี	ท�าให้การปฏิบตังิานส�าเร็จลลุว่งตามเป้าหมาย

	 			2.6		การสนับสนุน	 หมายถึง	 การได้รับความช่วยเหลือจากการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

จากผู้บริหาร	รวมทัง้เพ่ือนร่วมงาน	จงึท�าให้การปฏิบตังิานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ิมมากขึน้

			 			2.7		มาตรฐานการปฏิบตังิาน	หมายถงึ	การตัง้เป้าหมายในการปฏิบตังิาน	บคุลากรมีทิศทาง

ในการปฏิบตังิาน	จงึท�าให้งานส�าเร็จลลุว่งและส�าเร็จทนัเวลาท่ีก�าหนด

	 			2.8		ความขดัแย้ง	หมายถงึ	การท่ีบคุคลเม่ือไมไ่ด้รับสิง่ท่ีตนเองต้องการ	จงึพยายามขดัขวาง	

เพ่ือไมใ่ห้บคุคลอ่ืนได้	จงึท�าให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งบคุคลในองค์การ

	 			2.9		ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	หมายถงึ	ความรับรู้	และรู้สกึวา่เป็นสว่นหนึง่ขององค์การ	

ชว่ยท�าให้บคุคลในองค์การรวมเป็นหนึง่และท�าให้การปฏิบตังิานขององค์การประสบความส�าเร็จ	บรรลุ

เป้าหมายท่ีตัง้ไว้	

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อบรรยากาศของ

โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 ในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย	 (descriptive		

research)

	 ประชากร	ได้แก่	ครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ	ในจงัหวดัสมทุรสาคร	ในปีการศกึษา	2559 

กระจายตามอ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	 อ�าเภอบ้านแพ้ว	 จ�านวน	 

1,779	 คน	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 ในจังหวัดสมุทรสาคร	 

ในปีการศึกษา	 2559	 โดยใช้เทียบกบัตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างส�าเร็จรูปของ	 Krejcie	 and	 

Morgan	(1970	อ้างถงึใน	สวิุมล		ตริกานนัท์,	2557:	179-180)	ได้กลุม่ตวัอยา่งจ�านวน	317	คน	กระจาย

ตามอ�าเภอ	อ�าเภอเมืองสมทุรสาคร	อ�าเภอกระทุ่มแบน	อ�าเภอบ้านแพ้ว	 โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น	(proportional	stratified	random	sampling)	ค�านวณสดัสว่นกลุม่ตวัอยา่ง	

ดงัปรากฏในตารางท่ี	1
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ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรกลุม่ตวัอยา่ง

7 
 

 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในปการศึกษา 2558 จําแนกตามที่ต้ังของจังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 67 คน ครู จํานวน 1,181 คน และจังหวัดราชบุรี ประกอบดวย 
ผูบริหาร 66 คน          ครู 1,287 คน รวมทั้งหมด 2,601 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 2,601 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-610 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 179) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 338 คน โดยใชวิธีกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) กระจายตามจังหวัด ดัง
ปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร กลุมตัวอยาง 
จังหวัด ผูบริหาร

สถานศึกษา 
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

กาญจนบุรี 67 1,181 9 153 
ราชบุรี 66 1,287 9 167 
รวม 133 2,468 18 320 

รวมทั้งหมด 2,601 338 

 
 การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนและการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา สราง
แบบสอบถามตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นํา
แบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) แลวหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC: index of item 
objective congruence) เลือกเฉพาะขอกระทงคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 ปรับปรุงขอกระทง
คําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 
กับผูบริหารสถานศึกษา และครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน นํามาหาคาความเท่ียงดวยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970: 161 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2555: 156) ได
คาความเที่ยงของวัฒนธรรมโรงเรียน เทากับ 0.98 และคาความเที่ยงของการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ	หลกัการ	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการความขดัแย้ง 

และบรรยากาศของโรงเรียน	แล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถาม	ก�าหนดพฤติกรรม 

บง่ชีค้รอบคลมุนิยามตวัแปรและน�ามาจดัท�าเป็นข้อกระทงค�าถาม	ส�าหรับการวิจยัโดยผา่นค�าแนะน�า

จากอาจารย์ท่ีปรึกษา	น�ากระทงค�าถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุ	จ�านวน	3	ทา่น	ตรวจสอบความตรง 

ด้านเนือ้หา	 (content	 validity)	 ของข้อกระทงค�าถาม	แล้วน�ามาหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์	 (Index	 of	 Item	Objective	Congruence:	 IOC)	 โดยเลือกเฉพาะข้อท่ี

มีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง	 0.67	ถึง	 1.00	 ได้ข้อกระทงค�าถาม	 ด้านการจดัการความขดัแย้ง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 44	 ข้อ	 และด้านบรรยากาศของโรงเรียน	 จ�านวน	 44	 ข้อ	 แก้ไข 

ข้อกระทงค�าถามแล้วจดัท�าแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุและอาจารย์ท่ีปรึกษา	 

น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (tryout)	 กบัครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 

ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	30	คน	น�าแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมา	ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียง 

(reliability)	 โดยใช้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	 (	 	 	 -coefficient)	 ของ	Cronbach	 (1970:	 161	 อ้างถงึใน	 

สวิุมล	ติรกานนัท์,	 2557:	 156)	 คณุภาพด้านความเท่ียงของการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 ได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	 เท่ากับ	 0.95	 และคณุภาพด้านความเท่ียงของบรรยากาศ 

ของโรงเรียน	ได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	เทา่กบั	0.96	และปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษา	

ให้มีความเหมาะสมและถกูต้อง	 โดยผ่านการแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา	และจดัท�าแบบสอบถาม 

ฉบบัสมบรูณ์	เพ่ือน�าไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจยัขอความอนเุคราะห์จากส�านกังานบณัฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม	 เพ่ือ

จดัท�าหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูไปยงัหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง	 

ด�าเนินการจดัสง่แบบสอบถาม	จ�านวน	317	ฉบบั	พร้อมหนงัสือถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน
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    2.6 การสนบัสนุน หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือจากการปฏิบตัิงานของบคุลากรจาก
ผู้บริหาร รวมทัง้เพ่ือนร่วมงาน จงึทําให้การปฏิบตังิานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 
      2.7 มาตรฐานการปฏิบตัิงาน หมายถึง การตัง้เป้าหมายในการปฏิบตัิงาน บคุลากรมีทิศทางใน
การปฏิบตังิาน จงึทําให้งานสําเร็จลลุว่งและสําเร็จทนัเวลาท่ีกําหนด 
    2.8 ความขดัแย้ง หมายถึง การท่ีบคุคลเม่ือไม่ได้รับสิ่งท่ีตนเองต้องการ จึงพยายามขดัขวาง 
เพ่ือไมใ่ห้บคุคลอ่ืนได้ จงึทําให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งบคุคลในองค์การ 
    2.9 ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั หมายถึง ความรับรู้ และรู้สกึว่าเป็นสว่นหนึ่งขององค์การ ช่วย
ทําให้บุคคลในองค์การรวมเป็นหนึ่งและทําให้การปฏิบัติงานขององค์การประสบความสําเร็จ บรรลุ
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้  
 
วธีิดาํเนินการ 
 การวิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลต่อบรรยากาศของโรงเรียน
ประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (descriptive  research) 

ประชากร ได้แก่ ครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวดัสมทุรสาคร ในปีการศึกษา 2559 
กระจายตามอําเภอ ได้แก่ อําเมืองสมทุรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน อําเภอบ้านแพ้ว จํานวน 1,779 คน กลุม่
ตวัอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัสมทุรสาคร ในปีการศกึษา 2559 โดยใช้เทียบกบั
ตารางกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970 อ้างถึงใน สวุิมล  ติรกานนัท์, 
2557: 179-180) ได้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 317 คน กระจายตามอําเภอ อําเมืองสมทุรสาคร อําเภอกระทุ่ม
แบน อําเภอบ้านแพ้ว โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น (proportional stratified random 
sampling) คํานวณสดัสว่นกลุม่ตวัอยา่ง ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 931 166 
2. อําเภอกระทุ่มแบน 534  95 
3. อําเภอบ้านแพ้ว 314  56 

รวม 1,779 317 
 

  
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
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ประถมศึกษาของรัฐในจังหวดัสมุทรสาคร	 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครูท่ีปฏิบตัิงาน 

ในสถานศกึษา	ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา	จ�านวน		317	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการการวิเคราะห์ระดบั 

การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาและบรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐใน

จงัหวดัสมทุรสาคร	ใช้การหาคา่เฉลีย่	(							)	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และแปลความหมาย	โดยผู้ วิจยั 

น�าคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์	ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวคดิของบญุชม		ศรีสะอาด	(2556:	121)	ดงันี ้

	 คา่เฉลีย่	1.00–1.50		 แสดงว่าระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา	 /	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ

	 คา่เฉลีย่	1.51–2.50		 แสดงว่าระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา	 /	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัน้อย

	 คา่เฉลีย่	2.51–3.50		 แสดงว่าระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา	 /	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 คา่เฉลีย่	3.51–4.50		 แสดงว่าระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา	 /	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก

	 คา่เฉลีย่	4.51–5.00		 แสดงว่าระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา	 /	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

	 ส�าหรับการวิเคราะห์การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศ

ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยใช้การวิเคราะห์	 การถดถอยพหคุณูแบบ

ขัน้ตอน	(stepwise	multiple	regression	analysis)	

ผลการวจิยั
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศ

ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

 ตอนที่ 1 การจดัการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนประถมศกึษาของ

รัฐในจงัหวัดสมุทรสาคร

	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดั

สมทุรสาคร	 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุรูปแบบ	 (	 	 	 	 =	 3.63,	 S.D.	=	 0.79)	 และเม่ือพิจารณา 

เป็นรายรูปแบบ	พบวา่	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	 โรงเรียนประถมศกึษาของ

รัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	อยูใ่นระดบัปานกลางและมาก	โดยเรียงล�าดบัจากคา่เฉลี่ยมากไปน้อย	ดงันี	้ 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 
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166 
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95 

รวม 1,779 317 
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คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
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คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 
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    (n = 317) 
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ในจังหวัดสมุทรสาคร 
X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การแขง่ขนั 3.25 1.23 ปานกลาง 5 
2. การร่วมมือกนัแก้ปัญหา 3.97 0.80 มาก 1 
3. การประนีประนอม 3.89 0.83 มาก 2 
4. การหลีกเล่ียง 3.38 1.09 ปานกลาง 4 
5. การยอมให้ 3.66 0.83 มาก 3 

รวม 3.63 0.79 มาก  
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัด

สมุทรสาคร 
บรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(X = 4.08, S.D. = 0.60) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐในจังหวดัสมุทรสาคร อยู่ในระดบัมากทุกด้านโดยเรียงลําดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดงันี ้
โครงสร้างองค์การอยู่ในลําดบัสูงที่สุด (X = 4.31, S.D. = 0.73) รองลงมาคือความรับผิดชอบ (X = 
4.23, S.D. = 0.67) ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั (X = 4.21, S.D. = 0.72) การสนบัสนนุ (X  = 4.09, S.D. = 0.71) 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  (X = 4.04, S.D. = 0.62) ความเส่ียงภยั (X = 4.04, S.D. =  0.73) การให้รางวลั (X  = 
3.94, S.D. = 0.82) ความอบอุ่น (X  =3.96, S.D. = 0.64) และความขดัแย้ง (X  = 3.93, S.D. = 0.70) 
ตามลําดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ  
    ในจงัหวดัสมทุรสาคร 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัด
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	 	 ของรัฐ	ในจงัหวดัสมทุรสาคร
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                                                                                                                                         (n = 317)                           
บรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 
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  สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 
 
 
 
 

 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น
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2
)	การยอมให้	(X

5
)	และการแขง่ขนั	

(X
1
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			 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ	คือ

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	คือ

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหาร 

	 	 สถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร

                                                

12 
 

= 2.27+ 0.19 (X2) + 0.36 (X5) - 0.08 (X1) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

= 0.26 (Z2) + 0.49 (Z5) - 0.17(Z1) 
 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ี ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร 
                                                                 (n = 317) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 3 44.04 14.68 64.235* .00 

Residual 313 71.53 0.23   
Total 316 115.57    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 2.67  0.14 16.19* .00 
การร่วมมือกนัแก้ปัญหา (X2) 0.19 0.26 0.05 3.58* .00 
การยอมให้ (X5) 0.36 0.49 0.07 5.19* .00 
การแข่งขนั (X1) -0.08 -0.17 0.03 -2.49* .01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.617  R2 = 0.381 SEE. = 0.375 
 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้
 1. จากผลการวิจยั พบวา่ การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐใน
จงัหวดัสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การร่วมมือกนัแก้ปัญหา 
การยอมให้ และการแข่งขนั อยู่ในระดบัมากเรียงตามระดบัคา่เฉลี่ยสงูสดุ ตามลําดบั ทัง้นี ้เน่ืองจากความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ในองค์การ ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งใน
สถานศกึษาให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซึง่วิธีการจดัการความขดัแย้งแต่ละวิธีอาจใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จึงจะส่งผลดีต่อองค์การและทําให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของวิเชียร  วิทยอุดม (2555: 1) ซึ่งได้กล่าวว่า การจดัการ
ความขัดแย้งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกัน วิธีการแบบใดท่ีจะกําจัดความขัดแย้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนัน้ ก็ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในขณะนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั วิธีการแบบ
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จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้
 1. จากผลการวิจยั พบวา่ การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาประถมศกึษาของรัฐใน
จงัหวดัสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การร่วมมือกนัแก้ปัญหา 
การยอมให้ และการแข่งขนั อยู่ในระดบัมากเรียงตามระดบัคา่เฉลี่ยสงูสดุ ตามลําดบั ทัง้นี ้เน่ืองจากความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ในองค์การ ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งใน
สถานศกึษาให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซึง่วิธีการจดัการความขดัแย้งแต่ละวิธีอาจใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จึงจะส่งผลดีต่อองค์การและทําให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของวิเชียร  วิทยอุดม (2555: 1) ซึ่งได้กล่าวว่า การจดัการ
ความขัดแย้งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกัน วิธีการแบบใดท่ีจะกําจัดความขัดแย้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนัน้ ก็ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในขณะนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั วิธีการแบบ
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ก�าจดัความขดัแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนัน้	 ก็ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในขณะนัน้เป็น 
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tot  = 0.94 + 0. 34 (X1) + 0.27 (X2) + 0.19 (X3)  
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

tot  = 0.40 (Z1) + 0.30 (Z2) + 0.22 (Z4)  
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสทิธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 
    (n = 317) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 3 56.20 18.73 283.99* .00 

Residual 313 20.64 0.07   
Total 316 76.84    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb T Sig. 
คา่คงท่ี 0.94  0.12 7.89* .00 
บทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล (X1) 
บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศ (X2) 
บทบาทเก่ียวกบัการตดัสนิใจ (X3) 

0.34 
0.27 
0.19 

0.40 
0.30 
0.22 

0.05 
0.06 
0.06 

7.24* 
4.90* 
3.25* 

.00 

.00 

.00 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.855  R2 = 0.731 SEE. = 0.257 
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ผลจากการวิจัยเร่ือง บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
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ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทเก่ียวกบัสารสนเทศอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ 
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ผู้บริหารสถานศกึษามีความสําคญัมากในโรงเรียนเป็นผู้ ท่ีทําหน้าท่ีดําเนินและขบัเคลื่อนนโยบาย ผู้บริหาร
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บทบาทเก่ียวกบั  การตดัสนิใจ และบทบาทเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ตามลําดบั ทัง้นี ้เน่ืองจาก
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องค์ประกอบท่ีส�าคญั	วิธีการแบบหนึง่อาจเหมาะสมกบัสถานการณ์แบบหนึง่	ฉะนัน้จงึขึน้อยูก่บัผู้บริหาร

ท่ีจะใช้ดลุยพินิจพิจารณาให้ถ่องแท้ดีเสยีก่อนแล้วจงึจะน�าไปใช้ได้	มิฉะนัน้แล้วแทนท่ีจะเกิดประโยชน์

กับได้รับผลเสียแทน	 ท�าให้เป็นการเพ่ิมความขัดแย้งหรือเพ่ิมบรรยากาศของการเป็นศตัรูมากขึน้	 

ก็จะเป็นผลเสียตอ่องค์การและยากย่ิงท่ีจะหาหนทางแก้ไขตอ่ไปในภายหลงัได้	 สอดคล้องกบัแนวคิด

ของอจัฉรา	 	 ลิม้วงษ์ทอง	 (2557:	 41-42)	 ซึง่ได้กลา่วว่า	 การจดัการความขดัแย้งเป็นความสามารถ 

ท่ีจะควบคุมระดับความขัดแย้งท่ีไม่ก่อประโยชน์หรือผลดีต่อองค์การและเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไข 

ในอนาคต	 เป็นการป้องกนัไม่ให้ปัญหาความขดัแย้งท่ีไม่สร้างสรรค์เกิดขึน้	 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั 

ของล�าจวน	 ช่ืนธงชัย	 (2551:	 60)	 ศึกษาเร่ือง	 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาหนองบัวล�าภู	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหารเห็นว่า 

การจดัการความขดัแย้งทัง้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก	 โดยผู้บริหารใช้วิธีการร่วมมือใน 

การจดัการความขดัแย้งในโรงเรียนเป็นอนัดบัแรก	รองลงมาเป็นด้านการประนีประนอม	ด้านการเอาชนะ

และด้านการยอมให้	ตามล�าดบั	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของแทนลดัดา	ปัฐพี	(2559:	76-77)	ศกึษา

เร่ือง	การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

อบุลราชธานี	เขต	2	ผลการวิจยัพบวา่	โดยภาพรวมและรายด้านมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	เรียงล�าดบั 

คา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย	ประกอบด้วย	แบบร่วมมือ	แบบประนีประนอม	แบบการเอาชนะ	แบบการ 

หลีกเลี่ยง	 และแบบการยอม	ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของมานพ	ทองค�า	 (2559:	 62)	 ศึกษาเร่ือง	 

การจัดการความขดัแย้งของฝ่ายบริหารโรงเรียน	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	 

เขต	 32	ผลการวิจยัพบวา่	 การจดัการความขดัแย้งของฝ่ายบริหารโรงเรียน	 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	ด้านท่ีน�ามาใช้มากท่ีสดุ	คือ	วิธีการจดัการความขดัแย้งแบบร่วมมือ	

รองลงมา	 คือ	 วิธีการจดัการความขดัแย้งแบบประนีประนอมและด้านท่ีน�าไปใช้น้อยท่ีสดุ	 คือ	 วิธีการ

จดัการความขดัแย้งแบบเอาชนะ	 จะเห็นได้ว่าจากงานวิจยัท่ีได้ศึกษา	 การจดัการความขดัแย้งของ 

ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสามารถน�ามาใช้ในการจดัการความขดัแย้งมากท่ีสดุ	 คือ	การร่วมมือกนัแก้ไข

ปัญหา	การร่วมมือกนัเป็นสิ่งส�าคญัย่ิงในการท�างานหรือแก้ไขปัญหา	ทกุฝ่ายหนัหน้าคยุกนั	ยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของทกุฝ่าย	หลอมรวมความคิดของทกุฝ่ายเข้าด้วยกนั	 มีเหตมีุผล	 เข้าใจปัญหาและ

หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน	 ยอมรับกับสิ่งท่ีจะเกิดขึน้	 ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ	 ยอมรับได้ 

ในการจดัการความขดัแย้ง	

	 	 	 	 ดงันัน้	 แสดงให้เห็นวา่การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษานัน้มีความส�าคญั

อยา่งมากในการด�าเนินงานตา่ง	ๆ	เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถ 

ใน	 การจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน	 เลือกใช้วิธีและรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง	 

ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้	 ทัง้นีน้อกจากผู้บริหารจะเป็นผู้ ท่ีด�าเนินการจดัการความขดัแย้ง	
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ผู้บริหารก็ต้องขอความร่วมมือจากบคุคลอ่ืน	 เชน่	ครูและบคุลากรในโรงเรียน	 ร่วมมือกนัแก้ไขปัญหา 

ท่ีเกิดขึน้	 เพ่ือจะท�าให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน	 เกิดความขัดแย้งท่ีสร้างสรรค์และเป็นแรงขับเคลื่อน 

ให้องค์การพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและประสบผลส�าเร็จในการปฏิบตังิาน	

	 2.		จากผลการวิจัย	 พบว่า	 ระดับบรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัด

สมุทรสาคร	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 โครงสร้างองค์การ	 

มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	รองลงมาคือ	ความรับผิดชอบ	ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	การสนบัสนนุ	มาตรฐาน 

การปฏิบตังิาน	ความเสี่ยงภยั	การให้รางวลั	ความอบอุน่และความขดัแย้ง	ตามล�าดบั	ทัง้นีเ้น่ืองจาก

บรรยากาศองค์การ	 คือ	สภาพแวดล้อมตา่ง	 ๆ	ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิงาน

ของคนในองค์การ	ท�าให้เกิดแรงจงูใจ	รับรู้	เข้าใจ	เก่ียวกบัการปฏิบตังิานร่วมกนัในองค์การ	สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ	Litwin	&	Stringer	(2002:	1)	ซึง่ได้กลา่ววา่	บรรยากาศองค์การ	หมายถงึ	องค์ประกอบ

ของสภาพแวดล้อมขององค์การซึง่รับรู้โดยบคุลากรในองค์การ	ทัง้ทางตรงและทางทางอ้อม	ซึง่มีอิทธิพล

ตอ่การจงูใจและการปฏิบตัิการในองค์การ	สอดคล้องกบัแนวคิดของภารวี	 อนนัต์นาวี	 (2557:	 184)	 

ซึง่ได้กลา่ววา่	บรรยากาศองค์การ	 คือ	การรับรู้หรือความรู้สกึ	หรือความเข้าใจท่ีบคุคลมีตอ่ลกัษณะ 

ขององค์การท่ีตนก�าลังปฏิบัติงานอยู่	 รวมทัง้	 พฤติกรรมการบริหาร	 เช่น	 การให้ผลตอบแทน	 

ความอบอุ่น	 การให้ความสนับสนุน	 เป็นต้น	 ซึ่งการรับรู้เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

และทศันคติของผู้ปฏิบตัิงาน	ท�าให้องค์การหนึ่งแตกต่างไปจากอีกองค์การหนึ่ง	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของอุทัย	 	 ยอดคงดี	 (2552:	 80)	 ศึกษาเร่ือง	 ความสมัพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ 

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอนของครูโรงเรียนเอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร	 เขต	 3	 ผลการวิจยัพบว่า	 ระดบับรรยากาศองค์การโรงเรียนเอกชน	 ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	 แสดงว่า	 บรรยากาศองค์การมีผลต่อความรู้สึกและมีอิทธิพลต่อการปฏิบตัิงาน 

ของครูปฏิบตังิานสอนในโรงเรียน	เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	พบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของพีรวิชญ์	 	 วงันุราช	 (2554:	 101-107)	 ศึกษาเร่ือง	 บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อ 

การเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์	

เขต	 2	 ผลการวิจยัพบว่า	 ระดบับรรยากาศองค์การ	 โดยภาพรวมและรายด้าน	สถานศกึษามีระดบั

บรรยากาศองค์การอยูใ่นระดบัมาก	 โดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงู	 3	ล�าดบัแรก	 คือ	 ด้านโครงสร้างของงาน	

ด้านความยืดหยุน่และอิสระในการท�างาน	สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลีย่ต�า่สดุ	คือ	ด้านการรับรู้ผลงานและรางวลั	 

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของวีรวฒัน์	จตรุวงค์	(2554:	85-89)	ศกึษาเร่ือง	การศกึษาบรรยากาศองค์การ

ของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา	เขต	2	ผลการวิจยั	พบวา่	

ระดบับรรยากาศองค์การในโรงเรียน	 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก	 เม่ือเรียงล�าดบัระดบั

บรรยากาศองค์การในโรงเรียนจากด้านท่ีมีระดบัมากท่ีสดุไปหาระดบัน้อยท่ีสดุ	คือ	ด้านการผนกึก�าลงั

ในการท�างาน	 ด้านการมีขวญัก�าลงัใจสงู	 ด้านการเอือ้อาทรต่อกนั	 ด้านการมีโอกาสในการท�างาน	 
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ด้านการก้าวหน้าทางวิชาการและสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง	ด้านการปรับปรุงสถานศกึษา	ด้านการไว้วางใจ

และด้านการยอมรับนบัถือ	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของจลุลี่	ศรีษะโคตร	(2557:	88-90)	ศกึษาเร่ือง	

บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู	 ในสงักัดเทศบาลนครขอนแก่น	 

ผลการวิจยัพบว่า	บรรยากาศองค์การของสถานศกึษาในสงักดัเทศบาลนครขอนแก่น	 โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก	 ค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านความเสี่ยงและค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 ด้านสภาพแวดล้อม	 

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของทินกร	 คลงัจินดา	 (2557:	 134)	ศกึษาเร่ือง	บรรยากาศองค์การท่ีสง่ผล 

ตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	5	ผลการวิจยั

พบวา่	ระดบับรรยากาศองค์การโรงเรียน	โดยภาพรวม	มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	โดยพบวา่	บรรยากาศ

องค์การด้านความรับผิดชอบ	มีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุทัง้นีเ้พราะส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	 เขต	 5	 ทกุแห่งมีการจดักลยทุธ์การพฒันาบคุลากรเพ่ือพฒันาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ	 

ดงันัน้	 จงึจะต้องสร้างบรรยากาศของการท�างานร่วมกนัและรับผิดชอบในเนือ้งาน	 เพ่ือให้บคุลากรครู

ทกุคนมีความตัง้ใจและมุง่มัน่ในการท�างาน	จะเหน็ได้วา่จากงานวิจยัท่ีได้ศกึษา	สิง่ท่ีส�าคญัในองค์การ

ท่ีท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	นัน้คือ	 มีโครงสร้างองค์การท่ีชดัเจน	 เป็นรูปธรรม	 

ทกุคนมีส่วนร่วมในการจดัท�า	 ทกุคนในองค์การมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง	ท�างานเต็ม

ก�าลงัความสามารถของตนเอง	นอกจากนี	้ทกุคนในองค์การจะต้องผนกึก�าลงัในการท�างาน	(ความเป็น 

อนัหนึง่อนัเดียวกนั)	จะท�าให้การด�าเนินงานราบร่ืน	ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	หากองค์การ

มีโครงสร้างการด�าเนินงานท่ีชัดเจน	 ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองและมี 

ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	จะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้	และเป็นสิง่ท่ีสง่ผล

ให้การด�าเนินงานในด้านตา่ง	ๆ	มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล	

	 ในฐานะท่ีผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้บงัคบับญัชา	จะต้องเป็นแบบอยา่งท่ีดี	 มีความยตุิธรรม	

ให้ก�าลงัใจ	สร้างแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน	เชน่	การให้รางวลั	แก่คณุครูทกุ	ๆ	คน	หรือครูท่ีปฏิบตังิาน

ท่ีเห็นเป็นท่ีประจกัษ์	 รางวลัเป็นสิ่งท่ีสร้างแรงจงูใจได้ดีท่ีสดุในการปฏิบตัิงาน	การให้รางวลัควรเป็น

ท่ียอมรับของทกุ	ๆ	คน	 ไมเ่อนเอียงหรือเอือ้ผลประโยชน์ตอ่พวกพ้อง	ฉะนัน้แล้วผู้บริหารสถานศกึษา 

ควรให้ความส�าคญักบัการให้รางวลั	 ให้ความยตุิธรรม	อย่าให้เพราะความเสน่หา	อย่าให้เพราะเขา

ประจบสอพลอ	เอาอกเอาใจ	ควรให้บคุคลท่ีควรให้	ให้บคุคลท่ีท�างานอยา่งเตม็ความสามารถ	มีความ

รับผิดชอบ	อทิุศตนเพ่ือนกัเรียนและโรงเรียน

	 ดงันัน้	 แสดงให้เห็นวา่บรรยากาศองค์การ	 คือ	การรับรู้	 เข้าใจ	 ในสภาพแวดล้อมทัง้ทางตรง 

และทางอ้อม	ซึง่มีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัิของบคุลากรในองค์การ	การปฏิบตังิานขององค์การจะด�าเนิน

ไปได้ด้วยความราบร่ืน	 ต้องมีการก�าหนดโครงสร้างการปฏิบตัิงานไว้อย่างชดัเจน	 ก�าหนดบทบาท 

หน้าท่ีและมอบหมายงานไว้อยา่งชดัเจน	บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

และมีเป้าหมายในการปฏิบตัิงาน	ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท�างานโดยการให้รางวลัตอบแทน 
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แก่บคุลากรอยา่งเป็นธรรม	และเหมาะสมในการปฏิบตังิาน	ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทกุคนเสนอแนวทาง

ในการปฏิบตังิานให้เป็นไปในทางท่ีดี	บคุลากรทกุคนได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน	

จนท�าให้งานประสบความส�าเร็จและท�าให้องค์การบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้	

	 3.		จากผลการวิจยัพบวา่	การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่บรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	เรียงตามอิทธิพลจากมากไปน้อย 

คือ	1)	การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	2)	การยอมให้	และ	3)	การแขง่ขนั	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศ 

ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 และ

สามารถร่วมกนัท�านายบรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 ได้ร้อยละ	

38.10	 แสดงให้เห็นว่าการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีส่งผล 

ต่อบรรยากาศของโรงเรียน	 จึงท�าให้ค่าการท�านายค่อนข้างต�่า	 ซึ่งอาจมีหลายปัจจัยท่ีส่งผล 

ตอ่บรรยากาศของโรงเรียน	โดยท่ีการแขง่ขนัสง่ผลแบบผกผนักบับรรยากาศของโรงเรียน	ทัง้นีเ้น่ืองจาก

การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษามีความสมัพนัธ์กบับรรยากาศของโรงเรียน	การจดัการ

ความขดัแย้งเป็นสิ่งท่ีส�าคญัอย่างมากต่อองค์การ	 ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจดัการท่ีดี	 

ยอ่มสง่ผลให้บรรยากาศของโรงเรียนเกิดผลดี	ในการจดัการความขดัแย้งไมมี่วิธีไหนดีท่ีสดุ	แตห่ากเป็น

หน้าท่ีของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีจะใช้ดลุยพินิจในการตดัสนิใจในการจดัการความขดัแย้งให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้	บรรยากาศของโรงเรียนดียอ่มสง่ผลดีตอ่การปฏิบตัิงานของครูและบคุลากร 

ของโรงเรียนและส่งผลดีให้ผู้ บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางท่ี 

ตัง้เป้าหมายไว้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของส�านกับริการวิชาการ	มหาวิทยาลยับรูพา	(2551:	ออนไลน์)	

ซึง่ได้กลา่วว่า	 ความขดัแย้งท�าให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์กบัตนเององค์การ

และท�าให้คุณภาพของชีวิตและคุณภาพการท�างานดีขึน้และท�าให้บุคลากรในองค์การมีแรงจูงใจ 

ในการปฏิบตังิานมากขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของวิเชียร	วิทยอดุม	(2555:	1)	ซึง่ได้กลา่ววา่	วิธีการ

แก้ไขปัญหาท่ีแตกตา่งกนั	วิธีการแบบใดท่ีจะก�าจดัความขดัแย้งได้อยา่งมีประสทิธิภาพหรือไมอ่ยา่งไร

นัน้	 ก็ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ในขณะนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญั	 วิธีการแบบหนึ่งอาจเหมาะสมกบั

สถานการณ์แบบหนึ่ง	 ฉะนัน้จึงขึน้อยู่กบัผู้บริหารท่ีจะใช้ดลุยพินิจพิจารณาให้ถ่องแท้ดีเสียก่อนแล้ว 

จึงจะน�าไปใช้ได้	 มิฉะนัน้แล้วแทนท่ีจะเกิดประโยชน์กับได้รับผลเสียแทน	 ท�าให้เป็นการเพ่ิม 

ความขัดแย้งหรือเพ่ิมบรรยากาศของการเป็นศตัรูมากขึน้	 ก็จะเป็นผลเสียต่อองค์การและยากย่ิง 

ท่ีจะหาหนทางแก้ไขตอ่ไปในภายหลงัได้	 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของค�าเพชร	ศริิบรูณ์	 (2553:	 137)	

ศกึษาเร่ือง	ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศองค์การของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาอบุลราชธานี	 เขต	 1	 ผลการวิจยัพบว่า	 ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อบรรยากาศองค์การของ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอบุลราชธานี	 เขต	 1	 สามารถ 

ร่วมพยากรณ์	 แบบบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก	 ได้ร้อยละ	 82.00	 
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เรียงล�าดบัจากมากไปน้อย	 3	 ล�าดบั	 คือ	 โครงสร้างองค์การ	 ด้านการตดัสินใจและด้านภาวะผู้น�า	 

ซึง่การตดัสินใจ	 ในการร่วมกนัแก้ไขปัญหา	ทกุฝ่ายต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกนั	 ลงความคิดเห็น

แล้วตดัสนิใจ	 ร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีภาวะผู้น�าสงูถงึจะท�าให้ 

ฝ่ายท่ีเกิดความขดัแย้งคล้อยตามหรือยอมเสียสละ	 (ยอมให้)	 ความต้องการของตนเอง	 เพ่ือให้เกิด 

ความพึงพอใจกันทัง้สองฝ่ายและยอมรับในผลท่ีเกิดขึน้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล	 

โพธิลกัษณ์	 	 (2557:	 138)	 	 ศกึษาเร่ือง	 ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหาร

สถานศึกษากับแรงจูงใจในการท�างานของครูสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความสมัพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร 

สถานศึกษากบัแรงจงูใจในการท�างาน	พบว่า	 การจดัการความขดัแย้งมีความสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจ 

ในการท�างาน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะ	 จะเฮิง 

(2558:	 72)	 ศึกษาเร่ือง	 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสมัพันธ์กับแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของครู	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก	 เขต	 2	 

ผลการศกึษาพบว่า	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษากบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 

ของครู	 มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ	 .01	 กล่าวคือ 

หากโรงเรียนใดมีการจัดการความขัดแย้งอยู่ในระดับท่ีสูง	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

ย่อมอยู่ในระดับสูงด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทิสา	 ชีวัน	 (2559:	 106)	 ศึกษาเร่ือง 

การจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู 

ในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	 เขต	2	ผลการวิจยั	พบวา่	 

การจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู 

ในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม	เขต	2	เรียงล�าดบัตามอิทธิพล

จากมากไปน้อย	แบบร่วมมือร่วมใจ	 แบบหลีกเลี่ยงปัญหา	แบบเอือ้อ�านวยและแบบประนีประนอม 

สง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครูในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

นครปฐม	เขต	2	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	40.50	

	 การจดัการความขดัแย้งแบบการแขง่ขนั	สง่ผลตอ่บรรยากาศของโรงเรียนแบบผกผนั	กลา่วคือ 

หากโรงเรียนใดมีการจดัการความขดัแย้งแบบการแข่งขนัสงู	 จะสง่ผลให้บรรยากาศของโรงเรียนท่ีดี 

ลดลง	ไมเ่อือ้ตอ่การบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา	ครูหรือบคุลากรในโรงเรียนเกิดความเบ่ือหนา่ย	

มีความอิจฉาริษยา	ท�างานเพ่ือมุง่ผลประโยชน์สว่นตน	 ไมมี่ความเห็นอกเห็นใจกนั	ตา่งแก่งแยง่ชิงดี 

ชิงเด่น	 เกิดความน้อยเนือ้ต�่าใจเม่ือไม่ได้รับความยุติธรรม	 ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของธานินทร์	 เลิศพันธ์	 (2552:	 105)	 ศึกษาเร่ือง	 ความสัมพันธ์ระหว่าง 

การแก้ปัญหาความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษากบัประสทิธิผลโรงเรียน	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาขอนแก่น	 เขต	 3	 ผลการวิจยัพบว่า	 ความสมัพนัธ์ระหว่างการแก้ปัญหาความขดัแย้งของ 
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ผู้ บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน	 โดยภาพรวม	 พบว่า	 ทุกด้านมีความสัมพันธ์ 

ทางบวก	ยกเว้นด้านแก้ปัญหาแบบเอาชนะท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบ	อยูใ่นระดบัต�า่	(r=-0.206)	แสดงวา่	 

การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งแบบเอาชนะไม่สามารถท�าให้ประสิทธิผลของโรงเรียนพฒันาในทางท่ี

สงูขึน้	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของปิยะ	จะเฮิง	 (2558:	72)	ศกึษาเร่ือง	การจดัการความขดัแย้งของ 

ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของครู	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

ประถมศึกษาตาก	 เขต	 2	 ผลการวิจยัพบว่า	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับ 

แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของครู	มีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัสงู	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	

.01	กลา่วคือ	หากโรงเรียนใดมีการจดัการความขดัแย้งอยูใ่นระดบัท่ีสงู	แรงจงูใจในการปฏิบตังิานของครู

ยอ่มอยูใ่นระดบัสงูด้วย	โดยท่ีวิธีการจดัการความขดัแย้งแบบการเอาชนะ	(การแขง่ขนั)	มีความสมัพนัธ์

ระดบัต�่าสดุ	 (r	=-.124)	กบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครู	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ	 .05	อธิบาย

ได้ว่า	 การจดัการความขดัแย้งแบบการเอาชนะ	 (การแข่งขนั)	 มีผลท�าให้แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 

ของครูลดลง	 การจดัการความขดัแย้งแบบการแข่งขนั	 ใช่ว่ามีแต่ความสมัพนัธ์ทางลบอย่างเดียว	 

แต่ยังมีบางองค์กรท่ีมีการจัดการความขัดแย้งแบบแข่งขัน	 มีความสมัพันธ์ทางบวก	 การจัดการ 

ความขดัแย้งแบบแขง่ขนัเหมาะส�าหรับองค์การท่ีต้องการพฒันาเปลีย่นแปลง	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั

ของมยรีุ	สนิทกลุ	(2557:	92-94)	ศกึษาเร่ือง	ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารความขดัแย้งของผู้บริหาร

สถานศกึษากบัประสิทธิผลของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 4 

ผลการวิจัยพบว่า	 ความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษา	 

มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ในภาพรวมและรายด้าน	 มีความสมัพันธ์ทางบวก	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 ในภาพรวมความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารความขดัแย้งกบัประสิทธิผลของ 

สถานศกึษา	พบวา่	มีความสมัพนัธ์ทางบวก	ในระดบัปานกลาง	(r			=	.544)	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	 ด้านการร่วมมือมีความสมัพันธ์สูงสุด	 (r	 =	 .554)	 รองลงมา	 คือ	 การยอมให้	 (r	 =	 .533)	 

การประนีประนอม	(r	=	.491)	การหลีกเลี่ยง	(r	=	.462)	และการเอาชนะ	(r	=	.462)

	 ส�าหรับการวิจัยในครัง้นีก้ารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา	 สามารถเป็น 

กรอบแนวทางในการด�าเนินงาน	การบริหารงานและการจดัการความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนของ

ผู้บริหารสถานศกึษา	ซึง่การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นสิง่ส�าคญัย่ิงตอ่องค์การ	

ผู้บริหารจงึควรมีการจดัการความขดัแย้งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม	เลือกใช้วิธีและรูปแบบการจดัการ

ความขดัแย้งให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้	 ทกุคนในองค์การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	ผลท่ีเกิด

ขึน้จะท�าให้	 เกิดความพงึพอใจทัง้สองฝ่าย	 มีความยตุิธรรมและเป็นข้อตกลงท่ีทกุฝ่ายให้การยอมรับ	

ปัญหาความขดัแย้งในองค์การจะลดลงในระดบัท่ีเหมาะสม	แต่จะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีองค์การจะไม่มี 

ความขดัแย้ง	 และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 บางครัง้ความขดัแย้งสามารถท�าให้เกิดความเสียหาย 

อย่างรุนแรงต่อองค์การได้	 แต่บางครัง้ความขัดแย้งก็น�ามาซึ่งแนวคิดใหม่	 ๆ	 สิ่งใหม่	 ๆ	 และมี 

การเปลี่ยนแปลงพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ความขดัแย้งมีทัง้ด้านบวกและด้านลบ	 ซึ่งผู้บริหารต้องมี 
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ทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์	 ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

ไม่สง่ผลเสียตอ่องค์การ	การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษท่ีดีย่อมสง่ผลให้บรรยากาศ 

ของโรงเรียนดี	 ท�าให้ครูมีความรักต่อโรงเรียน	 รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน	 มีความอบอุ่นใจ 

มั่นใจ	 ในการปฏิบัติงาน	 เสียสละเวลา	 รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มความสามารถ	 

ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั	 ได้รับการสนบัสนนุจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหารสถานศกึษา	 มีการพฒันา

ตนเอง	พฒันางานอยูเ่ป็นนิจและน�าพาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าประสบความส�าเร็จดงัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้

ข้อเสนอแนะ
	 จากข้อค้นพบผลการวิจัยเร่ือง	 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 

ตอ่บรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

	 	 1.1	 การจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษาแบบแข่งขัน	 ไม่ควรแก้ปัญหา

เพ่ือเอาชนะ	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคญักับการจดัการความขดัแย้ง	 ไม่ควรแสวงหา 

การสนบัสนุนจากบุคคลอ่ืน	 เพ่ือให้ได้รับชยัชนะเม่ือเกิดความขดัแย้ง	 ควรค�านึงถึงความเสียหาย 

หรือผลท่ีจะเกิดขึน้

	 	 1.2		การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษาแบบหลกีเลีย่ง	ผู้บริหารสถานศกึษา

ควรให้ความสนใจ	 ใสใ่จ	 เม่ือเกิดความขดัแย้ง	ควรพินิจ	 พิจารณาถงึสาเหตท่ีุท�าให้เกิดความขดัแย้ง 

และแก้ไขปัญหาความขดัแย้งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม

	 	 1.3		ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคญักับความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นอุปสรรค 

ตอ่การปฏิบตังิานของครูและบคุลากรในโรงเรียน	มีการจดัการความขดัแย้งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม

และไมส่ง่ผลตอ่การปฏิบตังิาน

	 	 1.4		ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคญักับความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้	 ควรหาข้อสรุป 

ร่วมกันเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 สร้างความไว้วางใจ	 เช่ือใจ	 ระหว่างผู้ บริหาร 

สถานศกึษากบัครู	 เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ	 รู้สกึอบอุ่น	ปลอดภยั	 และการให้รางวลั	 ควรให้รางวลั 

แก่ครูท่ีท�าหน้าท่ีอยา่งเทา่เทียมกนั	 ไมใ่ห้ความส�าคญักบับคุคลใดบคุคลหนึง่	 เพราะครูทกุคนไมว่า่จะ

ท�าหน้าอะไรก็มีความส�าคญัเทา่เทียมกนั		

	 	 1.5		ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจดัการความขดัแย้งแบบร่วมมือกนัแก้ปัญหา	 แบบ 

การยอมให้	การร่วมมือกนัจะท�าให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกนั	ยอมรับฟังความคดิเหน็

ของทกุฝ่าย	 มีเหตผุล	กล้าเผชิญกบัสิง่ท่ีจะเกิดขึน้	 เกิดความยตุิธรรม	ความพงึพอใจและการยอมรับ

ได้ของทัง้สองฝ่าย	 แบบการยอมให้	 เป็นการยอมเสียผลประโยชน์เพ่ือให้อีกฝ่ายเกิดความพึ่งพอใจ	 

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย	 และควรใช้การจัดการความขัดแย้งแบบแข่งขันให้น้อยลงเพ่ือท�าให้

บรรยากาศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้	
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 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1		ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา 

ในสถานศกึษาของรัฐ

	 	 2.2		ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 

ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของครู

สรุป
	 การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดั

สมทุรสาคร	โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	การจดัการ

ความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	 โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 มีคา่เฉลี่ย

อยู่ในระดบัปานกลางและมาก	บรรยากาศของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร 

โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	และการจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา

ท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	 เรียงตามล�าดบัอิทธิพล

จากมากไปหาน้อยดงันี	้ 1)	 การร่วมมือกนัแก้ปัญหา	2)	 การยอมให้	 และ	 3)	 การแข่งขนั	 เป็นปัจจยั 

ท่ีสง่ผลตอ่บรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาครอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั	 .05	 งานวิจยันีพ้บวา่	การจดัการความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศกึษา	ซึง่ได้แก่	 การร่วมมือ

กนัแก้ปัญหา	การยอมให้	 และการแข่งขนั	ท�านายระดบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ 

ในจงัหวดัสมทุรสาคร	 โดยท่ีการแขง่ขนัสง่ผลแบบผกผนักบับรรยากาศของโรงเรียนประถมศกึษาของ

รัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร	ได้ร้อยละ	38.10
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คุณภาพชีวติในการปฏบิตังิานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ของบุคลากร โรงเรียนการบนิ อ�าเภอก�าแพงแสน จงัหวัดนครปฐม

QUALITY OF LIFE IN WORK OPERATION ACCORDING TO SUFFICIENCY 
ECONOMY PHILOSOPHY OF PERSONNEL IN 

FLYING TRAINING SCHOOL, KAMPHAENG SAEN DISTRICT, 
NAKHON PATHOM PROVINCE

รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ / RUNGNAPA PENGRUNGRUANGWONG1 

บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบคุลากร	

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2)	ศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตังิานของ

บคุลากร	ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ	บคุลากรท่ีเป็น

ข้าราชการ	ระดบันายทหารชัน้ประทวน	โรงเรียนการบนิ	อ�าเภอก�าแพงแสน	จงัหวดันครปฐม	จ�านวน	

143	คน	 โดยสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมิู	 เคร่ืองมือท่ีใช้คือ	 แบบสอบถาม	การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ 

คา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา

	 ผลการวิจยัพบวา่	 1)	 ระดบัคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยเรียงจากมาก

ไปหาน้อย	ดงันี	้ ด้านความพอประมาณ	 ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 ด้านคณุธรรม	 ด้านความมีเหตผุล	 

ด้านความรู้	 ตามล�าดบั	 2)	 แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบคุลากรตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ควรจัดอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างอาชีพเสริมให้กับบุคลากร 

ในการน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดประโยชน์อนัสงูสดุ	 

ควรลดการใช้จ่ายเงินกู้นอกระบบในเร่ืองค่าใช้จ่ายส่วนตวัท่ีไม่จ�าเป็น	ควรวางแผนเร่ืองรายรับและ 

รายจา่ยภายในครอบครัว	ควรจดัท�าบญัชีรายรับและรายจา่ย	ควรศกึษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพ

เสริม	โดยเข้าร่วมกิจกรรมของสงัคมอยา่งสม�่าเสมอ	เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัในการท�างาน

เป็นประจ�าเพ่ือก่อเกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ตอ่บคุลากร	องค์กร	และสงัคมตอ่ไป

ค�าส�าคัญ: คณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โรงเรียนการบิน	 

	 		 อ�าเภอก�าแพงแสน	จงัหวดันครปฐม

1อาจารย์	ดร.รุ่งนภา		เพง่รุ่งเรืองวงษ์,		คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์		มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study:	1)	the	quality	of	life	in	work	operation 

of	 personnel	 according	 to	 Sufficiency	 Economy	 Philosophy;	 and	 2)	 the	 development	 

guidelines for quality of life in work operation of personnel according to Sufficiency Economy  

Philosophy.	 The	 sample	was	 143	 non-commissioned	officers	 in	 Flying	 Training	School,	 

Kamphaeng	Saen	District,	Nakhon	Pathom	Province,	derived	by	stratified	random	sampling.	

The	 research	 instrument	was	a	questionnaire.	The	data	were	analyzed	with	percentage,	

mean,	standard	deviation,	and	content	analysis.

	 The	research	findings	showed	that:	1)	overall,	 the	quality	of	 life	 in	work	operation 

of	 personnel	 according	 to	 Sufficiency	 Economy	Philosophy	was	 at	 a	 high	 level.	When	 

considering	 each	 aspect,	 the	 aspects	were,	 in	 the	 descending	 order,	modesty,	 good	 

immunity,	moral,	 rationality,	 and	 knowledge,	 respectively.	 2)	 The	guidelines	 to	 develop	

personnel’s	quality	of	life	in	work	operation	according	to	Sufficiency	Economy	Philosophy	

were training and encouraging the personnel to have supplementary work based on the  

application	of	Sufficiency	Economy	Philosophy	in	living	for	utmost	benefits;	reducing	unofficial	

loans	from	unnecessary	expenses,	planning	family	income	and	expense,	preparing	income	

and	expense	account,	studying	and	searching	for	knowledge	about	supplementary	work,	and	

participating in social activities regularly to strengthen work relationships for utmost benefits 

of	individuals,	organization	and	society.

Keywords:	quality	of	 life	 in	work	operation	according	 to	Sufficiency	Economy	Philosophy,	 

	 		 Flying	Training	School,	Kamphaeng	Saen	District,	Nakhon	Pathom	Province

บทน�า
	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นหลกัปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

ทรงมีพระราชด�ารัสชีแ้นะแนวทางการด�ารงชีวิตและปฏิบตัตินให้แก่ประชาชนทกุระดบั	ตัง้แตค่รอบครัว	

ชมุชน	จนถงึระดบัประเทศ	ทัง้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวนั	 การพฒันาตนเอง	และการบริหารประเทศ	 

ให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง	 เน้นการพฒันาพืน้ฐานทางจิตใจเป็นหลกั	 (สรุยทุธ์	 จลุานนท์,	 2549)	 

โดยมีหลกัในการด�าเนินชีวิตและภมิูคุ้มกนั	หลกัการท่ีส�าคญัท่ีทรงเน้นคือ	การพึง่พาตนเอง	ความร่วมมือ 

ในชมุชนและสงัคม	 ซึ่งตัง้อยู่บนแนวคิดพืน้ฐานสามประการ	 คือ	 ความพอเพียง	 ความสมดลุ	 และ 

ความยัง่ยืน	 เพ่ือให้สามารถน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�า

วนัท่ีเน้นความพอประมาณ	ความมีเหตผุล	ความมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 และบรูณาการกบัวิธีการท�างานได้
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อย่างเหมาะสม	หากประชาชนสามารถปฏิบตัิตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้	 ก็จะท�าให้

การด�าเนินชีวิตเกิดความสมดลุน�ามาซึ่งความเป็นอยู่ท่ีดีส่งผลต่อการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีอย่างยัง่ยืน 

ตอ่ไป	(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ,	2546)

	 ในปัจจบุนักระแสเศรษฐกิจพอเพียงเป็นท่ีรู้จกัและเผยแพร่ไปยงัองค์กรตา่ง	ๆ 	ทัง้ภาคราชการ

ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ตา่งสนใจและน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ขบัเคลือ่น

กลไกการท�างานขององค์กรเพ่ิมมากขึน้	 ฉะนัน้การน�าหลกัปรัชญาดงักล่าวมาพฒันาคณุภาพชีวิต

ของบคุลากรในองค์กรให้มีความสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย	 จิตใจ	และสติปัญญา	 เพ่ือให้สามารถด�ารง

สถานภาพด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และการเมือง	สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและคา่นิยมในสงัคม	ควบคู่

กบัเพ่ิมความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงปัญหาท่ีซบัซ้อนได้จนสามารถยกระดบั

เป็นคณุภาพชีวิตท่ีดี	รู้จกัการเรียนรู้ท่ีจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมอ่ยา่งยัง่ยืน	โดยไมเ่ป็นภาระหรือก่อให้

เกิดปัญหากบัสงัคมแตอ่ยา่งใด	การประยกุต์ใช้หลกัการนีย้อ่มสง่ผลท�าให้คณุภาพชีวิตของประชาชน 

โดยรวมดีย่ิงขึน้	 จะเห็นได้จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติได้ก�าหนดแนวทางการพฒันา

ประเทศให้ความส�าคญักบั	 “การพฒันาคณุภาพชีวิต”เป็นเป้าหมายสงูสดุ	 ยทุธศาสตร์ทกุด้านจึงมุ่ง

ไปสูก่ารมีคณุภาพชีวิตท่ีดีเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่	 จ�าเป็นตอ่ประชาชนและสงัคมภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์	 

ดงันัน้	การสง่เสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีและยัง่ยืนควรเร่ิมจากระดบัตนเอง	ครอบครัว	และองค์กร	โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงในระดบัองค์กร	 การพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงาน	 (quality	 of	work	 life)	 ถือเป็น 

สว่นส�าคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีของสงัคมโดยรวม	ซึง่แตล่ะองค์กรควรให้ 

ความส�าคญัในส่วนนี	้ โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐซึ่งก็คือข้าราชการทหาร	ผู้ มีบทบาทส�าคญัย่ิงต่อ

การพฒันาประเทศและเป็นทรัพยากรทางสงัคมท่ีมีคณุคา่อยา่งย่ิง	 สมควรท่ีจะมีสขุภาวะท่ีเหมาะสม 

ทัง้ทางกาย	อารมณ์	 จิตวิญญาณและสงัคม	 (กองสวสัดิการแรงงาน,	 2547:	 18)	 เน่ืองจากคณุภาพ

ชีวิตการท�างานมีผลต่อตวัผู้ปฏิบตัิงาน	 ต่องาน	 และต่อองค์กรหลายประการ	 ด้านการให้บริการแก่

ประชาชน	หากบคุลากรมีคณุภาพชีวิตท่ีดีแล้วก็จะก่อให้เกิดความพงึพอใจในงาน	มีขวญัและก�าลงัใจ 

ในการปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มท่ี	 มีความภาคภมิูใจในองค์กร	 สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยผลกัดนัให้พฤติกรรม 

การให้บริการประชาชนด�าเนินไปได้ด้วยดีอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดความคุ้มคา่	(สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ,	

2549)	นอกจากจะท�าให้ผู้ รับบริการเกิดความรู้สกึท่ีดีแล้ว	ยงัชว่ยสง่เสริมสขุภาพจิตท่ีดี	และการปรับปรุง

ศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน	และสง่เสริมให้องค์กรได้ผลผลติและบริการท่ีดีทัง้เชิงคณุภาพและปริมาณ	

(ทิพวรรณ	ศริิคณู,	2542:	18)	จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	การเมือง	และ

สงัคม	รวมทัง้เทคโนโลยีใหม	่ๆ 	ในปัจจบุนัมีอิทธิพลตอ่ประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากร	ท�าให้

เกิดปัญหาขาดความมัน่คงทางการเงิน	ขาดความเช่ือมัน่ในองค์กร	ขาดความสนใจในงาน	และขาดขวญั

และแรงจงูใจซึง่บัน่ทอนสภาพจิตใจ	สง่ผลกระทบตอ่ระบบการท�างาน	ได้แก่	การขาดงาน	การลาออก	

และการเกิดอบุตัิเหต	ุ ฯลฯ	 ปัญหาเหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่ป็นผลสืบเน่ืองมาจากคณุภาพชีวิตการท�างาน 

ท่ีไมดี่	 ในทางกลบักนั	หากสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี	ท�าให้บคุลากรเกิดความพงึพอใจในการท�างานของ
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ตนเองเสยีก่อน	เม่ือมีความสขุในการท�างานก็จะสร้างคณุคา่ในชีวิตให้แก่ผู้ อ่ืนและสงัคม	มีสมัพนัธภาพ

ท่ีดีตอ่เพ่ือนร่วมงาน	ใสใ่จในผลของงานท่ีเกิดขึน้กบัองค์กร	การน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานนัน้จะส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของบุคลากรอย่างมาก	 นอกจาก

บคุลากรต้องตัง้อยู่บนความพอประมาณ	 ได้แก่	 เรียบง่าย	ประหยดั	 การท�าอะไรท่ีพอเหมาะพอควร	

สมดุลกับอตัภาพ	 ศกัยภาพของตนและสภาวะแวดล้อม	 การมีเหตุผลคือ	 การคิด	 ฟัง	 และปฏิบตั	ิ 

ต้องใช้หลักความรู้ในการท�างานแล้ว	 ต้องมีการวางแผนงานอย่างระมัดระวัง	 ใช้หลักวิชาการ 

ชว่ยสนบัสนนุอยา่ใช้ความรู้สกึและอารมณ์ในการท�างาน	การท�างานแตล่ะขัน้ตอนต้องมีแผนกลยทุธ์

เพ่ือท�าให้งานท่ีท�านัน้เกิดประโยชน์สงูสดุและมองภาพรวม	ทกุคนต้องมีสว่นร่วม	 มีการประสานงาน 

และการบูรณาการปรับวิธีการท�างานให้เหมาะสม	 หากปฏิบัติตามหลักปรัชญาก็จะท�าให้ชีวิต 

การท�างานเกิดความสมดลุน�ามาซึ่งความเป็นอยู่ท่ีดี	 มีความสขุ	 และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีและยัง่ยืน 

ตอ่ไป	(สเุมธ	ตนัติเวชกลุ,	2552)	

	 โรงเรียนการบินเป็นหน่วยงานราชการท่ีขึน้ตรงกับกองทัพอากาศ	 สังกัดกองบัญชาการ 

ยทุธทางอากาศ	สถาปนาเม่ือวนัท่ี	12	ธนัวาคม	พ.ศ.	2512	ท่ีตัง้อยูต่�าบลกระตีบ	อ�าเภอก�าแพงแสน	

จังหวดันครปฐม	 เป็นสถาบนัผลิตนักบินประจ�าการกองทัพอากาศและกองทัพเรือ	 ประกอบด้วย 

ข้าราชการระดับนายทหารท่ีปฏิบัติงานในแผนกต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 แผนกก�าลังพล	 แผนกการเงิน	 

แผนกธุรการ	 แผนกกิจการพลเรือน	 แผนกงบประมาณ	 และกองพนัทหารอากาศ	 ซึ่งเป็นก�าลงัพล 

ท่ีส�าคญัในการขบัเคลื่อนภารกิจของกองทพัให้บรรลเุป้าหมายภายใต้สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ภายใต้ 

การดูแลของพลอากาศตรี	 สวุรรณ	 ข�าทอง	 ผู้บญัชาการโรงเรียนการบินคนปัจจุบนั	 ได้มีนโยบาย 

ส่งเสริมให้บุคลากรน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการด�าเนินชีวิตและ 

บรูณาการความรู้ในการท�างาน	 เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์	 และพนัธกิจหลกัของโรงเรียนการบิน	 

ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความเสี่ยงและความรับผิดชอบสงู	 (โรงเรียนการบิน,	 2559)	 จากการส�ารวจ

ข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียนการบนิและจากการสมัภาษณ์ก�าลงัพลบางสว่น	(อรรถพล	วงษ์พรม,	2560:	

สมัภาษณ์)	พบวา่	 ข้าราชการทหารระดบัชัน้ประทวนสว่นใหญ่ประสบปัญหาการท�างานท่ีขาดทกัษะ 

ในการวิเคราะห์ผลท่ีจะเกิดขึน้หรือภยัท่ีจะคกุคาม	 ไม่สามารถน�าความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการและ 

วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องมาเช่ือมโยงประกอบการตดัสินใจและการวางแผนไว้ล่วงหน้าได้	 ไม่มีการเตรียม 

ความพร้อมในการปรับตัว	 ขาดความระมัดระวังในขัน้การปฏิบัติ	 ด�าเนินงานโดยปราศจาก 

ความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะตามมา	 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างมีเหตผุล	 ด้วยวิธีคิดและวิถีปฏิบตัิท่ีไม่สมดลุนีน้�าไปสู่การด�าเนินชีวิตท่ีไร้หลกัการด�ารงตนท่ีดี	 

ใช้จ่ายเกินฐานะและเงินเดือน	 ไม่คาดการณ์ถึงแนวโน้มสถานภาพในอนาคต	 ขาดประสบการณ์ 

ในการเรียนรู้ต้นแบบท่ีดีในการปฏิบตัิงาน	ประกอบกบัมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ประยกุต์ 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการท�างานไม่เพียงพอ	 ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดอุปสรรค 

ต่อการรับใช้ประเทศชาติ	 จึงจ�าเป็นต้องศึกษาหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเสริมสร้าง 
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ศักยภาพพืน้ฐานทางร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคม	 ให้มีความสมดุลและพร้อมรับต่อสภาพ 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วและทนัต่อการณ์	 ด้วยเหตผุลข้างต้น	 ผู้ วิจยัจึงสนใจศึกษา

แนวทางการยกระดบัคุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 เพ่ือส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ียัง่ยืนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ

บคุลากรอยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ไป	

วัตถุประสงค์
	 1.	เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

	 2.	เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวคดิและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง
	 คณุภาพชีวิตเป็นเคร่ืองมือก�าหนดเป้าหมายการท�างานของบุคลากรร่วมกันให้สอดคล้อง

กับทิศทางเป้าหมายขององค์กร	 รวมทัง้เสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานในการผลักดัน 

ผลการปฏิบตัิงานให้ดีย่ิงขึน้ด้วย	 ตวัชีว้ดัคณุภาพชีวิตจึงเป็นเกณฑ์ส�าคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ของบุคลากร	 มีนักวิชาการให้นิยาม	 “คุณภาพชีวิต”	 ไว้มากมายทัง้ความหมายกว้างและแคบ	 

คณุภาพชีวิตในความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงนีคื้อ	 ความพงึพอใจในความเป็นอยู่ท่ีดี	 มีสขุภาพกายดี	 

มีสขุภาพจิตดี	 มีอาหารการกินดี	 มีสิง่ของหรือเงินใช้ตามความจ�าเป็นอยูใ่นสงัคมและสิง่แวดล้อมท่ีดี	 

และมีความสุข	 หากมีองค์ประกอบท่ีกล่าวมานัน้ครบถ้วน	 นั่นก็แสดงว่ามีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 

แต่ในความเป็นจริงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว	 

หากชีวิตในแต่ละด้านไม่เกิดความสมดุลก็ส่งผลต่อศักยภาพของบุคลากร	 เราจ�าเป็นต้องมอง 

ทุกอย่างเป็นองค์รวม	 ทุกด้านล้วนมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันและอาจส่งผลต่อกันได้	 ดังนัน้	 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงตัง้อยู่บนทางสายกลางจึงมีความเก่ียวข้องและสมัพันธ์ 

กับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรอนัสอดคล้องกับการด�าเนินงานตามหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในการวิจัยครัง้นี	้ คุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานจึงหมายถึง	 คุณลกัษณะ

การท�างานท่ีตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงานท่ีเ กิดจาก

การผสมผสานกันระหว่างการด�าเนินชีวิตกับการปฏิบัติงาน	 เพ่ือท�าให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิต 

มีคุณค่ากับงานท่ีรับผิดชอบทัง้ทางด้านความคิดและการกระท�า	 และมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 

พร้อมกนัไปด้วย	

	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(Sufficiency	Economy)	มีท่ีมาจากพระราชด�ารัสของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการด�ารงชีวิตและปฏิบัติตน 
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ของประชาชนให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง	 เน้นการพฒันาพืน้ฐานทางจิตใจและการพึ่งพาตนเอง

เป็นหลกัการส�าคญั	 มีภูมิคุ้มกันในการด�าเนินชีวิตท่ีดี	 และมีความร่วมมือกันในชุมชนและองค์กร 

ซึ่งตัง้อยู่บนแนวคิดพืน้ฐานสามประการดงันี	้ ประการแรกคือ	 ความพอเพียง	 ความพอประมาณ	 

และมีเหตผุล	ประการท่ีสองคือ	ความสมดลุในการพฒันาอยา่งเป็นองค์รวม	และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 และประการท่ีสามคือ	 ความยั่ง ยืนอย่างต่อเ น่ืองในทุกด้าน 

มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีสามารถป้องกันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

หรือวิกฤติไ ด้ 	 และการด�าเนินกิจกรรมท่ียึดหลักความพอดีซึ่งสอดคล้องกับหลักค�าสอน 

ในพระพุทธศาสนา	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงน่าจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม 

ส�าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร	 เ น่ืองจากมีคุณลักษณะท่ีส�าคัญ	 3	 ประการ	 ได้แก่	 

1)	 ความพอประมาณ	 หมายถึง	 การปฏิบัติงานท่ีมีความพอดี	 ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป	 

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน	 2)	 ความมีเหตุผล	 หมายถึง	 การท�างานแบบมีหลักการ	 

รู้จกัตดัสินใจและพิจารณาอย่างมีเหตผุลและรอบคอบว่าความพอเพียงจะอยู่ท่ีระดบัใด	 3)	 การมี 

ภูมิคุ้ มกันในตัวท่ีดี	 หมายถึง	 การด�าเนินงานท่ีมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับผลกระทบและ 

การเปลี่ยนแปลงใด	 ๆ	 ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต	นอกจากนี	้ การปฏิบตัิหน้าท่ีได้ผลลพัธ์ท่ีดี	 จะต้องมี 

องค์ประกอบ	 2	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 มีความรู้	 หมายถึง	 มีความรู้ในวิชาชีพและวิชาการต่าง	 ๆ	 

อย่างรอบด้าน	 และมีความรอบคอบในการน�าความรู้นัน้ไปปฏิบตัิ	 และ	 2)	 มีคุณธรรม	 หมายถึง	 

มีความซ่ือสตัย์สจุริต	ความเพียร	และใช้สตปัิญญาในการด�าเนินงาน	(อจัฉรา	นวจินดา,	2555)

	 เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลกัปรัชญาท่ีส�าคญัต่อการยกระดบัคณุภาพชีวิตในการท�างาน	

นอกจากจะท�าให้บคุลากรรู้จกัตนเอง	 มีการด�าเนินงานอยู่บนพืน้ฐานของการพึ่งตนเอง	 รู้จกัพฒันา

ความรู้ความสามารถด้วยการศึกษาหาความรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนเสมอโดยใช้สติ

ปัญญาและเหตผุลแล้ว	ตอ่จากนัน้จงึพึง่พาซึง่กนักบัเพ่ือนร่วมงาน	 รู้จกัใช้วิถีการท�างานท่ียดึเส้นทาง 

สายกลางแห่งความพอดี	 ทัง้ด้านจิตใจ	 ได้แก่	 เข้มแข็ง	 มีจิตส�านึกท่ีดี	 เอือ้อาทร	 ประนีประนอม	 

ค�านงึถงึผลประโยชน์สว่นรวม	ด้านสงัคม	ได้แก่	มีการชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั	ผนกึก�าลงัสร้างความเข้มแขง็ 

ให้แก่องค์กร	ผนวกกบัการด�าเนินวิถีชีวิตอยา่งพอเพียงโดยยดึทางสายกลาง	ไมก่ระท�าการใดเกินฐานะ 

และต�าแหนง่	โดยมีธรรมะเป็นเคร่ืองก�ากบัและหลกัการพึง่ตนเอง	และท่ีส�าคญัคือ	มีกระบวนการเรียนรู้ 

ท่ีเกิดจากฐานรากท่ีมัน่คงและแข็งแรง	 ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 ด�ารงชีวิตอย่างพอสมควร	พออยู ่

พอกินตามอตัภาพและฐานะของตนเองโดยเพ่ิมรายได้	 ลดรายจ่าย	 ด้านเทคโนโลยี	 ได้แก่	 รู้จกัใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกบัความต้องการและพฒันาเทคโนโลยีจากภมิูปัญญาให้สอดคล้อง

เป็นประโยชน์ตอ่องค์กร	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	 ได้แก่	 รู้จกัใช้และจดัการทรัพยากร 

ท่ีมีอยูอ่ยา่งฉลาดและรอบคอบเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนสงูสดุ	 เพ่ือพฒันางานให้มัน่คงเป็นขัน้เป็นตอน	

จะเหน็ได้วา่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัการท่ีเช่ือมโยงกบัการปฏิบตังิานอนัน�าไปสูก่ารพฒันา

คณุภาพชีวิตในท่ีสดุ	 ซึ่งควรเร่ิมจากการสร้างพืน้ฐานความพอเพียงในจิตใจของบุคลากรเสียก่อน	 
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แล้วจงึคอ่ยเสริมสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจตามล�าดบั	 เพ่ือจะได้เกิดสมดลุด้านตา่ง	ๆ	

โดยด�าเนินการอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน	 (ส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,	 2538)	 จงึอาจกลา่วสรุปได้วา่	 

การพฒันาคุณภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ	 การพฒันา

ศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของบคุลากรโดยองค์รวมแบบสมดลุ	 โดยไม่มองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 

แต่เพียงอย่างเดียว	 แต่จะวิเคราะห์สภาพจิตใจ	และองค์ประกอบอ่ืนไปพร้อม	ๆ	 กนัด้วย	 เน่ืองจาก

บคุลากรเป็นทนุมนษุย์ท่ีต้องพฒันาอยา่งรอบด้านโดยใช้หลกับรูณาการและพึง่ตนเอง	ทัง้สติปัญญา

และคณุธรรมเป็นปัจจยัในการพฒันา	 ถ้าบคุลากรมีปัญหา	 ต้องเน้นการใช้ศกัยภาพ	หากบคุลากร 

มีความสามารถมากขึน้	องค์กรก็จะสามารถพฒันาได้ดีขึน้	เป้าหมายสดุท้ายของการพฒันาคณุภาพชีวิต

คือ	บคุลากรมีความเป็นอยูท่ี่ดี	มีความสขุ	ทัง้ร่างกาย	จิตใจ	สตปัิญญา	คณุธรรม	เศรษฐกิจ	สงัคม	และ 

สิง่แวดล้อมก็ต้องดีขึน้ไปด้วย	(ณรงค์	โชควฒันา,	2542:	16	-	17	อ้างถงึใน	รุ่งนภา	กีรกะจินดา,	2550:	9)

	 การศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบวา่	คณุภาพชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากร	ได้แก่	งานวิจยัของภทัราวิณี	กิจสนธ์ิ	และ

คณะ	 (2556:	 71)	 ศกึษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพชีวิตการท�างานและประสิทธิผล

การปฏิบตังิานของพนกังานในนิคมอตุสาหกรรม	จงัหวดัฉะเชิงเทรา	ผลการวิจยัพบวา่	1)	ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชีวิตการท�างานท�างานอยา่งมีนยัส�าคญันยัส�าคญั

ทางสถิติ	 2)	 คณุภาพชีวิตการท�างานท�างานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน

อยา่งมีนยัส�าคญันยัส�าคญัทางสถิต	ิและ	3)	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ประสทิธิผลการปฏิบตังิานอยา่งมีนยัส�าคญันยัส�าคญัทางสถิต	ิซึง่สอดคล้องกบับญุมี	พทุโมกข์,	2556:	

36)	 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพ

ชีวิตของประชาชนในอ�าเภอโนนแดง	จงัหวดันครราชสีมา	ผลการวิจยัพบวา่	กลุม่ตวัอยา่งเหน็ด้วยวา่	 

ด้านความพอประมาณ	 ด้านความมีเหตผุล	 และด้านการมีภมิูคุ้มกนั	 เป็นการด�าเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยประชาชนท่ีด�าเนินตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มีคณุภาพ

ชีวิติท่ีดี	 ได้แก่	 ด้านสขุภาพ	 ด้านครอบครัว	 และด้านสงัคม	ตามล�าดบั	การทดสอบสมมติฐานพบวา่	 

การด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสมัพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ	 ท่ีระดบั	 0.01	 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางและทิศทางเดียวกนั	

ฐิติวฒัน์	 ยะชยัมา	 (2550:	 บทคดัย่อ)	 ศึกษาคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคณุภาพ

ชีวิตในการท�างานของข้าราชการต�ารวจส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	 สวนพลู	 กรุงเทพมหานคร	 

ผลการวิจยัพบว่า	 ข้าราชการต�ารวจ	 มีระดบัต่อคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	 คุณภาพชีวิตในการท�างานอยู่ในระดับปานกลาง	 และพบว่า	 คุณภาพชีวิต

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการท�างานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ	 0.515	 นอกจากนีพ้บว่า	 ปัจจัย 

ส่วนบุคคล	 พบว่า	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 สถานภาพ	 และระดับชัน้ยศ	 ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
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ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 แต่ปัจจัยด้านอายุและรายได้ต่อเดือนมีผลต่อคุณภาพชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับคุณภาพชีวิตในการท�างาน	 ข้อเสนอแนะควรส่งเสริมให้ข้าราชการ

ต�ารวจให้ด�าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณ	และการสร้างภมิูคุ้มกนั 

ให้กับตนเองและครอบครัวเพ่ือน�าความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์	

และควรมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรให้ข้าราชการต�ารวจเกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานโดยเฉพาะด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในงาน	ค่าตอบแทน	 และด้านการ

ตอบสนองสงัคม	ทรงสิริ	 วิชิรานนท์	 (2554:	 46)	 ศึกษาความรู้	 ความเข้าใจ	 และความคิดเห็นท่ีมี 

ต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ผลการศกึษา 

พบวา่	มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงูกวา่คะแนนเฉลีย่ร้อยละ	70	สว่นความคดิเหน็ 

ตอ่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในประเดน็มีภมิูคุ้มกนัท่ีดีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	 รองลงมา	 คือ	ความมีเหตผุล

และความพอประมาณ	ตามล�าดบั	ซึง่สอดคล้องกบักญุธิภา	กิตวิงษ์ประธีป	(2550:	บทคดัยอ่)	ศกึษา

เร่ืองการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพชีวิตในการท�างานและความสขุในการท�างานของพนกังาน	

ศึกษาเฉพาะกรณี	พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค	 ผลการวิจยัพบว่า	 พนกังานมีการรับรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียงระดบัปานกลาง	 คุณภาพชีวิตในการท�างานระดบัปานกลาง	 และความสขุในการท�างาน

ระดบัปานกลาง	คณุภาพชีวิตในการท�างานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสขุในการท�างานอยา่งมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบคุคลด้านเพศ	 อาย	ุ เงินเดือน	 แตกต่างกนั 

มีคุณภาพชีวิตในการท�างานไม่แตกต่างกัน	 พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ	 แตกต่างกัน 

มีความสขุในการท�างานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	พนกังานท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคล 

ด้านอาย	ุเงินเดือน	แตกตา่งกนั	มีความสขุในการท�างานไมแ่ตกตา่งกนั	พนกังานท่ีมีการรับรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงแตกต่างกนั	 มีคณุภาพชีวิตในการท�างานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	

และพนกังานท่ีมีการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกนั	 มีความสขุในการท�างานแตกต่างกนัอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01

	 ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตการท�างานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	ซึง่ได้แนวทางมาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง	 ได้แก่	พทัธนนัท์	หรรษาภิรมย์โชค	และ 

อรจรีย์	ณ	ตะกัว่ทุง่		(2560:	129)	ศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	ผลการวิจยัพบวา่	1)	ชมุชนสว่นใหญ่ใช้สมดุบญัชีรายรับ-รายจา่ย	สง่ผลให้ชมุชนรู้จกัตนเอง	 

ลดรายจ่าย	 มีการออม	ลดต้นทนุการผลิต	 วางแผนชีวิตด้วยการปรับลดปลดหนี	้ ตัง้วิสาหกิจชมุชน	

สวสัดกิารชมุชน	และศนูย์การเรียนรู้		2)	แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	ยดึหลกัความพอประมาณ	หลกัความมีเหตผุล	หลกัการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 และเง่ือนไขความรู้ 

คู่คณุธรรม	 โดยมีการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต	 6	 ขัน้ตอน	 ได้แก่	 การวิเคราะห์ชมุชน	 

การวิเคราะห์จดุแข็ง	จดุออ่น	โอกาส	และอปุสรรค	การออกแบบแนวทางการพฒันาชมุชน	การวางแผน

พฒันาชมุชน	การด�าเนินงานตามแผน	และการติดตามและประเมินผล	ทัง้นี	้ การพฒันาต้องเป็นไป 
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ตามสภาพความเป็นจริง	ค�านงึถึงความสมัพนัธ์กบัสิ่งรอบข้าง	ตอบสนองด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสงัคม 

และวฒันธรรม	ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ด้านการเรียนรู้	และด้านสขุภาวะ	ซึง่สอดคล้อง

กบัวิโรจน์	 เจษฎาลกัษณ์	 และคณะ	 (2558:	 1090)	ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการด�าเนินชีวิตและ

คณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนกังานโรงงานฝ่ายผลิตในจงัหวดัสมทุรสาคร	

ผลการวิจัยพบว่า	 การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	 โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยคือ	 ด้านความประมาณ	 ด้านความมีเหตผุล	 และด้าน 

การมีภูมิคุ้มกนัท่ีดี	 คณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนกังานโรงงานฝ่ายผลิต 

ในจังหวัดสมุทรสาคร	 อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยคือ	 ด้านสภาพ 

การอยู่อาศยั	 ด้านสขุภาพ	 ด้านการพฒันาการเรียนรู้	 ด้านความมัง่คงทางเศรษฐกิจ	ความสมัพนัธ์

ระหว่างการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณ	 ความมี

เหตุผล	 และการมีภูมิคุ้ มกันท่ีดีและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 แนวทาง 

การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานฝ่ายผลิตในจังหวัดสมุทรสาครให้ดีขึน้ 

โดยสง่เสริมการด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้ประกอบการและรัฐบาล

ควรให้ความส�าคญักบัการยกระดบัคณุภาพของพนกังานโดยการส่งเสริมด้านการพฒันาการเรียนรู้	 

เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพร้อมรับมือกับสภาวะสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน 

ทกุสถานการณ์	บญุโชติ	 เกตแุก้ว	 (2556:	 93)	คณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

คณุภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรฝ่ายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัเพชรบุรี 

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 คุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

และคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรฝ่ายช่าง	 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลางทุก

ด้าน	2)	ความสมัพนัธ์ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณุภาพชีวิตใน 

การท�างานของบคุลากรฝ่ายช่าง	 โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 

โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดบัปานกลาง	 ข้อเสนอแนะคือ	 คุณภาพชีวิต 

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท�างานของบคุลากรฝ่ายชา่ง	โดยมีข้อเสนอแนะดงันี	้ควรลด 

การใช้จ่ายเงินกู้ นอกระบบในเร่ืองค่าใช้จ่ายส่วนตวัท่ีไม่จ�าเป็นควรมีการวางแผนเร่ืองรายรับและ 

รายจา่ยภายในครอบครัว	ควรมีการจดัท�าบญัชีรายรับและจา่ย	มีการศกึษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบั 

อาชีพเสริม	 โดยเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมอย่างสม�่าเสมอเพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

ในการท�างานเป็นประจ�า	จงึจะเกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ตอ่บคุลากร	องค์กร	และสงัคมตอ่ไป	นอกจากนี	้

ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มีผลตอ่การพฒันาคณุภาพของบคุลากรด้วยเชน่กนั
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั

 

	 จากภาพท่ี	 1	 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี	้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระคือ	 ข้อมูล

ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	อาย	ุ รายได้ตอ่เดือน	 ระดบัการศกึษา	สถานภาพ	และยศ	 

และตวัแปรตามคือ	คณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ได้แก่	ด้านความรู้	ด้านคณุธรรม	 

ด้านพอประมาณ	ด้านความมีเหตผุล	และด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	ซึง่ให้นิยามศพัท์เฉพาะ	ดงันี ้

	 บคุลากร	หมายถงึ	ผู้ปฏิบตัิงานในแผนกก�าลงัพล	แผนกการเงิน	แผนกธรุการ	แผนกกิจการ

พลเรือน	 แผนกงบประมาณ	 และกองพันทหารอากาศโยธิน	 โรงเรียนการบิน	 อ�าเภอก�าแพงแสน	 

จงัหวดันครปฐม	

	 คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 หมายถึง	 ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของบคุลากรท่ีเกิดจากการได้รับการตอบสนองตอ่สิง่ท่ีต้องการทัง้ด้านร่างกาย	 จิตใจ	และสติปัญญา

ในช่วงเวลาของการท�างานบนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งได้แก่	 ด้านความรู้	 ด้านคณุธรรม	 

ด้านพอประมาณ	ด้านความมีเหตผุล	ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	เพ่ือการพฒันาศกัยภาพบคุลากรท่ีสมดลุ

และยัง่ยืน	พร้อมรับตอ่การเปลี่ยนแปลงในทกุด้าน	ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	สภาพแวดล้อม	ความรู้	

และเทคโนโลยี

	 ความรู้	หมายถงึ	บคุลากรมีความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการและวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิาน 

อย่างรอบด้าน	 ความรอบรู้เหล่านัน้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน	 เพ่ือประกอบการวางแผน	 และ 

ความระมดัระวงัในขัน้ปฏิบตักิาร

	 คุณธรรม	 หมายถึง	 บุคลากรมีความตระหนักในคุณธรรม	 มีความซ่ือสัตย์สุจริต	 และมี 

ความอดทน	มีความพากเพียร	และใช้สตปัิญญาในการปฏิบตังิาน

	 ความพอประมาณ	หมายถงึ	บคุลากรมีความพอดีในการปฏิบตังิานท่ีไมน้่อยเกินไปและไมม่าก

เกินไป	โดยไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน	เชน่	การผลติและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

ตวัแปรอสิระ

-	เพศ

-	อายุ

-	รายได้ตอ่เดือน

-	ระดบัการศกึษา

-	สถานภาพ

-	ยศ

คุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ตวัแปรตาม

-	ด้านความรู้

-	ด้านคณุธรรม

-	ด้านพอประมาณ

-	ด้านความมีเหตผุล

-	ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี
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	 ความมีเหตุผล	 หมายถึง	 บุคลากรมีการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงใน 

การปฏิบตัิงานนัน้จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล	 โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	 ตลอดจน 

ค�านงึถงึผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการปฏิบตังิานนัน้	ๆ	อยา่งรอบคอบ

	 การมีภูมิคุ้ มกันท่ีดีในตัว	 หมายถึง	 บุคลากรมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ 

การเปลี่ยนแปลงด้านตา่ง	 ๆ	 ท่ีจะเกิดขึน้โดยค�านงึถงึความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่ง	 ๆ	 ท่ีคาดวา่ 

จะเกิดขึน้จากการปฏิบตังิานนัน้	ๆ	อยา่งรอบคอบ	

วธีิด�าเนินการ
	 ประชากรในการวิจยัครัง้นี	้ ได้แก่	บคุลากรท่ีเป็นข้าราชการระดบันายทหารชัน้ประทวนของ

โรงเรียนการบนิ	อ�าเภอก�าแพงแสน	จงัหวดันครปฐม	จ�านวนทัง้หมด	223	คน	สว่นกลุม่ตวัอยา่ง	ได้แก่	

บคุลากรท่ีปฏิบตังิานในแผนกตา่ง	ๆ	ประกอบด้วย	แผนกก�าลงัพล	10	คน	แผนกการเงิน	12	คน	แผนก

ธรุการ	14	คน	แผนกกิจการพลเรือน	13	คน	แผนกงบประมาณ	11	คน	และกองพนัทหารอากาศโยธิน	

83	คน	รวมจ�านวนทัง้สิน้	143	คน	ได้มาจากการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้	โดยใช้สตูรของทาโร่	ยามาเน	่

(Yamane,	1970	อ้างถงึใน	ยทุธ	ไกรวรรณ์,	2550:	157)	

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี	้ เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออก	 3	 ตอน	 ดงันี	้ 

ตอนท่ี	 1	 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูทัว่ไปของบุคลากร	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 รายได้ต่อเดือน	 ระดบั 

การศกึษา	สถานภาพ	และยศ	ลกัษณะแบบเลอืกตอบ	ตอนท่ี	2	แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัคณุภาพชีวิต 

ในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ซึง่ประกอบด้วย	5	ด้าน	ได้แก่	

ด้านความรู้	 ด้านคณุธรรม	 ด้านพอประมาณ	 ด้านความมีเหตผุล	 ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 ลกัษณะ

ค�าถามแบบมาตราส่วนส่วนประมาณค่า	 5	 ระดบั	 และตอนท่ี	 3	 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทาง 

การพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ลกัษณะ
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ในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018218

ผลการวจิยั
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		 	 1)	 คณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านความพอประมาณ	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	ซึง่สอดคล้องกบันิยามของ
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ	(2560:	13-16)	ได้กลา่ววา่	ความพอ

ประมาณ	หมายถงึ	ความพอดีตอ่ความจ�าเป็นและเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง	สงัคม	สิง่แวดล้อม	 

รวมทัง้วฒันธรรมในแตล่ะท้องถ่ิน	ไมม่ากเกินไป	ไมน้่อยเกินไป	และต้องไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน	

โดยแนวคิดดงักลา่วสอดคล้องกบังานวิจยัของบญุมี	พทุโมกข์	 (2556:	 36)	ศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์

ระหวา่งการด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในอ�าเภอ

โนนแดง	จงัหวดันครราชสีมา	ผลการวิจยัพบวา่	ด้านความพอประมาณ	เป็นการด�าเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความสมัพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และสอดคล้องกับ 

นภาพรรณ	 วงค์มณี	 (2553:	 บทคดัย่อ)	 ได้ศึกษาเร่ืองการน�าแนวปฏิบตัิตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนทรายทอง	 ต�าบลเจริญเมือง	 อ�าเภอพราน	 

จงัหวดัเชียงราย	ผลการวิจยัพบวา่	 ด้านความพอประมาณ	เป็นแนวปฏิบตัติามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีประชาชนน�ามาใช้ในการด�าเนินชีวิตด้วยเชน่กนั	ทัง้นี	้อาจเน่ืองจากบคุลากรโรงเรียนการบนิ

มีความพอเพียงในการซือ้สนิค้าท่ีมีความจ�าเป็น	เลอืกใช้สนิค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวนัท่ีมีราคาเหมาะสม	

รับประทานอาหารท่ีบ้านเป็นประจ�า	รายได้ท่ีได้รับพอดีกบัรายจา่ย

	 	 2)	 คณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	พบวา่	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของส�านกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต	ิ(2560:	13-16)	ให้ความส�าคญัภมิูคุ้มกนัในตวั

ท่ีดีคือ	การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	

และวฒันธรรมเพ่ือให้สามารถปรับตวัและรับมือได้อย่างทนัท่วงที	 สอดคล้องกบังานวิจยัของทรงสิริ	 

วิชิรานนท์	 (2554:	 46)	 ศึกษาเร่ืองความรู้	 ความเข้าใจ	 และความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ผลการศกึษาพบว่า	 ความคิดเห็น

ตอ่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	และสอดคล้องกบันภาพรรณ	

วงค์มณี	(2553:	บทคดัยอ่)	ผลการวิจยัพบวา่	การด�าเนินชีวิตของประชาชนในชมุชนทรายทอง	ต�าบล

เจริญเมือง	 อ�าเภอพราน	 จงัหวดัเชียงราย	 มีการน�าแนวปฏิบตัิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีไปใช้ในการพฒันาตนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	แตผ่ลงานของอรวรรณ	แก้วมาตย์	

(2558:	บทคดัยอ่)	 ได้ศกึษาเร่ืองการด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษา

ภาคปกติ	 (คฤหสัถ์)	 มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั	 วิทยาเขตอีสาน	จงัหวดัขอนแก่น	พบว่า	 

ด้านภมิูคุ้มกนัท่ีดีมีการด�าเนินชีวิตอยูใ่นระดบัปานกลาง	ทัง้นี	้ อาจเน่ืองจากบคุลากรโรงเรียนการบิน	 

มีการรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบตังิาน	ท�าให้

เกิดผลการพฒันาตนเองและงานท่ีสมดลุ	พร้อมรับการเปลีย่นแปลงโดยการสร้างภมิูคุ้มกนัท่ีเหมาะสม 

ด้วยวิธีการส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีภายในครอบครัว	 ลด	 ละ	 เลิก	 เหล้าบุหร่ีและอบายมุข	 

มีการตรวจสขุภาพเป็นประจ�าทกุปี	ออกก�าลงักายเป็นประจ�า	มีงานพิเศษสร้างรายได้เสริมท่ีนอกเหนือ

จากรายได้ประจ�า	 และมีเงินออมเพ่ือใช้จ่ายยามจ�าเป็น	 ซึง่เป็นแนวทางปฏิบตัิเพ่ือให้ชีวิตด�าเนินไป 

ในทางสายกลางท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัวิถีความเป็นอยูอ่นัเรียบงา่ยของคนไทย
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	 	 3)	 คณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านคณุธรรม	พบวา่	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของจารุณี	เพชรเมือง	

(2550:	98)	ได้ศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคณุภาพชีวิตในการท�างานของ

พนกังานบริษัท	 ทีเคเค	 โลจิสติค	 จ�ากดั	 ผลการศกึษาพบว่า	 แม้คณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอ

เพียงและคณุภาพชีวิตในการท�างานของพนกังานโดยรวมมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง	แตพ่นกังาน 

มีคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านคณุธรรมอยูใ่นระดบัมาก	แตไ่มส่อดคล้องกบังานวิจยั

ของอภิชาต	ิชเูกียรตติกลุ	(2551:	บทคดัยอ่)	ศกึษาความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของข้าราชการทหารสงักดักองพนัพฒันาท่ี	 3	 ผลการศกึษาพบว่า	 ด้านเง่ือนไขคณุธรรม	 ผู้ ให้ข้อมลู

เกือบคร่ึงพบว่า	 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าระดบัดี	 แสดงให้เห็นว่า	 ขาดความละเอียด 

ในการวิเคราะห์แยกแยะ	 และพิจารณาอย่างชดัเจน	 ระหว่างความถกูต้องทางสงัคมกบัความดีงาม 

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลกัทางศาสนา	 ส่วนใหญ่ขาดความเช่ือมัน่	 ขาดแรงจงูใจ 

ในการปฏิบตัติามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เน่ืองจากไมท่ราบแนวทางวา่จะเร่ิมต้นน�าไปประยกุต์ใช้ 

อย่างไรให้ถูกต้อง	 และสอดคล้องกับรัตนาภรณ์	 อ่อนแก้ว	 (2552:	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาเร่ือง 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการด�าเนินชีวิตบนพืน้ฐานแนวคิดองค์กรแห่งความพอเพียงกบัพฤติกรรมตาม

สมรรถนะหลกัข้าราชการกรมราชทณัฑ์	 ผลการวิจยัพบว่า	บคุลากรมีคณุภาพชีวิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	 ด้านการมีคณุธรรมเร่ืองความซ่ือสตัย์ท�าให้เกิด

การปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ	การเสริมสร้างความสขุในครอบครัว	และการพฒันาทางจริยธรรม

ด้านการปลอดอบายมขุ	ด้านการใช้ชีวิตพอประมาณ	และด้านการพึง่ตนเอง	ทัง้นี	้อาจเน่ืองจากโรงเรียน

การบินมีการพฒันาและอบรมกล่อมเกลาจิตใจของบคุลากรให้มีความขยนัหมัน่เพียรในการท�างาน	

รู้จกัเอือ้อาทรและชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั	สง่เสริมการรู้รักสามคัคีร่วมพลงักนัเพ่ือท�ากิจกรรมในสงัคมและ

ในครอบครัว	แก้ไขปัญหาความขดัแย้งโดยใช้สนัตวิิธี	และปฏิบตัภิารกิจโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของ

สว่นรวมเป็นหลกั	

	 	 4)	คณุภาพชีวิตในการปฏิบตังิานของบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

ความมีเหตผุล	พบวา่	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	ซึง่สอดคล้องกบัเพียงฤทยั	ทิศนุน่	(2550:	107)	

ได้ศกึษาเร่ืองคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 และคณุภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการ

กรมศลุกากร	 ผลการศึกษาพบว่า	 ข้าราชการมีระดบัการปฏิบตัิต่อคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียงด้านความมีเหตมีุผลอยู่ในระดบัมาก	 และสอดคล้องกับงานวิจยัของนภาพรรณ	วงค์มณี	

(2553:	 บทคดัย่อ)	 ผลการวิจยัพบว่า	ประชาชนในชมุชนทรายทอง	ต�าบลเจริญเมือง	 อ�าเภอพราน	

จงัหวดัเชียงราย	 มีการน�าแนวปฏิบตัิด้านความมีเหตมีุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

ในการด�าเนินกิจกรรมตา่ง	ๆ 	โดยสอดคล้องกบัแนวคดิของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต	ิ(2560:	13-16)	เหน็วา่	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความมีเหตผุล	รู้จกัตดัสนิใจ 

ด�าเนินการเร่ืองตา่ง	ๆ	ตามหลกัวิชาการ	หลกักฎหมาย	หลกัศีลธรรม	จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม 
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ตระหนักถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอย่างถ้วนถ่ี	 โดยค�านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการกระท�านัน้	 ๆ	 

อยา่งระมดัระวงั	ทัง้นี	้อาจเน่ืองจากบคุลากรโรงเรียนการบนิ	เป็นข้าราชการทหารจ�าเป็นต้องใช้เหตผุล

ท่ีดีในการเลือกปฏิบตัิงานท่ีมีความเสี่ยงภยั	 ยอมรับผลท่ีเกิดขึน้จากการตดัสินใจโดยมีการพิจารณา

ปัจจยัตา่ง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องอยา่งมีเหตผุลและรอบคอบก่อนการกระท�าทกุครัง้	

	 	 5)	 คณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านความรู้	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปฎล	 

มาลากลุ	 	ณ	อยธุยา	(2550:	78-79	 	 อ้างถงึใน	บญุโชติ	 	 เกตแุก้ว,	2556:	100)	ผลการศกึษาพบวา่	 

คุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ	 และสอดคล้องกับงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยาของกานดา	 	 เต๊ะขนัหมาก	 (2556:	 บทคดัย่อ)	 ผลการศึกษาพบว่า	 นกัศึกษามี 

ความรู้เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก	 ร้อยละ	 22.9	 และมีเจตคติต่อปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัดีมากด้วยเชน่กนั	ผลการศกึษาของเพียงฤทยั	 ทิศนุน่	 (2550:	107)	พบวา่	

ข้าราชการมีระดบัการปฏิบตัิต่อคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ	 กล่าวคือ	 ข้าราชการส่วนใหญ่จะมีการเพ่ิมพนูความรู้ทัง้ทางวิชาการและวิชาชีพ	ส่งเสริมให้มี 

การเพ่ิมรางวลั	 และรณรงค์และใส่ใจเร่ืองคณุภาพชีวิตการท�างาน	 สอดคล้องกบัทรงสิริ	 วิชิรานนท์	 

(2554:	บทคดัย่อ)	 ผลการศกึษาพบว่า	 ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีมีตอ่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ

นกัศกึษาสงูกวา่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 70	แตไ่มส่อดคล้องกญุธิภา	 กิติวงษ์ประธีป	 (2550:	บทคดัยอ่)	

ผลการศกึษาเร่ืองการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพชีวิตในการท�างานและความสขุในการท�างาน

ของพนกังานการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคพบวา่	มีการรับรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดบัปานกลาง	และมีคณุภาพ

ชีวิตในการท�างานระดบัปานกลาง	แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ทัง้นี	้อาจเน่ืองจาก

บุคลากรบุคลากรโรงเรียนการบิน	 มีการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสงัคมอย่างดี	 และมีความรู้ใน 

การปฏิบตัตินเพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดี	รู้จกัน�าความรู้มาปรับปรุงการท�างานให้ดีขึน้	รวมทัง้ศกึษาหาความรู้

เพ่ือน�ามาพฒันาอาชีพของตนอยูเ่สมอ	ซึง่ในการสง่เสริมการปฏิบตังิานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต้องมีการกระท�าอยา่งตอ่เน่ือง	เพ่ือท�าให้เกิดการด�าเนินงานเป็นวิถีชีวิต	

	 	 จะเห็นได้ว่า	 การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติแต่ละด้านล้วนมี 

ความส�าคญัมิอาจแยกส่วนในการปฏิบตัิได้อย่างเด็ดขาด	 ดงันัน้	 การประยกุต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงในการปฏิบตัิงานเพ่ือพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของบุคลากรจึงเป็นทัง้วิธีการและ 

ผลของการพฒันาตนและงานท่ีสมดลุและพร้อมรับตอ่การเปลีย่นแปลง	โดยค�านงึถงึความพอประมาณ

อยา่งมีเหตผุล	และการสร้างภมิูคุ้มกนัท่ีเหมาะสม	

	 2.		ผลการวิเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของบคุลากรตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ดงันี ้
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	 		 1)		ด้านพอประมาณ	ควรสง่เสริมให้บคุลากรท่ีเป็นข้าราชการรู้จกัการออมเงิน	ลดรายจา่ย	

เพ่ิมรายได้	จดัให้มีการวิเคราะห์ข้อมลูบญัชีครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ือง	และมีการพิจารณาระบบการจา่ย

คา่ตอบแทนของทางราชการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจบุนั	เพ่ือเสริมสร้างขวญัและ

ก�าลงัใจในการท�างานแก่บคุลากร	ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของฐิตมิา	แจม่แจ้ง	(2550:	บทคดัยอ่)	

ควรรณรงค์ให้ข้าราชการด�าเนินชีวิตโดยยดึหลกัแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง	สง่เสริมให้มีการจดัท�าบญัชี

รายรับรายจา่ยการออมเงินเพ่ือใช้จา่ยยามจ�าเป็น	สนบัสนนุให้ข้าราชการหารายได้เสริม	สอดคล้องกบั

อรรถพล	อทุมุพร	 (2552:	บทคดัย่อ)	ควรให้การสนบัสนนุแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่บคุลากรโดย 

การจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน้อยมาก	 ซึ่งเป็นกิจกรรม 

การพฒันากลุ่มอาชีพ	 และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานเท่านัน้	 ดงันัน้	 โรงเรียนการบิน 

ควรมีประชาสมัพนัธ์	การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บคุลากรอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง	สง่เสริมการรวมกลุม่ 

ท่ีมีแนวคดิเดียวกนัเพ่ือขบัเคลือ่นแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม	จดัสรรงบประมาณท่ีชดัเจน	

สร้างศนูย์สาธิตการท�าเกษตรตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร	 รวมทัง้จดักิจกรรมศกึษา 

ดงูานแหลง่เรียนรู้พืน้ท่ีอ่ืน	

	 	 2)	 ด้านการมีภูมิคุ้ มกันท่ีดี	 ควรป้องกันและตักเตือนให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วย 

ความซ่ือสัตย์	 หลีกเลี่ยงการทุจริตหรืออบายมุขทุกชนิด	 รู้จักด�าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวม	 รู้จักหักห้ามใจตนเองในการด�าเนินชีวิต	 ใช้จ่ายในสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม	 หันมาใฝ่หาความรู้

และวิชาการสมยัใหม่	 พฒันาตนเองให้รู้เท่าทนัสถานการณ์ความเป็นไปของประเทศและของโลก	 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของมานิต	 กิตติจงูจิต	 (2555:	 28-29)	 กล่าวถึงแนวทางการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี 

ในตวัก็คือ	การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้านตา่ง	ๆ 	ท่ีจะเกิดขึน้	โดยค�านงึถงึ 

ความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ตา่ง	 ๆ	 ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ใกล้และไกล	ดงันัน้	 โรงเรียน 

การบินควรสนบัสนนุให้บคุลากรช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั	 เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายทัง้ภายใน 

และภายนอกหนว่ยงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ขององค์กร	ควรเสริมสร้างสายใยรักของครอบครัว	

จดัให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท�างานให้เกิดประสทิธิภาพ	

	 		 3)	 ด้านคณุธรรม	ควรสง่เสริมคณุธรรม	จริยธรรม	และจิตสาธารณะในการปฏิบตัิหน้าท่ี	 

จดักิจกรรมอบรมและพฒันาจรรยาบรรณของบคุลากรอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือมุ่งท�าความดีให้มีจิตใจท่ี

สงบสขุ	 รู้รักสามคัคีในหมูค่ณะ	 เป็นมิตรกบัเพ่ือนร่วมงานด้วยความจริงใจ	สร้างวินยัให้กบัตนเองใน

การปฏิบตังิานอยา่งมีความสขุ	 รักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภยัให้กบัประชาชน	ซึง่สอดคล้อง

กบัสมศกัดิ์	อมรสริิพงศ์	(2551:	56-57)	กลา่วถงึเง่ือนไขคณุธรรมท่ีจะต้องเสริมสร้างความตระหนกัใน

คณุธรรม	มีความซ่ือสตัย์สจุริต	มีความอดทน	มีความเพียร	ใช้สตปัิญญาในการด�าเนินงานและการใช้

ชีวิต	ดงันัน้	 โรงเรียนการบินควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการสนบัสนนุก�าลงัใจจากผู้บงัคบับญัชาประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง	 รวมทัง้บคุคลใกล้ชิด	ควรจดั

กิจกรรมด�าเนินการแบบการมีส่วนร่วมในรูปแบบโครงการโดยการลงมือปฏิบตัิอย่างแท้จริง	 เพ่ือให้
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บคุลากรได้สมัผสักบัประสบการณ์โดยตรงกบักิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง	พร้อมตดิตามและประเมิน

ผลสมัฤทธ์ิของโครงการ

		 		 4)	 ด้านความมีเหตุผล	 ควรสร้างความมีเหตุมีผลมีปัญญาท่ีเกิดจากการศึกษาดูงาน	 

การอบรมบม่นิสยั	มีความรักตวัเอง	รักครอบครัว	รักการแบง่ปันตอ่เพ่ือนบ้าน	และปรับความคดิความเหน็ 

ของตนให้ถกูต้อง	 เท่ียงตรงและมัน่คงอยู่ในเหตผุล	 วางแผนการใช้จ่ายเป็นประจ�าลว่งหน้าทกุเดือน	

รู้จกัใช้เงินในการเลือกรับประทานอาหารในราคาท่ีควรจะเป็น	 เก็บเงินออมให้มากขึน้	 เวลาเกิดเหตุ

ฉกุเฉินขึน้มาชีวิตจะได้ไมล่�าบากและเป็นทกุข์	เน่ืองจากบคุลากรเป็นข้าราชการ	มีเงินเดือน	และรายได้ 

ไม่มากนกั	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะเศรษฐกิจในยคุปัจจบุนั	การใช้จ่ายจ�าเป็นต้องคิดไตร่ตรอง

อยา่งรอบคอบ	ค�านงึถงึความคุ้มคา่และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสนิค้าท่ีซือ้	ไมไ่ปเก่ียวข้องกบัอบายมขุ 

ต่าง	 ๆ	 ท่ีจะน�ามาซึ่งการเสียทรัพย์	 ควรใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทมีความระมัดระวังเป็นอย่างย่ิง	 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต	ิ(2560)	

ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่าเป็นแนวการปฏิบตัิงานท่ีควรจะเป็น	 และสามารถน�าไปใช้ได้ใน

ทุกระดบั	 ในระดบับุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 จนถึงระดบัประเทศ	ดงันัน้	 โรงเรียนการบินควรสร้าง 

ความมีเหตมีุผล	 มีปัญญาท่ีเกิดจากการอบรมบ่มนิสยั	 มีวินยั	 สจุริต	 และมีน�า้ใจต่อเพ่ือนร่วมงาน	 

ตลอดจนปรับความคดิเหน็ของตนให้ถกูต้อง	เท่ียงตรง	และมัน่คงอยูใ่นเหตผุล	

	 		 5)		ด้านความรู้	 ควรอบรมทกัษะวิชาการและวิชาชีพโดยพฒันาสติปัญญาของบคุลากร 

ให้สามารถก�าหนดใจตนเองให้สัง่การ	 ให้กล้าลงมือท�า	กล้าค้นคว้า	ลองท�าจากผิดเป็นถกู	ปฏิบตัิจน

เกิดความช�านาญสรุปบทเรียนท่ีเกิดการเรียนรู้ใหมจ่ากการลงมือปฏิบตั	ิสามารถปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ตวัเองได้	กลา่วคือ	การระเบดิจากภายใน	และการท�ากิจกรรมในหมูส่มาชิกอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปลกูฝัง

คา่นิยมในการใช้ชีวิตร่วมกนัอยา่งมีสติ	ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของเยาวรักษ์	พนงัจ�ารัส	(2550:	

บทคดัยอ่)	 และสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาของอรรถพล	อทุมุพร	 (2552:	บทคดัยอ่)	 เสนอแนะ

วา่บคุลากรควรได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ	1	ครัง้	หากบคุลากร

สามารถด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง	 ก็จะท�าให้สามารถแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือนและระดบัประเทศได้	ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอของบญุโชต	ิเกตแุก้ว	 

(2556:	 1)	 ควรสนบัสนนุให้บคุลากรศกึษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพเสริมโดยเข้าร่วมกิจกรรม

ของสงัคมอยา่งสม�า่เสมอ	เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัในการท�างานให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กร	

สว่นความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง	หน่วยงานควรประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้แก่บคุลากรรู้จกัและ 

รับทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์	 วิทยุ	 เสียงตามสายของหมู่บ้าน	 และสื่อสิ่งพิมพ์	 ได้แก่	

หนงัสือพิมพ์	 เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	 และจากอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ

กานดา	เต๊ะขนัหมาก	(2556:	บทคดัยอ่)	ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการด�าเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา	ผลการวิจยัพบวา่	ได้รับ

ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโทรทศัน์มากท่ีสดุ	รองลงมาคือ	การเรียนการสอน	
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อินเทอร์เน็ต	และหนงัสือพิมพ์	นิตยสาร	วารสาร	ตามล�าดบั	ดงันัน้โรงเรียนการบนิควรประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารให้แก่บคุลากรรู้จกัและรับทราบข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งมีเหตผุล
จากสื่อโทรทศัน์	วิทย	ุเสียงตามสายของหมูบ้่าน	รวมทัง้สื่อสิง่พิมพ์	ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัวโดยการอบรมและ 
การสนบัสนนุก�าลงัใจจากผู้บงัคบับญัชา	เพ่ือน	คนใกล้ชิดเป็นอยา่งดี	ควรจดักิจกรรมด�าเนินการแบบ 
การมีสว่นร่วมในรูปแบบโครงการ	จดัให้มีการสมัมนาโดยผู้ ท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญทางด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ค�าแนะน�าอย่างถกูต้องและมีการลงมือปฏิบตัิอย่างแท้จริง	 เพ่ือให้บคุลากร
ได้สมัผสักบัประสบการณ์โดยตรงและมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างลกึซึง้	 บคุลากรเองควรหมัน่ศึกษาหาความรู้ท่ีหลากหลายในทางวิชาการและวิชาชีพ	 รวมทัง้ 
เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ทางวิชาการและทางปฏิบตัิ	และเปิดใจยอมรับความรู้ใหม	่ๆ	ท่ีเกิดขึน้

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะเพ่ือน�าผลการวิจยัไปใช้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไมว่า่ภาครัฐหรือภาคเอกชน
สามารถน�าผลการวิจยัไปใช้ประกอบในการวางแผนงานเพ่ือเป็นแนวทางสง่เสริมการน�าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบตังิานให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้	ผู้ วิจยัขอแสนอแนะในบางประเดน็	
ดงันี ้
		 		 1)		ด้านความรู้	ควรสง่เสริมและจดัอบรมให้บคุลากรน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบตัิงานท่ียดึหลกัสายกลาง	 โดยพิจารณาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการท�างาน	และทกัษะ
ท่ีจ�าเป็นตอ่ชีวิต	 เพ่ือสง่เสริมประสทิธิภาพในการท�างานเพ่ิมมากขึน้	ทัง้นี	้ เพ่ือให้บคุลากรสามารถน�า
ความรู้เก่ียวกบัวิชาการตา่ง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องอยา่งรอบด้าน	เชน่	สภาพแวดล้อม	สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั
การตลาด	การสือ่สารและประชาสมัพนัธ์	ส�าหรับใช้ในการวางแผนและการด�าเนินงานโดยเช่ือมโยงกนั
ด้วยความรอบคอบ	เพ่ือน�าไปสูค่วามสมดลุ	ความยัง่ยืน	เพ่ือเตรียมความพร้อมรับตอ่การเปลีย่นแปลง	
ควรพฒันาทกัษะวิชาการและทกัษะการถ่ายทอดของบคุลากรโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือน 
ร่วมงานเพ่ือให้มีความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาชีพและทกัษะชีวิตท่ีเก่ียวข้อง	เชน่	การฝึกอาชีพ	เกษตรกรรม	
การท�าบญัชีครัวเรือน	ภาษาตา่งประเทศ	เป็นต้น
	 		 2)		ด้านคุณธรรม	 ควรปลกูฝังจริยธรรมและค่านิยมของบุคลากรให้สอดคล้องกับหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองความซ่ือสตัย์	 ความเพียร	 เอือ้อาทรซึ่งกันและกัน	 ค�านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม	 โดยการปรึกษาหารือกัน	 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ	 
การให้ผลตอบแทน	การยกยอ่งเชิดชผูลงาน	เพ่ือให้การพฒันาศกัยภาพมีความก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง
และสม�่าเสมอ	
	 		 3)		ด้านพอประมาณ	ควรปรับทศันคติในการปฏิบตัิงานและการด�าเนินชีวิตของบคุลากร 
ให้อยู่ในระดบัพอเพียงและสมดลุตามอตัภาพ	ลดความแก่งแย่ง	 ชิงดีชิงเด่น	 และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั 
อยา่งมีความสขุ	
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	 		 4)		ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 ควรเน้นการบริหารความเสี่ยง	 เพ่ือด�าเนินกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้

เกิดความเสี่ยงมากจนเกินไป	 และสามารถบริหารจดัการให้เหมาะสมกบัครอบครัวของตนเอง	 ทัง้นี	้

การใคร่ครวญพิจารณาปัญหาและอปุสรรคท่ีจะเกิดขึน้สง่ผลให้องค์กรมีการวางแผนรับมือผลกระทบ

และความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้	

	 		 5)		ด้านความมีเหตุผล	 ควรตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงอย่างมีเหตุผล	

โดยพิจารณาจากเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวข้องน�ามาประยกุต์ให้เข้ากบัการด�าเนินงานขององค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทัง้ปัจจบุนัและอนาคต	 เช่น	 การผลิตผลงานท่ีเหมาะสม	การลงทนุท่ีไม่เกินตวั	 การใช้

เทคโนโลยีท่ีประหยดั	การไมเ่น้นก�าไรระยะสัน้	เป็นต้น	

 2.		ข้อเสนอแนะการศกึษาครัง้ตอ่ไป	
		 	 1)		ควรวิจยัเชิงคณุภาพ	เพ่ือวิเคราะห์สาเหตแุละวิธีการพฒันาด้านศกัยภาพของบคุลากร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
	 		 2)	 ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คณุภาพชีวิตในการท�างานของแตล่ะหน่วยงาน	 เพ่ือจะได้ทราบระดบัในการปฏิบตัิตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล้องกบัการเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานให้ดีย่ิงขึน้ตอ่ไป	
	 		 3)		ควรศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุลากรในด้านตา่ง	ๆ 	ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลมุรอบด้าน	 เพ่ือน�ามาบูรณาการในการด�ารงชีวิตประจ�าวนัและ 
การท�างานให้มีคณุภาพและยัง่ยืน
	 		 4)		ควรศกึษาความสมัพนัธ์การด�าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนกลุ่มอ่ืน	 ๆ	 เช่น	 นักศึกษา	พนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 เพ่ือให้ผล 
การศกึษาวิจยัมีมมุมองท่ีกว้างมากขึน้	
	 		 5)		ควรศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จในการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงและการพฒันาคณุภาพชีวิตโดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตกบัการประยกุต์ใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สรุป 
	 การพฒันาบุคลากรให้มีคณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงนัน้สามารถใช้เป็นทัง้กรอบความคดิและแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ท่ีส�าคญั	โดยเฉพาะ 
การพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมในด้านความมีเหตุผล	 การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี	 และการรู้จัก 
ความพอประมาณ	 โดยให้ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ	 เพ่ือเสริม
สร้างคณุภาพชีวิตของบคุลากรในการน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท�างานและ 
การด�าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดประโยชน์อนัสงูสดุ
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การบริหารเชงิกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนมัธยมศกึษาของรัฐในจงัหวัดราชบุรี

STRATEGIC MANAGEMENT AFFECTING INTERNAL QUALITY ASSURANCE 
IN GOVERNMENT SECONDARY SCHOOLS IN RATCHABURI PROVINCE

ฤมล  สอนด/ี RUEMON  SONDEE1

นภาภรณ์  ยอดสิน/ NAPAPORN  YODSIN2

พชิญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW 3

บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียน	2)	ศกึษา

ระดบัการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน	และ	3)	วิเคราะห์การบริหารเชิงกลยทุธ์

ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนกลุ่มตวัอย่าง	 ได้แก่	 

ผู้บริหาร	 และครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	 จ�านวน	267	คน	 ได้มาโดยการสุม่
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ด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์	เทา่กบั	0.95	และด้านการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน	เทา่กบั	0.83	

วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ	คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.	 การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย		

การก�าหนดกลยทุธ์	การปฏิบตัติามกลยทุธ์	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	และการควบคมุและประเมินผล

	 2.	 การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนอยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและ

รายด้าน	ประกอบด้วย	การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง	การก�าหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา	และการด�าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา

	 3.	 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน	 ประกอบด้วย	 การควบคุมและประเมินผล	 (X
4
)	 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 (X
1
)	 การก�าหนดกลยุทธ์	 (X

2
)	 และการปฏิบัติตามกลยุทธ์	 (X

3
)	 

เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน	(Y
tot
)	โดยร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	72.10	 

1 นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2อาจารย์ท่ีปรึกษา	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
3อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม		ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	สมการวิเคราะห์การถดถอย	คือ									=	0.93	+	0.29	(X
4
)	+	

0.20	(X
1
)	+	0.16	(X

2
)	+	0.14	(X

3
)

ค�าส�าคัญ: การบริหารเชิงกลยทุธ์,	การประกนัคณุภาพภายใน,	มธัยมศกึษา

 

ABSTRACT

	 This	 research	 aimed	 to:	 1)	 study	 the	 level	 of	 schools'	 strategic	management;	 

2)	 identify	 the	 level	 of	 school’s	 internal	 quality	 assurance;	 and	 3)	 analyze	 strategic	 

management	 affecting	 internal	 quality	 assurance	 in	 schools.	 The	 research	 sample,	 

derived	by	proportional	stratified	random	sampling	as	distributed	by	school	size,	was	267	 

administrators		and		teachers		of		government		secondary		schools	i	n		Ratchaburi		Province.	 

The	 research	 instrument	was	 a	 questionnaire	 constructed	by	 the	 researcher	with	 IOC	 

content	validity	between	0.67	and	1.00.	The	internal	consistency	reliability	coefficients	of	the	 

questionnaire	were	0.95	for	strategic	management	and	0.83	for	internal	quality	assurance.	Data	 

were	analyzed	with	percentage,	mean,	standard	deviation	and	stepwise	multiple	regression.	

 The findings of this research were as follows:

	 1.	Overall	 and	 in	 specific	 aspects,	 the	 schools'	 strategic	management	was	at	 a	

high	level.	These	aspects	were	as	follows:	strategic	formulation,	strategic	implementation,	 

environmental	scanning,	and	control	and	evaluation.	

	 2.	Overall	and	 in	specific	aspects,	 the	schools'	 internal	quality	assurance	was	at	

a	high	level.	These	aspects	were	as	follows:	continuing	development	of	education	quality,	

standardization	 of	 educational	 institutions,	 and	 implementation	 of	 improvement	 plan	 for	 

education	management.

	 3.	The	schools'	strategic	management	in	the	aspect	of	control	and	evaluation	(X
4
),	

environmental	scanning	(X
1
),	strategic	 formulation	 (X

2
),	and	strategic	 implementation	(X

3
)	

together	predicted	 the	 internal	quality	assurance	 in	government	secondary	schools	 (Y
tot
)		

at	the	percentage	of	72.10	with	statistical	significance	at	.01.	The	regression	equation	was							 

											=	0.93	+	0.29	(X
4
)	+	0.20	(X

1
)	+	0.16	(X

2
)	+	0.14	(X

3
).

Keywords: strategic	management,	internal	quality	assurance,	secondary	education
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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บทน�า
	 สงัคมไทยในปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง	 และภายใต้สภาพ 

การเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนัในด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	วฒันธรรม	 รวมทัง้สภาพการศกึษา

ภายใต้การแข่งขนัเพ่ือสร้างความได้เปรียบกบัคูแ่ข่ง	 ซึง่การศกึษาไทยได้มีการปรับเปลี่ยนบริบทและ

โครงสร้างการบริหารเพ่ือให้สถานศึกษาทกุแห่งเกิดการปฏิรูปและพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

มากย่ิงขึน้ดงัท่ีพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบบัท่ี	 2)	พ.ศ.2545	

(ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	 2547:	 17-18)	 ได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้ 

แผนกลยทุธ์ของสว่นราชการและการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของงาน	เพ่ือให้ทกุหนว่ยงานมีแนวทางทิศทาง

ท่ีชดัเจนสามารถตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของงานได้	 ซึ่งแผนกลยทุธ์ดงักล่าวสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยน 

ได้ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวง	กรมและจงัหวดั	และเป็นการก�าหนดทิศทาง

หรือแนวทางการด�าเนินงานในอนาคตขององค์กร	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตา่ง	ๆ 	จงึได้ด�าเนินการ

จดัท�าแผนปฏิบตักิารประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ภายใต้กระบวนการการมีสว่นร่วมของบคุลากร 

ทุกฝ่ายและองค์คณะบุคคล	 เพ่ือให้แผนสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรล ุ

ตามวัตถุประสงค์ของภารกิจและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้อง

กับนโยบาย	 กลยุทธ์	 จุดเน้นและตวัชีว้ัดของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 และ 

ความต้องการของส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา	 แผนกลยุทธ์จะเป็นเคร่ืองมือและกรอบแนวทาง 

ด�าเนินงานมุง่สูเ่ป้าหมายสดุท้าย	คือ	ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุตอ่การพฒันาคณุภาพ

การศกึษาและการบริหารจดัการของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา	(ส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษาเขต	8,	2559:	210)

	 จากนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 มีความมุ่งหวงัให้การศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานของประเทศไทย	 มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	 บนพืน้ฐานของความเป็นไทย	 

ให้นกัเรียนได้รับการพฒันาขีดความสามารถสงูสดุในตน	มีความรู้และทกัษะท่ีแขง็แกร่งและเหมาะสม	

เป็นพืน้ฐานส�าคญัในการเรียนรู้ระดบัสงูขึน้ไป	และการด�ารงชีวิตในอนาคต	 โดยก�าหนดนโยบายคือ	 

มีการเร่งรัดปฏิรูปการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจดั 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ระบบ	 ให้มีประสิทธิภาพ	ทนัสมยั	ทนัเหตกุารณ์	ทนัโลก	 ให้ส�าเร็จอย่างเป็น 

รูปธรรม	เร่งพฒันาความแขง็แกร่งทางการศกึษาให้ผู้ เรียนทกุระดบัทกุประเภท	เร่งปรับระบบสนบัสนนุ 

การจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	 ประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมิน

หลกัสตูรและการสอนการพฒันาทางวิชาชีพ	ยกระดบัความแขง็แกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร

สถานศกึษา	 ให้ครูเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถและทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจดัการและเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 เร่งสร้างระบบ 

ให้เป็นองค์กรคณุภาพท่ีแข็งแกร่ง	 และมีประสิทธิภาพ	 มีความสามารถรับผิดชอบการจดัการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานท่ีมีคุณภาพ	 และมาตรฐานได้เป็นอย่างดีเร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมี 
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ความเข้มแขง็	มีแรงบนัดาลใจ	และมีวิสยัทศัน์ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีชดัเจนเป็นสถานศกึษา

คณุภาพและมีประสทิธิภาพ	สามารถจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีคณุภาพและมาตรฐานระดบัสากล	

และมีนโยบายการประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรมสร้างวฒันธรรมใหมใ่นการท�างาน	 เร่งรัดการกระจาย 

อ�านาจและความรับผิดชอบ	ปรับปรุงระบบของโรงเรียน	 ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท�า	 การมีส่วนร่วม	 

และการประสานงาน	สามารถใช้เครือข่ายการพฒันาการศกึษาระหว่างโรงเรียนกบัโรงเรียน	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 องค์กรวิชาชีพ	 กลุ่มบคุคล	องค์กรเอกชน	องค์กรชมุชน	 และองค์กรสงัคมอ่ืน	 

ในการเสริมสร้างคณุภาพและประสทิธิภาพ	มุง่สร้างพลเมืองดีและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมพหวุฒันธรรมได้ 

และท�าให้การศึกษาน�าการแก้ปัญหาส�าคัญของสังคมและทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพ

สถานศกึษาท่ีพฒันาล้าหลงั	 และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้คณุภาพ	 เพ่ือไม่ให้ผู้ เรียนต้องเสียโอกาส 

ได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพ	(ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	8,	2559:	32)	

	 ดงันัน้	สถานศกึษาทกุแหง่จงึจ�าเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการบริหารสถานศกึษา	เพ่ือให้บรรลุ

ตามนโยบายท่ีก�าหนดขึน้การบริหารเชิงกลยทุธ์	 เป็นกระบวนการตดัสินใจในการบริหารจดัการ	 เป็น 

การก�าหนดการด�าเนินการท่ีเป็นงานส�าคญัท่ีผู้บริหารระดบัสงู	ใช้เป็นแนวทางให้การบริหารนัน้มีทิศทาง

และเกิดประสทิธิภาพในการท�างานขององค์การ	ซึง่รวมไปถงึการวิเคราะห์สิง่แวดล้อมทัง้ภายนอกและ

ภายในองค์การ	 เป็นการก�าหนดกลยทุธ์การด�าเนินงาน	การประเมินผล	และการควบคมุ	การบริหาร

เชิงกลยทุธ์	จงึเน้นการตรวจสอบและการประเมินผล	โอกาส	และภยัคกุคาม	หรือเรียกวา่การวิเคราะห์

จดุแข็งและจดุอ่อน	ขององค์การ	 ซึง่มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงในการบริหารคณุการศกึษาให้มีคณุภาพ	

ดงัท่ี	สภุาพร	ภิรมย์เมือง	(2556:	3)	กลา่ววา่การบริหารกลยทุธ์เป็นหวัใจของงานบริหารโดยผู้บริหาร

จะต้องวางแผนกลยทุธ์ท่ีชาญฉลาด	 ก�าหนดกลยทุธ์ท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนแต่เป็นความแตกต่างเชิง

สร้างสรรค์	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้องค์กรปฏิบตัิงานได้สมบรูณ์มากย่ิงขึน้	 เชน่เดียวกนักบัท่ีส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 (2554:	 2)	 ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี	้ 2	 ปีว่า	 การพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาจ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องใช้การบริหารเชิงกลยทุธ์มาบริหารจดัการศกึษาในเชิงคณุภาพโดยมี

การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นกลไกท่ีส�าคญัประการหนึง่ท่ีสามารถขบัเคลื่อนการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาให้ด�าเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง	ปฏิบตังิานได้อยา่งเป็นระบบและมีคณุภาพตามมาตรฐาน	

	 จากนโยบายส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาดังท่ีกล่าวมาแล้ว	 

ดงันัน้	 เป้าหมายการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง	 (พ.ศ.	 2552-2561)	มุ่งเน้นพฒันาคณุภาพ

และมาตรฐานการศกึษา	การเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้	 และการสง่เสริมให้มีสว่นร่วม

ของทกุภาคสว่น	ทัง้นีเ้พ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพ	เพราะคณุภาพและมาตรฐาน

การศึกษาเป็นสิ่งส�าคญัท่ีทกุฝ่ายท่ีมีส่วนในการจดัการศึกษาต้องตระหนกัและด�าเนินการจนบรรลุ

ผลในท่ีสดุ	 ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นกลไกส�าคญัในการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน 

การศกึษาของไทยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	ด้วยเหตนีุพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.	2553	จงึก�าหนดให้หนว่ยงานต้นสงักดัและ
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สถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา	และให้ถือวา่การประกนัคณุภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	 (ส�านกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน,	 2554:	 7)	 จากผลการประเมินการติดตามและประเมินผล 
ของส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต	 8	 (ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 
เขต	 8,	 2559:	 18)	พบปัญหาตวับง่ชีท่ี้	 3	 คือ	ผลการศกึษาของผู้ เรียนทกุระดบัการศกึษามีคณุภาพ 
ตามหลักสูตรอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง	 ส�านักงานเขตพืน้ท่ีจึงได้ก�าหนดจุดเน้นการด�าเนินงาน 
และก�าหนดกลยุทธ์การบริหาร	 ปีงบประมาณ	 2559	 จ�านวน	 4	 กลยุทธ์	 และเน้นกลยุทธ์ท่ี	 1 
คือ	 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 (ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
มธัยมศึกษา	 เขต	 8,	 2559:	 35-36)	 โดยมีจุดเน้นในการบริหาร	 คือ	 โรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรอง 
คุณภาพ	 และโรงเรียนท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

จะต้องได้รับการแก้ไข	 ช่วยเหลือ	 นิเทศ	 ติดตามและประเมินผลโดยส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
ท�าหน้าท่ีส่งเสริม	 สนบัสนนุและเป็นผู้ประสานงานหลกัให้โรงเรียนท�าแผนพฒันาเป็นรายโรงเรียน 
ร่วมกบัผู้ปกครอง	ชมุชน	และองค์กรอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องโดยหนว่ยงานในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุระดบัทัง้ส่วนกลาง	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา	และสถานศกึษาส่งเสริม 
การระดมทรัพยากรในการพฒันาคณุภาพการศกึษาตอ่ไป
	 จากความเป็นมาท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่า	 สถานศึกษาหลายแห่งยังมีปัญหาในการน�า 
กลยุทธ์มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือท่ีจะพฒันาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนให้บรรลตุามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ	 ตามเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนด	และจากการศกึษาการจดัท�ากลยทุธ์ของเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
เขต	8	พบวา่	กลยทุธ์ท่ีส�าคญัในการพฒันาคือ	กลยทุธ์ท่ี	1	การพฒันาคณุภาพการศกึษาของผู้ เรียน 
ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	กลยทุธ์ท่ี	 2	 การเพ่ิมโอกาสในการใช้ความสามารถเต็มตามศกัยภาพ 
และมีคุณภาพ	 กลยุทธ์ท่ี	 3	 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และกลยุทธ์ท่ี	 4 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายส�าคัญใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้การด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	 ผู้ วิจัยจึงมี 
ความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคณุภาพภายใน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวดัราชบุรี	 เพ่ือให้บรรลุจุดหมายตามนโยบายต่าง	 ๆ	 และ 
ก่อให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์ในการบริหารคณุภาพการศกึษา	และการด�าเนินงานการประกนั
คณุภาพการศกึษาให้เกิดการพฒันาท่ีมีประสทิธิภาพตอ่ไป	

วัตถุประสงค์
	 1.	เพ่ือศกึษาระดบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ
	 2.	เพ่ือศกึษาระดบัการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐ

ในจงัหวดัราชบรีุ



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018234

	 3.	 เพ่ือวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกัน

คณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

 ตวัแปรการวจิยั

	 1.		 ตวัแปรต้น	 คือ	 กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของ	Wheelen	&	Hunger	 (2015:	 48)	

ประกอบด้วย	 1)	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 2)	 การก�าหนดกลยุทธ์	 3)	 การปฏิบตัิตามกลยุทธ์	 

และ	4)	การควบคมุและประเมินผล

	 2.		 ตวัแปรตาม	 คือ	 หลกัเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศกึษาตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา	พ.ศ.	2553	

(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	2554:	14-15)	ซึง่ประกอบด้วย	1)	ก�าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา	 2)	 จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ	 

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	3)	จดัระบบบริหารและสารสนเทศ	4)	ด�าเนินงานตามแผน

พฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา		5)	จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา	6)	จดัให้มี 

การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	7)	จดัท�ารายงานประจ�าปีท่ีเป็น

รายงานประเมินคณุภาพภายใน	และ	8)	จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง

	 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

6 
 

1. ตัวแปรต้น คือ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ Wheelen& Hunger (2015: 48)
ประกอบด้วย1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การกําหนดกลยทุธ์ 3) การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ และ4) การ
ควบคมุและประเมินผล 
 2. ตัวแปรตาม คือ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2554: 14-15) ซึ่งประกอบด้วย 1) กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 5) จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา6) จดัให้มีการประเมิน
คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา7) จดัทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คณุภาพภายในและ 8) จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
 
                  ตวัแปรต้น                           ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
2. การกําหนดกลยทุธ์  
3. การปฏิบตัติามกลยทุธ์ 
4. การควบคมุและประเมินผล 

 

การดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
1. กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
2. จัด ทํ าแผนพัฒนาการจัดกา รศึกษาของ

สถานศึกษา ท่ีมุ่ งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  

3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศกึษา  
5. จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
6. จัดใ ห้ มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
7. จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมิน

คณุภาพภายใน  
8. จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

อยา่งตอ่เน่ือง 
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สมมุตฐิานการวจิยั
	 การบริหารเชิงกลยุทธ์	 ประกอบด้วย	 การตรวจสอบสภาพแวดล้อม	 การจัดท�ากลยุทธ์	 

การปฏิบตัิตามกลยุทธ์	 และการประเมินผลและการควบคุม	 เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
	 1.		 การบริหารเชิงกลยทุธ์	หมายถงึ	การบริหารโรงเรียนมธัยมของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	อยา่งมี

ระบบท่ีต้องอาศยัวิสยัทศัน์ของผู้น�า	และอาศยัการวางแผนการบริหารองค์การโดยรวมอยา่งมีขัน้ตอน	

โดยให้มีกลยทุธ์หลกัและกลยทุธ์การแข่งขนั	 เป็นการก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานขององค์การ

ในระยะยาวซึง่มีกระบวนการท่ีประกอบด้วย	การศกึษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและ

ภายในองค์การเพ่ือสร้างแผนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัโอกาสและภยัคกุคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก	

วิเคราะห์จดุอ่อนและจดุแข็งขององค์การ	 โดยน�าทรัพยากรการบริหารมาใช้ตามขัน้ตอนการบริหาร	

เพ่ือให้การด�าเนินงานสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล	โดยจะประกอบไปด้วย	4	องค์ประกอบ	ดงัตอ่ไปนี ้

	 	 1.1		 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีโรงเรียนก�าหนดขัน้ตอน 

ในกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์	 โดยการศึกษาวิเคราะห์	 ตรวจสอบ	และประเมินสภาพแวดล้อม 

ทัง้ภายในและภายนอกองค์การ	 ใช้วิธีวิเคราะห์ท่ีเรียกว่า	 “SWOT	analysis”	 เพ่ือน�าข้อมลูท่ีได้จาก 

การตรวจสอบเผยแพร่ให้บคุคลส�าคญัภายในโรงเรียนได้ทราบ	

	 	 1.2		 การก�าหนดกลยุทธ์	 หมายถึง	 กระบวนการก�าหนดทิศทางของโรงเรียน	 ผ่าน 

การก�าหนด	 วิสยัทศัน์	พนัธกิจ	 วตัถปุระสงค์กลยทุธ์แนวทางของนโยบาย	และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ

โรงเรียนอยา่งชดัเจน

	 	 1.3		 การปฏิบตัติามกลยทุธ์	หมายถงึ	กระบวนการการน�ากลยทุธ์	และนโยบายไปพฒันา

โดยผา่นการบริหารงานงบประมาณ	และระเบียบวิธีการปฏิบตังิาน	ซึง่ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงทัง้ใน

ด้านวฒันธรรม	โครงสร้างการท�างานหรือการบริหารองค์การ

	 	 1.4		 การควบคมุและประเมินผลหมายถงึกระบวนการการตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม	

และผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน	 เพ่ือน�าผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงมาเปรียบเทียบกับผล 

การด�าเนินงานท่ีต้องการ	และใช้ข้อมลูจริงเพ่ือด�าเนินการแก้ไขปัญหา	หรือพฒันาตอ่ไป

	 2.		 การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน	 หมายถึง	 การด�าเนินงานของโรงเรียน

มัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี	 ตามนโยบาย	 เป้าหมาย	 และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษา	 โดยสถานศึกษาร่วมมือกบัชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกนัปรับปรุงคณุภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา	 ด้วยการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ	 สร้างความมัน่ใจและเป็น 

หลกัประกนัคณุภาพในการจดัการศกึษาตอ่ชมุชน	ผู้ปกครอง	ซึง่ประกอบด้วย	8	ขัน้ตอน	ดงัตอ่ไปนี ้
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	 	 2.1		 ด้านก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	หมายถึง	 การก�าหนดมาตรฐาน

การศกึษาของโรงเรียนสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและมาตรฐานการศกึษาของชาต	ิ

มีการก�าหนดเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์	 ของโรงเรียน	 มีโครงการหรือกิจกรรมของสถานศกึษาสอดคล้อง 

และรองรับมาตรฐานและตวัชีว้ดัตามมาตรฐานการศกึษาครอบคลมุสาระการเรียนรู้และกระบวนการ

เรียนรู้	โดยค�านงึถงึศกัยภาพของผู้ เรียน	ชมุชนและท้องถ่ิน

	 	 2.2		 จดัท�าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศกึษา	หมายถึง	 การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียน	

ก�าหนดวิสยัทศัน์	พนัธกิจ	 เป้าหมายและความส�าเร็จของการพฒันา	ก�าหนดวิธีด�าเนินงานท่ีมีข้อมลู 

เชิงประจกัษ์อ้างอิงได้	 การพฒันาหลกัสตูรของโรงเรียน	การจดัประสบการณ์การเรียนรู้	 กระบวนการ

เรียนรู้	การสง่เสริมการเรียนรู้	การวดัและประเมินผล	การพฒันาบคุลากร	ก�าหนดแหลง่วิทยากรภายนอก	

ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของบคุลากรและผู้ เรียน	 ก�าหนดบทบาทการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง	 ก�าหนด 

การใช้งบประมาณและทรัพยากรและจดัท�าแผนปฏิบตักิารประจ�าปี

	 	 2.3		 จดัระบบบริหารและสารสนเทศ	หมายถงึ	การจดัโครงสร้างการบริหาร	การแตง่ตัง้

คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายใน	การก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประกนัคณุภาพภายใน	การก�าหนดแนวทางการประกนัคณุภาพ	ก�ากบัตดิตามการด�าเนินงานประกนั

คณุภาพภายใน	การจดัเก็บข้อมลูเป็นหมวดหมูส่ะดวกในการน�าไปใช้	 มีระบบข้อมลูสารสนเทศอยา่ง

เพียงพอ	ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั

	 	 2.4		 ด�าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา	หมายถึง	 การจดัท�า

ปฏิทินการปฏิบตัิงาน	การตรวจสอบโครงการในแผนปฏิบตัิการ	การด�าเนินตามแผนพฒันาการจดั 

การศกึษาของโรงเรียน	โดยก�าหนดผู้ รับผิดชอบชดัเจน	ก�ากบั	ตดิตามการด�าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง	และ

รายงานผลการด�าเนินงานเม่ือเสร็จสิน้โครงการ

	 	 2.5		 จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา	หมายถงึ	การแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน	 จัดท�าหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึง 

ความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงานการรายงานโครงการ/กิจกรรม	 การระบขุัน้ตอนของการด�าเนินงาน 

และการรายงานปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ

	 	 2.6		 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 

หมายถึง	 การก�าหนดเป้าหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน	 

การจดัท�าคู่มือและปฏิทินการวดัผลอย่างเป็นระบบ	 การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใช้วิธีการ 

ท่ีเหมาะสมและหลากหลาย	 จดัท�าข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ไว้ 

อยา่งเป็นระบบ

	 	 2.7		 จดัท�ารายงานประจ�าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน	หมายถึง	 การจดัท�า

รายงานคณุภาพประจ�าปี	ท่ีระบคุวามส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนดในแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา	
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โดยจดัท�ารายงานการประเมินตนเอง	 (SAR)	การจดัท�ารายงานคณุภาพการศกึษาประจ�าปีเสนอผล
การประเมินตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั	หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง	และเปิดเผยตอ่สาธารณะชน
	 	 2.8		 จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง	หมายถงึ	การสง่เสริม	สนบัสนนุ
ให้มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง	 การตรวจสอบ	 ติดตาม	 และพฒันาระบบ 
การประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ	 การน�าผลการประเมินภายในไปใช้เป็นข้อมูลใน 
การจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีในปีการศึกษาต่อไป	 การรักษาสภาพผลการประกันคุณภาพ 
การศึกษาและพฒันาให้เป็นระบบในปีการศึกษาต่อไป	 และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
ในการรักษาสภาพระบบการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	 การบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคณุภาพภายใน 
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา	 (descriptiveresearch)	
โดยใช้ผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุเป็นหนว่ยวิเคราะห์	
(unit	of	analysis)	
	 ประชากร	ได้แก่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี	้ได้แก่	ผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียน
มธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	 ในปีการศกึษา	 2559	ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษาจ�านวน	
82	คน	จ�านวนครู	1,564	คน	รวม	1,646	คน
	 กลุ่มตวัอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี	 ในปี 
การศกึษา	2559	 โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ	Krejcie	&	Morgan	 (1970:	607-610	 
อ้างถึงใน	สวิุมล	ติรกานนัท์,	 2557:	 179-180)	 ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง	 จ�านวน	313	คน	 โดยใช้วิธี 
การสุม่แบบแบ่งชัน้ตามสดัสว่น	 (proportional	 stratified	 random	 sampling)	 กระจายตามขนาด 
ของโรงเรียนดงัปรากฏในตารางท่ี	1

ตารางที่ 1	จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
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การประเมินตนเอง (SAR) การจดัทํารายงานคณุภาพการศึกษาประจําปีเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานต้น
สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณะชน 
  2.8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การสง่เสริม สนบัสนนุให้มีการ
จดัระบบประกนัคณุภาพภายในอยา่งตอ่เน่ือง การตรวจสอบ ติดตาม และพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ การนําผลการประเมินภายในไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีในปี
การศึกษาต่อไป การรักษาสภาพผลการประกันคณุภาพการศึกษาและพฒันาให้เป็นระบบในปีการศึกษาต่อไป 
และการมีสว่นร่วมจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการรักษาสภาพระบบการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน 

 
วธีิดาํเนินการ 

การวิจยัเร่ือง การบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีสง่ผลตอ่การดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptiveresearch) โดยใช้ผู้ บริหาร
สถานศกึษา และครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  
 ประชากร ได้แก่ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียน
มธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ในปีการศกึษา 2559 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษาจํานวน 82 คน 
จํานวนครู 1,564 คน รวม 1,646 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ในปีการศกึษา 
2559 โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie& Morgan (1970: 607-610 อ้างถึงในสวุิมล  ติร
กานนัท์, 2557: 179-180) ได้จํานวนกลุ่มตวัอย่างจํานวน 313 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตาม
สดัสว่น (proportional stratified random sampling) กระจายตามขนาดของโรงเรียนดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 
ตารางที่ 1จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ขนาดโรงเรียน (แห่ง) 
ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู 

ราชบุรี 

ขนาดเลก็ (7) 14 164 3 31 
ขนาดกลาง (11) 21 315 4 60 
ขนาดใหญ่ (4) 17 230 3 44 
ขนาดใหญ่พิเศษ (4) 30 855 6 162 
รวมทัง้สิน้ 1,646 313 
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 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้ วิจยัศกึษา	แนวคดิ	หลกัการ	ทฤษฎี	เอกสาร	และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์	

และการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน	แล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถาม

ก�าหนดพฤติกรรมบ่งชีใ้ห้ครอบคลุมนิยามตัวแปร	 และน�ามาจัดท�าเป็นข้อกระทงค�าถามส�าหรับ 

การวิจัยโดยผ่านค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา	 น�ากระทงค�าถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 

จ�านวน	3	ทา่น	ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้หา	(content	validity)	ของข้อกระทงค�าถาม	แล้วน�ามาหา 

คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์	(Index	of	Item	Objective	Congruence:	 

IOC)	โดยเลือกเฉพาะข้ท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่ง	0.67	ถงึ	1.00	ได้กระทงค�าถามการบริหาร

เชิงกลยทุธ์	จ�านวน	22	ข้อ	และกระทงค�าถามการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน	

จ�านวน	 46	 ข้อ	 แก้ไขข้อกระทงค�าถามแล้วจดัแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุและ

อาจารย์ท่ีปรึกษา	น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (tryout)	กบัผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียน

มธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	30	คน	น�าแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมา	 

ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียง	 (reliability)	 โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	 (	 	 	 –	 coefficient) 

ของ	Cronbach	(1970:	161	อ้างถงึใน	สวุิมล	ตริกานนัท์,	2551:	156)	คณุภาพด้านความเท่ียงของ

การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั	0.95	และคณุภาพด้านความเท่ียง

ของการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน	 ได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั	 0.83	 

และปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษา	ให้มีความเหมาะสมและถกูต้อง	โดยผา่นการแนะน�า

ของอาจารย์ท่ีปรึกษา	และจดัท�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน�าไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง

 การเกบ็รวมรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจยัขอความอนเุคราะห์จากส�านกังานบณัฑิตศกึษา	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม	เพ่ือจดัท�า

หนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูไปยงัหนว่ยงานตา่ง	ๆ	ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งด�าเนินการ

จดัสง่แบบสอบถาม	จ�านวน	313	ฉบบั	ไปยงัผู้บริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดัราชบรีุ

เพ่ือขอความอนเุคราะห์ตอบค�าถามในแบบสอบถาม	และคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ได้

จ�านวน	267	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	85.30

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การบริหารเชิงกลยทุธ์และการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน	(				)		สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	 (S.D.)	 และแปลความหมาย	 โดยผู้วิจยัน�าคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตาม

แนวความคดิของบญุชม	ศรีสะอาด	(2556:	121)	ดงันี ้

	 คา่เฉลีย่		4.51-5.00		 แสดงวา่มีการบริหารเชิงกลยทุธ์/การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 
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	 คา่เฉลี่ย		3.51-4.50		 แสดงวา่มีการบริหารเชิงกลยทุธ์/การด�าเนินงานการประกนั		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณุภาพภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก

	 คา่เฉลี่ย		2.51-3.50		 แสดงวา่มีการบริหารเชิงกลยทุธ์/การด�าเนินงานการประกนั		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณุภาพภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 คา่เฉลี่ย		1.51-2.50		 แสดงวา่มีการบริหารเชิงกลยทุธ์/การด�าเนินงานการประกนั		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณุภาพภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบัน้อย

	 คา่เฉลี่ย		1.00-1.50		 แสดงวา่มีการบริหารเชิงกลยทุธ์/การด�าเนินงานการประกนั		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณุภาพภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ

	 ส�าหรับการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวดัราชบุรี	 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ 

ขัน้ตอน	(stepwise	multiple	regression	analysis)

ผลการวจิยั
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพ

ภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารเชงิกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศกึษาของรัฐ 

ในจงัหวัดราชบุรี

	 การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก	(				=	4.15,	S.D.	=	0.55)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	การบริหารเชิงกลยทุธ์ของ

โรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐอยู่ในระดบัมากทกุด้าน	 โดยพบว่าการก�าหนดกลยทุธ์อยู่ในล�าดบัสงูสดุ	 

(					=	4.25,	S.D.	=	0.59)	รองลงมาคือ	การปฏิบตัติามกลยทุธ์	(					=	4.23,	S.D.	=	0.61)	การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม	(					=	4.08,	S.D.	=	0.63)	และการควบคมุและประเมินผล	(					=	4.05,	S.D.	=	0.66)	

ตามล�าดบัดงัปรากฏในตารางท่ี	2
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
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ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ระดบัและล�าดบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียน 

	 	 มธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

มัธยมศกึษาของรัฐในจงัหวัดราชบุรี

	 การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(					=	4.22,	S.D.	=	0.52)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	การจดั

ให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองอยูใ่นล�าดบัสงูสดุ	(					=	4.27,	S.D.	=	0.62)	รองลง

มาคือ	การก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	(			 	 	=	4.24,	S.D.	=	0.55)	และการจดัให้มี 

การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาอยู่ในล�าดบัต�่าสดุ	 (	 	 	 =	 4.14,	 S.D.	 =	 0.61)	 ดงัปรากฏ 

ในตารางท่ี	3
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ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

12 
 

  (n = 267) 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 
�̅ S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 4.08 0.63 มาก 3 
2. การกําหนดกลยทุธ์ 4.25 0.59 มาก 1 
3. การปฏิบตัติามกลยทุธ์   4.23 0.61 มาก 2 
4. การควบคมุและประเมินผล 4.05 0.66 มาก 4 

รวม 4.15 0.55 มาก  
 

 ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ระดบัการดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 
 การดําเนินงานการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรีโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x�= 4.22, S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจดัให้มีการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองอยู่ในลําดบัสงูสดุ (x�= 4.27, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา (x�= 4.24, S.D. = 0.55) และการจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาอยูใ่นลําดบัต่ําสดุ(x�= 4.14, S.D. = 0.61)ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
 
ตารางที่3 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน
 ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ระดบัและล�าดบัการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพ 

	 	 ภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ
13 

 

                           (n = 267) 
การดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายใน �̅ S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  4.24 0.55 มาก 2 
2. จดัทําแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
    ท่ีมุง่คณุภาพ ตามมาตรฐานการศกึษา 
    ของสถานศกึษา  

 
4.19 

 
0.58 

 
มาก 

 
7 

3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  4.20 0.58 มาก 6 
4. ดําเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ 
    สถานศกึษา  

 
4.24 

 
0.61 

 
มาก 

 
3 

5. จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 4.14 0.61 มาก 8 
6. จดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  

 
4.24 

 
0.62 

 
มาก 

 
4 

7. จดัทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คณุภาพภายใน  

 
4.22 

 
0.61 

 
มาก 

 
5 

8. จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 4.27 0.62 มาก 1 
รวม 4.22 0.52 มาก  

 
 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ ส่งผลต่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วย การควบคมุ
และประเมินผล(X4) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (X1) การกําหนดกลยทุธ์ (X2) และการปฏิบตัิตามกลยทุธ์
(X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผนัของการดําเนินงานการ
ประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ(Ytot) ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.721 ซึง่แสดงว่าการควบคมุและประเมินผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยทุธ์ และการปฏิบตัิตามกลยทุธ์ ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของ
รัฐในจังหวัดราชบุรีและสามารถร่วมกันทํานายการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มธัยมศกึษาของรัฐ ได้ร้อยละ 72.10 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
 
 Y�tot  = 0.93 + 0.29 (X4) + 0.20 (X1) + 0.16 (X2) + 0.14 (X3) 

 ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์การบริหารเชงิกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศกึษาของรัฐในจงัหวัดราชบุรี

	 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี	 ประกอบด้วย 

การควบคมุและประเมินผล	 (X
4
)	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 (X

1
)	 การก�าหนดกลยทุธ์	 (X

2
)	 และ 

การปฏิบตัิตามกลยทุธ์	 (X
3
)	 เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความ

แปรผนัของการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	

(Y
tot
)	ได้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย	(R2)	เทา่กบั	0.721	

ซึง่แสดงวา่การควบคมุและประเมินผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	การก�าหนดกลยทุธ์	และการปฏิบตัิ

ตามกลยทุธ์	ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุและสามารถร่วมกนัท�านายการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ	 ได้ร้อยละ	 72.10	 โดยสามารถเขียน 

สมการพยากรณ์ได้	ดงันี ้
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	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดบิ	คือ

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน	คือ

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อ 

	 	 การ	ด�าเนินงาน		การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

14 
 

  
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
 tot  =0.37 (Z4)  + 0.24 (Z1) + 0.18  (Z2) + 0.17 (Z3) 
 
ตารางที่ 4ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีสง่ผลต่อการดําเนินงาน
  การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 

           (n =267) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 4 52.52 13.13 169.51** .00 
Residual 262 20.29 0.08   

Total 266 72.81    
ตวัแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.93  0.13 7.01** .00 
การควบคมุและประเมินผล(X4) 0.29 0.37 0.04 6.85** .00 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (X1) 0.20 0.24 0.04 4.60** .00 
การกําหนดกลยทุธ์ (X2) 0.16 0.18 0.05 3.29** .00 
การปฏิบตัติามกลยทุธ์  (X3) 0.14 0.17 0.05 3.08** .00 

**มีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 
       R = 0.849  R2 = 0.721  SEE = 0.278  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
 1. จากผลการวิจยัพบว่า การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การกําหนดกลยทุธ์มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การ
ปฏิบตัิตามกลยทุธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ การควบคมุและประเมินผลตามลําดบัทัง้นีเ้พราะผู้บริหาร
และครูตระหนกัถึงความสําคญัของหลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นกรอบการกําหนดทิศทางการดําเนินงานภายใน
โรงเรียน โดยทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้องจะต้องทําการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัตา่ง  ๆจดุแข็งและจดุอ่อนภายใน
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพ่ือจัดทําแผนงานดําเนินการท่ีเหมาะสม และทําให้งานประสบผลสําเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของจิระศกัดิ์ ทบุจ๋ิว (2557: 165-166) ได้ศึกษาเร่ือง  การบริหาร
เชิงกลยุทธ์กบัการปฏิบตัิงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
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       R = 0.849  R2 = 0.721  SEE = 0.278  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
 1. จากผลการวิจยัพบว่า การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การกําหนดกลยทุธ์มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การ
ปฏิบตัิตามกลยทุธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ การควบคมุและประเมินผลตามลําดบัทัง้นีเ้พราะผู้บริหาร
และครูตระหนกัถึงความสําคญัของหลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นกรอบการกําหนดทิศทางการดําเนินงานภายใน
โรงเรียน โดยทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้องจะต้องทําการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัตา่ง  ๆจดุแข็งและจดุอ่อนภายใน
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพ่ือจัดทําแผนงานดําเนินการท่ีเหมาะสม และทําให้งานประสบผลสําเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของจิระศกัดิ์ ทบุจ๋ิว (2557: 165-166) ได้ศึกษาเร่ือง  การบริหาร
เชิงกลยุทธ์กบัการปฏิบตัิงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

อภปิรายผล
	 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้	ดงันี ้

	 1.	จากผลการวิจยัพบวา่	การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 การก�าหนดกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ย 

มากท่ีสดุ	 รองลงมาคือ	 การปฏิบตัิตามกลยทุธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 และการควบคมุและ

ประเมินผลตามล�าดับ	 ทัง้นีเ้พราะผู้ บริหารและครูตระหนักถึงความส�าคัญของหลักการบริหาร 

เชิงกลยทุธ์เป็นกรอบการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานภายในโรงเรียน	 โดยทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

จะต้องท�าการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัตา่ง	ๆ 	จดุแขง็และจดุออ่นภายในสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	

13 
 

                           (n = 267) 
การดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายใน �̅ S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  4.24 0.55 มาก 2 
2. จดัทําแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
    ท่ีมุง่คณุภาพ ตามมาตรฐานการศกึษา 
    ของสถานศกึษา  

 
4.19 

 
0.58 

 
มาก 

 
7 

3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  4.20 0.58 มาก 6 
4. ดําเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ 
    สถานศกึษา  

 
4.24 

 
0.61 

 
มาก 

 
3 

5. จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 4.14 0.61 มาก 8 
6. จดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  

 
4.24 

 
0.62 

 
มาก 

 
4 

7. จดัทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คณุภาพภายใน  

 
4.22 

 
0.61 

 
มาก 

 
5 

8. จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 4.27 0.62 มาก 1 
รวม 4.22 0.52 มาก  

 
 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ ส่งผลต่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วย การควบคมุ
และประเมินผล(X4) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (X1) การกําหนดกลยทุธ์ (X2) และการปฏิบตัิตามกลยทุธ์
(X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผนัของการดําเนินงานการ
ประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ(Ytot) ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.721 ซึง่แสดงว่าการควบคมุและประเมินผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยทุธ์ และการปฏิบตัิตามกลยทุธ์ ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของ
รัฐในจังหวัดราชบุรีและสามารถร่วมกันทํานายการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มธัยมศกึษาของรัฐ ได้ร้อยละ 72.10 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดบิ คือ 
 
 Y�tot  = 0.93 + 0.29 (X4) + 0.20 (X1) + 0.16 (X2) + 0.14 (X3) 
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เพ่ือจดัท�าแผนงานด�าเนินการท่ีเหมาะสม	 และท�าให้งานประสบผลส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้	

สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของจิระศกัดิ์	ทบุจ๋ิว	(2557:	165-166)	ได้ศกึษาเร่ือง		การบริหารเชิงกลยทุธ์

กบัการปฏิบตัิงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศกึษา	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 

เขต	8	จากผลการวิจยัท่ีพบวา่	การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาในสงักดัส�านกังานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 8	 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	 

ดงันี	้การก�าหนดทิศทางขององค์การ	การน�ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตักิารก�าหนดกลยทุธ์	และการวิเคราะห์

เชิงกลยทุธ์	ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้	ประสบการณ์และความสามารถ	ตลอดจนโรงเรียน

ปฏิบตัิตามวิสยัทศัน์	พนัธกิจ	 เป้าประสงค์และกลยทุธ์ของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต	8	ซึง่เป็นหนว่ยงานต้นสงักดัอยา่งชดัเจน		ท�าให้การบริหารกลยทุธ์ของสถานศกึษาเป็นการสง่เสริม

พฒันาการจดัการศกึษา	แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้	มีความสอดคล้องกนัทัง้กลยทุธ์ของส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	8	และโรงเรียนมธัยมศกึษาในสงักดั	และได้รับความร่วมมือจากบคุลากร

ในโรงเรียนในการร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก	 โอกาสและ

อปุสรรคของโรงเรียน	เป็นสว่นส�าคญัของโรงเรียนในการจดัการศกึษา	รวมทัง้มีการบริหารงบประมาณ	

ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ	มีการก�าหนดวิสยัทศัน์และร่วมกนัพฒันาจนประสบความส�าเร็จ	ดงันัน้ 

จึงแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้ให้ความส�าคญัในการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีหลกัการบริหารโดยใช้ 

หลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์	 ซึง่โรงเรียนให้ความส�าคญัด้านการก�าหนดกลยทุธ์โดยมีผู้บริหาร	ครูและ 

ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้มีสว่นช่วยในการก�าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม	 ก่อเกิดเป็นวิสยัทศัน์	

พนัธกิจ	 เป้าหมาย	แผนและอตัลกัษณ์ของโรงเรียน	และน�าไปสูก่ารปฏิบตัิตามกลยทุธ์ผ่านแผนงาน	

โครงการตา่ง	ๆ 	ท่ีโรงเรียนได้วางไว้	โดยกระบวนการดงักลา่วข้างต้นนัน้จะต้องผา่นขัน้ตอนการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกหรือการวิเคราะห์	SWOT	 (SWOT	analysis)	ประกอบไปด้วย 

การวิเคราะห์จดุแข็ง	 (strengths)	 จดุอ่อน	 (weaknesses)	 โอกาส	 (opportunities)	 และภยัคกุคาม	

(threats)	เพ่ือให้เหน็ภาพรวมของโรงเรียนอยา่งชดัเจน	และเพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนของโรงเรียนนัน้	

และสิง่ท่ีขาดไมไ่ด้คือการประเมินผลและการควบคมุกลยทุธ์	เพ่ือรักษา	พฒันาแลควบคมุประสทิธิภาพ

ของโรงเรียนตอ่ไป

	 2.	จากผลการวิจยัพบวา่	การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษา

ของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	

การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน	มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	โดยการจดัให้มีการพฒันา

คณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง	มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุ	รองลงมาคือ	การก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษาและการด�าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา	 สอดคล้องกบัผล

งานวิจยัของฎฎัฐากาญจน์		พรหมประโคน	(2555:	134-135)	ได้ศกึษาเร่ือง	สมรรถนะทางการบริหาร

ของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การด�าเนินงานประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนขนาดเลก็	สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	 เขต	4	ผลการศกึษาพบวา่ระดบัการด�าเนินงาน
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ประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	

เขต	 4	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	 ระดบัการด�าเนิน

งานประกนัคณุภาพภายในท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุ	3	ล�าดบัแรก	เรียงตามล�าดบัคือ	1)	การก�าหนดมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศกึษา	2)	การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ	และ	3)	การจดัท�ารายงานประจ�าปีท่ี

เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในตามล�าดบั	สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยล�าดบัสดุท้าย	คือ	การด�าเนินงาน

ตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ	ดงันัน้จงึแสดงให้เหน็วา่โรงเรียนให้ความส�าคญัในการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั	 โดยใช้หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิ

ของการด�าเนินการประกนัคณุภาพภายใน	ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	8	ประการ	ซึง่ประกอบไปด้วย 

การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 การจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพ	ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ

ด�าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	 การจัดให้มีการติดตามการจัดให้มี 

การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 การจดัท�ารายงานประจ�าปี 

ท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน	 และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาและพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาให้ให้มีประสทิธิภาพ	และ

เพ่ือช่วยการขบัเคลื่อนสถานศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาท่ีก�าหนดให้สามารถแข่งขนั 

ในระดบัสากลได้โดยท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนมีคณุภาพอยูใ่นระดบัต้น	ๆ	เม่ือเข้าร่วมแขง่ขนัในเวทีโลก

	 3.	 จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	 เรียงตามล�าดบัจากมาก

ไปหาน้อย	 ได้แก่	 การควบคมุและประเมินผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	การก�าหนดกลยทุธ์	 และ

การปฏิบตัิตามกลยทุธ์	 สง่ผลตอ่การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมของรัฐ 

ในจงัหวดัราชบุรีอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 โดยสามารถร่วมกนัท�านายการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมของรัฐ	 ในจงัหวดัราชบรีุ	 ได้ร้อยละ	72.10	ทัง้นีจ้ะเห็น

ได้ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนมีความส�าคญัและสอดคล้องกับการด�าเนินงานการประกัน

คณุภาพภายในของโรงเรียนอย่างมาก	 ดงัท่ี	 วรางคณา	ผลประเสริฐ	 (2554	 :	 9-10)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 

การบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส�าคญั	 คือ	 ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางท่ีชดัเจน	 โดยก�าหนด 

วิสยัทศัน์	 ภารกิจและวตัถปุระสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งการก�าหนดทิศทางขององค์การ 

ดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุ	 

ทัง้ยงัช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ	 โดยการพิจารณาถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์การ	ซึง่ท�าให้เกิดความตระหนกัตอ่การเปลี่ยนแปลงรอบด้าน	สอดคล้องกบัผลงานวิจยั

ของอมรรัตน์	 เถ่ือนทอง	 (2553:	78)	 ได้ศกึษาเร่ือง	การบริหารเชิงกลยทุธ์กบัประสทิธิผลของโรงเรียน	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประจวบคีรีขนัธ์	 เขต	 2	ผลการวิจยัพบว่า	 ความสมัพนัธ์ระหว่าง 

การบริหารเชิงกลยทุธ์กบัประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประจวบคีรีขนัธ์
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เขต	 2	 โดยรวมมีความสมัพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับสูง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 

โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์	 เทา่กบั	 0.689	 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู	่ พบวา่	คูท่ี่มีความสมัพนัธ์กนั 

สงูท่ีสดุ	 คือ	 การบริหารเชิงกลยทุธ์ด้านการประเมินผลและการควบคมุ	 กบัประสิทธิผลของโรงเรียน 

ด้านการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ	และคูท่ี่มีความสมัพนัธ์กนัน้อยท่ีสดุ	คือ	การบริหารเชิงกลยทุธ์ 

ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อมกับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบูรณาการ	 การประเมินผล

และการควบคมุจะชว่ยชีใ้ห้เหน็จดุออ่นหรือข้อบกพร่องของแผนกลยทุธ์	 อีกทัง้ยงัเป็นตวักระตุ้นระบบ 

การบริหารใหม่ทัว่ทัง้องค์การให้เร่ิมต้นการด�าเนินงานใหม่ในครัง้ต่อไป	 และยงัเป็นการตรวจสอบ

กิจกรรมและผลการปฏิบตัิงานทัง้หมดขององค์การ	 เพ่ือเปรียบเทียบ	ดวู่าผลการปฏิบตัิงานจริง	 กบั 

ผลการด�าเนินงานท่ีตัง้ความมุ่งหวงัไว้	 บรรลตุามเป้าหมายหรือไม่	 และสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของสภุาพร	ภิรมย์เมือง	(2556:	95-96)	ได้ศกึษาเร่ือง	การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารกบัคณุภาพ

การศกึษาของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	3	ผลการวิจยั

พบวา่	การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารกบัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	3	 โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั	 .01	 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของการบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์สงูสดุ		 

กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้านการจัดการศึกษา	 รองลงมาคือ	 ด้านคุณภาพผู้ เรียน	 

ด้านการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้	 ด้านมาตรการสง่เสริมและมีความสมัพนัธ์ต�่าสดุกบัด้านอตัลกัษณ์

ของโรงเรียน	 โดยภาพรวมของคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์สงูสดุกบัการบริหาร 

เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารด้านการปฏิบตัิตามกลยทุธ์	 รองลงมาคือ	 ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

ด้านการประเมินผลการควบคมุ	 และมีความสมัพนัธ์ต�่าสดุกบัด้านการจดัท�ากลยทุธ์	 ทัง้นีอ้าจเป็น 

เพราะผู้ บริหารเป็นผู้ ท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีสุดในการบริหารโรงเรียน	 ผู้ บริหารจะต้องเป็นบุคคลท่ีมี 

ความรอบรู้ในเร่ืองของการบริหารโรงเรียน	 โดยจะต้องมีความรู้ในเร่ืองหลกัและกระบวนการบริหาร 

การศึกษา	 นโยบายและการวางแผนการศึกษาการบริหารด้านวิชาการ	 การบริหารด้านธุรการ	 

การเงินการพสัด	ุอาคารสถานท่ี	การบริหารงานบคุคลการประกนัคณุภาพการศกึษา	การบริหารจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	การบริหารความสมัพนัธ์ชมุชนมีการก�าหนดนโยบายการบริหารงานท่ีจะท�าให้

โรงเรียนมีคณุภาพผ่านการประเมินจากทกุหน่วยงาน	 มีการส่งเสริมให้บคุลากรได้เข้ารับการอบรม

พฒันาตนเองเพ่ือให้มีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพ	โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	 

มีการจดัสร้างแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและนอกโรงเรียน	เพ่ือให้นกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้าได้ตามความสนใจ	

มีการก�าหนดมาตรการท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง	

	 ในการวิจัยครัง้นีจ้ะเห็นได้ว่า	 หากโรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพก็จะ

เป็นท่ียอมรับและสร้างความพงึพอใจให้กบัครู	นกัเรียน	ผู้ปกครอง	ชมุชน	และท้องถ่ิน	 ไม่วา่จะเป็น

โรงเรียนขนาดใดสว่นใหญ่ก็ต้องเก่ียวข้องและใช้การบริหารเชิงกลยทุธ์ในการขบัเคลือ่นนโยบายตา่ง	ๆ 	 

สูก่ารพฒันาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและมีความยัง่ยืนผ่านการเช่ือมโยงของกระบวนการต่าง	ๆ
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ในการบริหารเชิงกลยทุธ์	 โดยเฉพาะการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีความคลอบคลมุ

ไปในทกุ	ๆ 	ฝ่ายงานของโรงเรียนและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง	มีความจ�าเป็นอยา่งย่ิงในการใช้หลกัการบริหาร

เชิงกลยทุธ์	 โดยโรงเรียนมีการด�าเนินการให้ผู้บริหารสถานศกึษาครู	 และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง	 มีสว่นร่วม 

ในการก�าหนดโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นระบบชัดเจน	 ร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบาย 

การศกึษา	การเมืองและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	ทกุฝ่ายให้ความร่วมมือและมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	 เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน	 โอกาสและภัยคุกคามใน 

การพฒันางานประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน	สรุปปัญหาและเรียงล�าดบัความส�าคญัของปัญหา

ของการด�าเนินงานการประคณุภาพภายในของโรงเรียน	 โดยจะต้องเผยแพร่ข้อมลูการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพภายในให้บคุลากรทกุคนภายในโรงเรียนได้ทราบ	เพ่ือให้ทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง

ได้รับทราบถึงปัญหาและร่วมกันรักษา	 และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ	 จากนัน้โรงเรียนและผู้ มี 

สว่นเก่ียวข้องร่วมกนัก�าหนดวิสยัทศัน์	พนัธกิจ	ก�าหนดกลยทุธ์	ก�าหนดนโยบายเพ่ือสง่เสริมการด�าเนินงาน 

ตามกลยทุธ์ผา่นแผนงาน	 โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์อยา่งชดัเจน	 โรงเรียนด�าเนิน

การตามแผนกลยทุธ์ท่ีได้ร่วมกนัก�าหนดไว้	อีกทัง้ยงัต้องให้ความส�าคญักบัการเสริมแรงและให้ก�าลงัใจ 

แก่บคุลากร	 เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการด�าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้	 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ	 กิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ	

และใช้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพในการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 

ตามกลยทุธ์อย่างชดัเจน	น�าข้อมลูจริงมาด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขสว่นท่ีบกพร่องให้มีความสมบรูณ์

มากขึน้เพ่ือพฒันาให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนตอ่ไป

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

	 	 1.1	 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้ บริหาร	 ครู	 และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใช้หลักการบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมและประเมินผล	 เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสุดท่ีท�าให้ทราบถึงผล 

การด�าเนินงานตา่ง	 ๆ	ภายในโรงเรียน	 โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน 

ของโรงเรียน	ซึง่เป็นผลท่ีชีว้ดัความส�าเร็จหรือปัญหาทกุด้านท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียนและการควบคมุ

และประเมินผลยังท�าให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนว่าเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และ

เป้าประสงค์ท่ีโรงเรียนตัง้ไว้หรือไม่	 โดยส่วนท่ีส�าคญัของการควบคุมและประเมินผลนัน้คือการใช้ 

เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานและต้องมีการรายงานผลการด�าเนินงาน 

ตามกลยทุธ์ให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายทราบอยูเ่สมอ

	 	 	 1.2		โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร	 ครู	 และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใช้หลักการบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 โดยโรงเรียนต้องด�าเนินการให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้

ภายในและภายนอกร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก	 เพ่ือวิเคราะห์โอกาสและภยัคกุคามใน 
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การพฒันางานประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน	 ร่วมกนัวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการศึกษา	

การเมืองและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 และก�าหนดให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องร่วมกนัสรุปปัญหาและเรียงล�าดบั 

ความส�าคัญของปัญหาของการด�าเนินงานการประคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

เป็นรูปธรรมเพ่ือน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาท่ียัง่ยืนตอ่ไป

	 	 1.3		 โรงเรียนควรจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาอยูเ่สมอ	 โดยโรงเรียน 

จะต้องมีการจัดท�าหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	 

มีการระบขุัน้ตอนของการด�าเนินงาน	และการรายงานปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะไว้อยา่งชดัเจน

	 	 1.4		 โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการจัดท�าแผนพฒันาการจัดการศึกษาท่ีมีการก�าหนด 

การใช้งบประมาณและทรัพยากรไว้อย่างชดัเจน	 ในเร่ืองของหลกัสตูรก็ต้องมีการปรับปรุงพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง	 และควรมีการก�าหนดแหล่งวิทยากรภายนอกไว้อย่างชัดเจน	 

เพ่ือสง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้นอกห้องเรียน	หรือเรียนรู้จากปราชญ์ชมุชน

	 	 1.5		 โรงเรียนควรสง่เสริมให้มีการจดัระบบบริหารสารสนเทศท่ีดี	โดยมีข้อมลูสารสนเทศ

อย่างเพียงพอถูกต้องและเป็นปัจจุบนั	 จดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ	 สะดวกในการน�าไปใช้และมี 

การก�ากบัตดิตามการด�าเนินงานประกนัคณุภาพภายในอยา่งเป็นระบบ

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1		 ควรมีการศกึษาเร่ืองการบริหารเชิงกลยทุธ์ด้านการควบคมุและประเมินผลท่ีสง่ผล

ตอ่คณุภาพการศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐ

	 	 2.2		 ควรมีการศกึษาเร่ืองการบริหารเชิงกลยทุธ์ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	ซึง่จะ

น�าไปสูก่ารพฒันาประสทิธิผลของโรงเรียน

	 	 2.3		 ควรมีการศึกษาส่วนท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพ่ือไปส่งเสริม 

ความเป็นเลศิของสถานศกึษา

สรุป
	 การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	โดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่

อยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 การบริหารเชิงกลยทุธ์	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั

มากทกุด้าน	และการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดั

ราชบรีุ	โดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	การด�าเนินงานการ

ประกันคณุภาพภายใน	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทุกด้านและการบริหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นปัจจยั 

ท่ีสง่ผลตอ่การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	

เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อย	ดงันี	้การควบคมุและประเมินผล	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การก�าหนดกลยทุธ์	และการปฏิบตัติามกลยทุธ์		เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพ

ภายในของโรงเรียนมธัยมของรัฐในจงัหวดัราชบรีุอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 งานวิจยันี ้
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พบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์	 ซึ่งได้แก่	 การควบคุมและประเมินผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การก�าหนดกลยทุธ์	 และการปฏิบตัิตามกลยทุธ์	 	 สามารถท�านายการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	ได้ร้อยละ	72.10
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การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร

INTERNAL CONTROL AFFECTING BUDGETING ADMINISTRATION 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE SAMUT SAKHON 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA

วรัชญ์ณัฏฐ์ ผ่องธรรม/ VARATCHANAT PONGTHAM1

นภาภรณ์ ยอดสิน/ NAPAPORN YODSIN2

พชิญาภา ยืนยาว/ PITCHAYAP YUENYAW3

บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบัการควบคมุภายในของสถานศกึษา	2)	ศกึษา

ระดบัการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	และ	3)	วิเคราะห์การควบคมุภายในซึง่เป็นปัจจยั	ท่ีสง่ผล 

ต่อการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	กลุ่มตวัอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศกึษา	ครูเจ้าหน้าท่ี 

การเงิน	 และครูเจ้าหน้าท่ีพัสดุในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร	 จ�านวน	 225	คน	 ได้มาโดยการสุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามอ�าเภอ	

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	 ได้แก่	 แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้ วิจยั	 มีคา่ความตรงด้านเนือ้หาระหวา่ง	

0.67	 ถึง	 1.00	 ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามด้านการควบคุมภายใน	 เท่ากับ0.98	 และด้าน 

การบริหารงบประมาณ	เทา่กบั	0.98	วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ	คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 

และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน	

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.	การควบคมุภายในของสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	

สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	กิจกรรมการควบคมุสารสนเทศและการสือ่สาร	การตดิตามประเมินผล	

และการประเมินความเสี่ยง

	 2.	 การบริหารงบประมาณของสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้านประกอบ

ด้วยการบริหารการเงินและการบญัชีการบริหารงบประมาณการวางแผนงบประมาณ	การตรวจสอบ

และตดิตามการประเมินผลการบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์และการบริหารทรัพยากร

1 นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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	 3.	การควบคมุภายใน	ประกอบด้วย	สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	(X
1
)	กิจกรรมการควบคมุ	

(X
3
)	สารสนเทศและการสื่อสาร	(X

4
)	และการตดิตามประเมินผล	(X

5
)	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหาร

งบประมาณของสถานศกึษา	 (Y
tot
)	 โดยร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	70.08	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี 

ระดบั	.01	สมการวิเคราะห์การถดถอย	คือ														=	0.85	+	0.22	(X
1
)	+	0.21	(X

3
)	+	0.17	(X

4
)	+	0.18	(X

5
)

ค�าส�าคัญ: การควบคมุภายใน,	การบริหารงบประมาณ,	ประถมศกึษา

ABSTRACT
	 The	purposes	 of	 this	 research	were	 to:	 1)	 study	 the	 level	 of	 internal	 control	 in	 

educational	 institutions;	 2)	 identify	 the	 level	 of	 budgeting	administration;	 and	3)	 analyze	 

internal	 control	 affecting	 budgeting	 administration.	 The	 research	 sample	 was	 225	 

administrators	and	teachers	under	Samut	Sakhon	Primary	Educational	Service	Area,	derived	 

by	proportional	stratified	random	sampling	as	distributed	by	district.	The	research	instrument	 

used	to	collect	data	was	a	questionnaire	constructed	by	the	researcher	with	IOC	content	

between	0.67	and	1.00.	The	internal	consistency	reliability	coefficients	of	the	questionnaire	

were	0.98	 for	 internal	control	and	0.98	 for	budgeting	administration.	Data	were	analyzed	 

with	percentage,	mean,	standard	deviation	and	stepwise	multiple	regression.	

 The findings of this research were as follows:

	 1.		 Overall	and	 in	specific	aspects,	 the	 internal	control	 in	educational	 institutions	

was	at	a	high	level.	These	aspects	were	as	follows:	control	environment,	control	activities,	

information	and	communications,	monitoring,	and	risk	assessment.	

	 2.	Overall	 and	 in	 specific	 aspects,	 the	budgeting	 administration	 in	 educational	

institutions	was	 at	 a	 high	 level.	 These	 aspects	were	 as	 follows:	 financial	management	

and	 accounting,	 budget	 administration,	 budget	 planning,	monitoring	 and	 follow-up	 

evaluation,	procurement	and	asset	management,	and	resource	management.

	 3.		 The	internal	control	in	the	aspects	of	control	environment	(X
1
),	control	activities 

(X
3
),	 information	 and	 communications	 (X

4
),	 and	monitoring	 (X

5
)	 together	 predicted	 the 

budgeting	administration	of	educational	 institutions	 (Y
tot
)	at	 the	percentage	of	70.08	with	 

statistical	significance	at	.01.	The	regression	equation	was							=	0.85	+	0.22	(X
1
)	+	0.21	 

(X
3
)	+	0.17	(X

4
)	+	0.18	(X

5
).	

Keywords: internal	control,	budgeting	administration,	primary	education	
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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บทน�า
	 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	และ

แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบบัท่ี	 3)	พ.ศ.	 2553	 เป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีวา่ด้วยการศกึษาแหง่ชาติ	 ใช้เป็นหลกั 

ในการปฏิรูปการศกึษาทัง้ระบบ	 ได้ก�าหนดรายละเอียดส�าหรับการน�าไปปฏิบตัิให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ไว้อย่างชดัเจนในมาตรา	 39	 ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบริหารและการจดัการศึกษา	ทัง้ด้าน

วิชาการ	งบประมาณการบริหารงานบคุคล	และการบริหารทัว่ไป	ไปยงัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและ 

สถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาโดยตรง	จะเหน็ได้วา่	กฎกระทรวง	ระเบียบ	กฎหมาย	และประกาศ

ของกระทรวงศกึษาธิการได้มอบอ�านาจให้สถานศกึษามีอ�านาจในการบริหารจดัการบริหารวิชาการ	

บริหารงบประมาณ	บริหารบคุคลและบริหารทัว่ไป	ภายใต้กรอบการด�าเนินการท่ีก�าหนดให้อย่างมี 

อิสระ	 รวดเร็ว	 มีความคลอ่งตวัมากขึน้และมุง่กระจายอ�านาจในการบริหารจดัการให้กบัสถานศกึษา

อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเกิด

ประโยชน์สงูสดุภายใต้ระเบียบ	และกฎหมายรองรับ	(กระทรวงศกึษาธิการ,	2556:	14)	 	

	 จากความส�าคญัท่ีได้ระบไุว้ในพระราชบญัญตัิ	 แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร

งานภายในสถานศกึษาให้ครอบคลมุภารกิจการกระจายอ�านาจและการบริหารการศกึษาของกระทรวง

ศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามท่ีพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2542	แก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	และแก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.	2553	บญัญตัิไว้	 

จึงต้องถือปฏิบตัิและในฐานะท่ีสถานศึกษาเป็นหน่วยรับตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดิน	 ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	 พ.ศ.	 2544	 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี	 

22	 ตลุาคม	 2544	 เป็นต้นไปมีผลท�าให้หน่วยรับตรวจต้องจดัวางระบบการควบคมุภายใน	 โดยใช้

มาตรฐานการควบคมุภายในตามระเบียบดงักลา่ว	 เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจว่า	การบริหารและ 

การปฏิบตังิานของหนว่ยงานจะบรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล	รวมถงึการดแูล

ทรัพย์สินการป้องกนัหรือลดความผิดพลาด	ความเสียหาย	การร่ัวไหล	การสิน้เปลือง	หรือการทจุริต 

ในหน่วยงาน	 และภายหลงัการจดัวางระบบการควบคมุภายในแล้วเสร็จก็จะต้องรายงานประจ�าปี 

เก่ียวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ผู้ ก�ากับดูแล	 และคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในโดยรายงานปีละ	 1	 ครัง้	 ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิน้

ปีงบประมาณ	ซึง่เป็นการปฏิบตัิตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน	(ส�านกังานการตรวจเงิน

แผน่ดนิ,	2552:	1-2)

	 ความส�าเร็จในทกุหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจประเภทใด	 มีขนาดใหญ่หรือ 

ขนาดเล็กทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน	 คือการมีการควบคุมภายในท่ีดีในหน่วยงาน	 เน่ืองจาก 

การควบคมุภายในจะช่วยป้องกนัหรือลดความเสี่ยง	อนัจะเป็นอปุสรรคตอ่การด�าเนินงาน	ซึง่อาจจะ

มีโอกาสเกิดขึน้ได้ในทกุกระบวนการหรือทกุขัน้ตอนของการด�าเนินงาน	หนว่ยงานตา่ง	ๆ	จงึควรจดัให้ 

มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมขึน้ภายในหนว่ยงาน	เพ่ือท�าให้การด�าเนินงานของหนว่ยงานเป็น
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ไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลผุลตามเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีหน่วยงานวางไว้	 การควบคมุ

ภายในตามท่ีกระทรวงการคลงัประกาศให้ใช้เป็นเร่ือง	ๆ 	ไป	ซึง่อาจอยูใ่นรูปของกฎหมาย	ระเบียบ	ระบบ

บญัชี	หนงัสือสัง่การ	และหนงัสือตอบข้อหารือตา่ง	ๆ 	โดยสว่นใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคมุด้านการเงิน	

บญัชี	 และการปฏิบตัิให้ถกูต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก�าหนดไว้	 ซึง่ไม่ครอบคลมุ

ถงึการจดัการด้านอ่ืน	ๆ	นอกเหนือจากด้านการเงินและบญัชีในหนว่ยงาน	จงึไมส่ามารถสะท้อนภาพ 

ถึงผลการด�าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้	 ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเป็นระบบ 

การควบคมุท่ีครอบคลมุงานทกุด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนัน้	 ๆ	 

ว่ามีการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด	 การท่ีระบบการควบคมุภายใน 

ของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางร่ัวไหลท�าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน	 

และการด�าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล	 ทัง้นีจ้ากประสบการณ์ในภาครัฐ	 สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก

การก�าหนดหน้าท่ี	 และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม	 การมอบหมายการปฏิบัติงาน 

ทัง้กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว	 การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบ 

ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง	 (กรมบญัชีกลาง, 

2548:	 3)	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงาน	 และการพัฒนาหน่วยงานอย่างยั่งยืนหากหน่วยงานไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี 

หรือไม่มีการก�ากับดูแลท่ีดี	 รวมทัง้ไม่มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมโอกาสท่ีจะเกิด 

ความผิดพลาด	 หรืออุปสรรคในการด�าเนินงานของหน่วยงานย่อมมีเพ่ิมมากขึน้เช่นกัน	 ดังนัน้ 

การจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้การบริหารงบประมาณ 

ด�าเนินการปฏิบตังิานได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของผู้บริหารและบคุลากรท่ีร่วมกนัก�าหนดขึน้

	 การบริหารงบประมาณเป็นแผนการท�างบประมาณรายรับ	 รายจ่าย	 การท�าบัญชี	 และ 

การก�าหนดแผนการใช้จ่ายหรืองบประมาณการ	 รายรับ	 รายจ่ายลว่งหน้า	 ซึง่มีความส�าคญัอย่างย่ิง 

ในการบริหารงานของสถานศึกษาโดยมีระเบียบ	 ข้อบงัคบั	 ท่ีต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดและใช้ 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล	 ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษามีฐานะ 

เ ป็นหน่วยงบประมาณและหน่วยบริหารการเ งินของตนเอง	 แต่ยัง มีส�านักงานเขตพืน้ ท่ี 

การศึกษาดูแลแม้ว่าจะมีฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายส่งผลให้สถานศึกษายังขาดความเป็น 

อิสระในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง	 ทัง้นีก้ารบริหารงบ

ประมาณของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลได้ก�าหนดให้สถานศึกษาสามารถจัดหาผลประโยชน์ 

จากทรัพย์สินของสถานศกึษา	 รวมทัง้การจดัหารายได้จากการให้บริการท่ีต้องน�ามาใช้ในการบริหาร 

จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาท่ีส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้ เ รียนเพ่ือให้การบริหาร 

งบประมาณ	 การเงินและบัญชีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว

ประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ	 โดย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานแล้วแต่กรณี	 
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ต้องกระจายอ�านาจการบริหารและการจดัการศึกษาตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจของตน

ไปยงัสถานศึกษาผ่านกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์	 และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและ 

การจดัการศึกษา	พ.ศ.	 2550	ประกอบกบัประกาศส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 

เร่ืองการกระจายอ�านาจ	 การบริหารและการจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาขัน้พืน้ฐานไปยงัคณะกรรมการส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา	 และสถานศึกษาในสงักัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	2550	จะเหน็ได้วา่กฎกระทรวง	ระเบียบ	กฎหมาย	

และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ�านาจให้สถานศึกษา	 มีอ�านาจในการบริหารจดัการ 

งบประมาณภายใต้กรอบการด�าเนินการท่ีก�าหนดให้อย่างมีอิสระ	 รวดเร็ว	 มีความคล่องตวัมากขึน้	 

และมุ่งกระจายอ�านาจในการบริหารจดัการงบประมาณให้กบัสถานศกึษา	 อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้

สถานศกึษานิตบิคุคลสามารถบริหารจดัการศกึษา	ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ภายใต้ระเบียบและกฎหมายรองรับ	(กระทรวงศกึษาธิการ,	2556:	57-58)

	 จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักลา่ว	ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษาการควบคมุภายใน

ท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาคร	เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารการควบคมุภายในและน�ามาปรับใช้ในการบริหารจดัการของ

สถานศกึษา	เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาและป้องกนัโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง	ความผิดพลาด 

หรือความเสียหายในการปฏิบตัิงาน	ซึง่สอดคล้องกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 2546	 รวมทัง้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ว่าด้วย 

การก�าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน	พ.ศ.	 2544	 ได้ก�าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมิน 

ความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศกึษาระดบัการควบคมุภายในของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาสมทุรสาคร	

	 2.		 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

	 3.		 เพ่ือวิเคราะห์การควบคุมภายในซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของ 

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

ตวัแปรการวจิยั
	 1.	 ตัวแปรต้น	 คือ	 การควบคุมภายใน	 (ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 2552:	 8-19) 

ประกอบด้วย	5	ด้าน	ดงันี	้1)	สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	2)	การประเมินความเสี่ยง	3)	กิจกรรม

การควบคมุ	4)	สารสนเทศและการสื่อสาร	และ	5)	การตดิตามประเมินผล
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		 2.	ตวัแปรตาม	คือ	การบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษา	(กระทรวงศกึษาธิการ	2556:	

59-67)	ประกอบด้วย	6	ด้าน	ดงันี	้1)	การวางแผนงบประมาณ	2)	บริหารงบประมาณ	3)	การตรวจสอบ 

และตดิตามการประเมินผล	4)	การบริหารทรัพยากร	5)	การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์	และ	6)	การบริหาร 

การเงินและการบญัชี	โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

      

สมมุตฐิานการวจิยั
	 การควบคมุภายในประกอบด้วย	 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	 การประเมินความเสี่ยง	

กิจกรรมการควบคมุ	สารสนเทศและการสือ่สาร	และการตดิตามประเมิน	เป็นปัจจยัสง่ผลตอ่การบริหาร

งบประมาณของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
	 1.		 การควบคุมภายใน	 หมายถึง	 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้ บริหารและบุคลากรของ 

สถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	ร่วมกนัก�าหนดขึน้เพ่ือควบคมุ

การด�าเนินการของสถานศกึษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามกฎ	ระเบียบ	ประกอบด้วย		

	 	 1.1	สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	หมายถึง	 สภาวการณ์หรือปัจจยัตา่ง	 ๆ	 ท่ีผู้บริหาร

และบคุลากรของสถานศกึษา	ตระหนกัยดึถือปฏิบตัิตามข้อก�าหนด	 ด้านความสื่อสตัย์และจริยธรรม	 

ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร	 ด้านคณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	 

ด้านปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร	 ด้านโครงสร้างองค์กร	 ด้านการมอบอ�านาจและ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ	และด้านนโยบายและวิธีบริหารงานบคุคล	ซึง่เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจะไป

เสริมองค์ประกอบการควบคมุอ่ืน	ๆ	ตอ่ไป

6 

การประเมินผล4) การบริหารทรัพยากร 5) การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์ และ 6) การบริหารการเงินและการ
บญัชี โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมุตฐิานการวจิัย 
การควบคมุภายในประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรม

การควบคมุ สารสนเทศและการสื่อสาร และการตดิตามประเมิน เป็นปัจจยัสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณ
ของสถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
 1.  การควบคมุภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีผู้บริหารและบคุลากรของสถานศกึษา 
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ร่วมกนักําหนดขึน้เพ่ือควบคมุการดําเนินการ
ของสถานศกึษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามกฎ ระเบียบ ประกอบด้วย   
 1.1  สภาพแวดล้อมของการควบคมุ หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารและ
บุคลากรของสถานศึกษา ตระหนักยึดถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ด้านความส่ือสัตย์และจริยธรรม ด้าน
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้านปรัชญา
และรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการมอบอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และด้านนโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจะไปเสริมองค์ประกอบการ
ควบคมุอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

ตวัแปรต้น 
การควบคุมภายใน 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ  
2. การประเมินความเส่ียง  
3. กิจกรรมการควบคมุ  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร            
5. การตดิตามประเมินผล 

ตวัแปรตาม 
การบริหารงบประมาณ 

1. การวางแผนงบประมาณ               
2. การบริหารงบประมาณ                 
3. การตรวจสอบและติดตาม  
การประเมนิผล                                
4. การบริหารทรัพยากร                    
5. การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์        
6. การบริหารการเงินและการบญัชี 
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การประเมินผล4) การบริหารทรัพยากร 5) การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์ และ 6) การบริหารการเงินและการ
บญัชี โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมุตฐิานการวจิัย 
การควบคมุภายในประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรม

การควบคมุ สารสนเทศและการสื่อสาร และการตดิตามประเมิน เป็นปัจจยัสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณ
ของสถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
 1.  การควบคมุภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีผู้บริหารและบคุลากรของสถานศกึษา 
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ร่วมกนักําหนดขึน้เพ่ือควบคมุการดําเนินการ
ของสถานศกึษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามกฎ ระเบียบ ประกอบด้วย   
 1.1  สภาพแวดล้อมของการควบคมุ หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารและ
บุคลากรของสถานศึกษา ตระหนักยึดถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ด้านความส่ือสัตย์และจริยธรรม ด้าน
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้านปรัชญา
และรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการมอบอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และด้านนโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจะไปเสริมองค์ประกอบการ
ควบคมุอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

ตวัแปรต้น 
การควบคุมภายใน 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ  
2. การประเมินความเส่ียง  
3. กิจกรรมการควบคมุ  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร            
5. การตดิตามประเมินผล 

ตวัแปรตาม 
การบริหารงบประมาณ 

1. การวางแผนงบประมาณ               
2. การบริหารงบประมาณ                 
3. การตรวจสอบและติดตาม  
การประเมนิผล                                
4. การบริหารทรัพยากร                    
5. การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์        
6. การบริหารการเงินและการบญัชี 

6 

การประเมินผล4) การบริหารทรัพยากร 5) การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์ และ 6) การบริหารการเงินและการ
บญัชี โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมุตฐิานการวจิัย 
การควบคมุภายในประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรม

การควบคมุ สารสนเทศและการสื่อสาร และการตดิตามประเมิน เป็นปัจจยัสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณ
ของสถานศกึษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
 1.  การควบคมุภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีผู้บริหารและบคุลากรของสถานศกึษา 
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร ร่วมกนักําหนดขึน้เพ่ือควบคมุการดําเนินการ
ของสถานศกึษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามกฎ ระเบียบ ประกอบด้วย   
 1.1  สภาพแวดล้อมของการควบคมุ หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารและ
บุคลากรของสถานศึกษา ตระหนักยึดถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ด้านความส่ือสัตย์และจริยธรรม ด้าน
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้านปรัชญา
และรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการมอบอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และด้านนโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจะไปเสริมองค์ประกอบการ
ควบคมุอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

ตวัแปรต้น 
การควบคุมภายใน 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ  
2. การประเมินความเส่ียง  
3. กิจกรรมการควบคมุ  
4. สารสนเทศและการสื่อสาร            
5. การตดิตามประเมินผล 

ตวัแปรตาม 
การบริหารงบประมาณ 

1. การวางแผนงบประมาณ               
2. การบริหารงบประมาณ                 
3. การตรวจสอบและติดตาม  
การประเมนิผล                                
4. การบริหารทรัพยากร                    
5. การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์        
6. การบริหารการเงินและการบญัชี 
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	 		 1.2		 การประเมินความเสี่ยง	 หมายถึง	 กระบวนการประเมินความเสี่ยง	 ท่ีผู้บริหารและ

บคุลากรของสถานศกึษา	น�ามาพิจารณาในการบริหารจดัการ	ประกอบด้วย	ระบปัุจจยัเสี่ยงวิเคราะห์

ความเสี่ยง	 และการจดัการความเสี่ยง	 ซึง่อาจจะเป็นอปุสรรคต่อความส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของ 

สถานศกึษา

	 	 1.3		 กิจกรรมการควบคุม	 หมายถึง	 นโยบายและมาตรการท่ีผู้ บริหารและบุคลากร 

ของสถานศกึษา	น�ามาใช้ในกิจกรรมควบคมุ	 ได้แก่	 การก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงาน 

การสอบทานโดยผู้บริหาร	 การควบคมุการประมวลผลข้อมลู	 การอนมุตัิ	 การดแูลป้องกนัทรัพย์สิน	 

การแบง่แยกหน้าท่ี	และการจดัท�าเอกสารหลกัฐาน	เพ่ือป้องกนัหรือควบคมุความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ได้

อยา่งเหมาะสม	

	 	 1.4		 ข้อมลูสารสนเทศและการสื่อสาร	 หมายถึง	 ข้อมลูข่าวสารหรือข้อมลูสารสนเทศ 

ท่ีผู้ บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาต้องจัดให้มีสารสนเทศ	 อย่างเพียงพอ	 เหมาะสมทันต่อ 

การปฏิบัติงาน	 ตลอดจนการติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ	 เช่ือถือได้	 ทันเหตุการณ์	 สะดวกใน 

การเข้าถงึและปลอดภยั

	 	 1.5		 การตดิตามและประเมินผล	หมายถงึ	กระบวนการประเมินคณุภาพการปฏิบตังิาน	

และประเมินประสิทธิผลของการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารและบคุลากรของสถานศกึษาได้ก�าหนดไว้

โดยการตดิตามผลในระหวา่งการปฏิบตังิาน	การประเมินผลเป็นรายครัง้	ซึง่แบง่ออกเป็นการประเมิน

การควบคมุตนเอง	และการประเมินการควบคมุอยา่งเป็นอิสระ

	 2.	 การบริหารงบประมาณ	หมายถงึ	กระบวนท่ีผู้บริหารและบคุลากรของสถานศกึษา	สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	ก�าหนดการควบคมุใช้จา่ยงบประมาณให้เป็น

ไปตามแผนการปฏิบตังิานซึง่เก่ียวกบัรายรับและรายจา่ย	การวางแผนการปฏิบตัิ	และการประเมินผล

การใช้งบประมาณให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก�าหนดขึน้	ประกอบด้วย

	 	 2.1		 การวางแผนงบประมาณ	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีผู้ บริหารและบุคลากรของ 

สถานศกึษา	ก�าหนดแนวทางการจดัท�างบประมาณ	โดยสถานศกึษาต้องวิเคราะห์และพฒันานโยบาย	

การจดัท�าแผนพฒันาการศกึษา	การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการเสนอของบประมาณ	

	 	 2.2		 การบริหารงบประมาณ	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีผู้ บริหารและบุคลากรของ 

สถานศึกษา	 ก�าหนดการจดัสรรงบประมาณ	การขออนมุตัิการใช้จ่ายงบประมาณ	การขอโอนหรือ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	และการรายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ	

	 	 2.3		 การตรวจสอบและติดตามการประเมินผล	หมายถึง	 กระบวนการท่ีผู้บริหารและ

บคุลากรของสถานศึกษา	ก�าหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ	การตรวจสอบตดิตามและรายงาน	การใช้ผลผลติจากงบประมาณ	รวมทัง้วิเคราะห์และ

ประเมินประสทิธิภาพการใช้งบประมาณ	
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	 	 2.4		 การบริหารทรัพยากร	หมายถงึ	กระบวนการท่ีผู้บริหารและบคุลากรของสถานศกึษา	

ก�าหนดแนวทางการจดัการทรัพยากร	การระดมทรัพยากร	การจดัหารายได้และผลประโยชน์	กองทนุ 

กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา	และกองทนุสวสัดกิารเพ่ือการศกึษา	

	 	 2.5	การบริหารพสัดุและสินทรัพย์	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีผู้บริหารและบุคลากรของ 

สถานศึกษา	 ก�าหนดการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท�าแบบส�ารวจข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา	 

การก�าหนดรูปแบบหรือคณุลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์	การจดัซือ้จดัจ้าง	การจดัหาพสัด	ุการควบคมุ

ดแูลรักษา	และจ�าหนา่ยพสัด	ุรวมทัง้การจดัผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ

	 	 2.6	การบริหารการเงินและการบญัชี	หมายถงึ	กระบวนการท่ีผู้บริหารและบคุลากรของ

สถานศกึษา	ก�าหนดการปฏิบตัเิก่ียวกบัการเบกิเงินจากคลงั	การรับเงิน	การเก็บรักษาเงินการจา่ยเงิน	

การน�าเงินสง่คลงั	 รวมทัง้การจดัท�าบญัชีการเงิน	การจดัท�ารายงานการเงินและงบการเงิน	การจดัท�า

หรือจดัหาแบบพิมพ์บญัชี	ทะเบียน	และการรายงานบญัชี

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจัยเร่ือง	 การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	

สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	 

(descriptive	research)

 ประชากร ได้แก่	 สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

ในปีการศึกษา	 2558	 ซึ่งมีท่ีตัง้กระจายอยู่ในเขตอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	 

และอ�าเภอบ้านแพ้ว	จ�านวน	104	แหง่

 กลุ่มตวัอย่าง	ประกอบด้วย	

	 1.	 สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 ในปี 

การศกึษา	 2558	กระจายตามเขตอ�าเภอเมืองสมทุรสาคร	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	และอ�าเภอบ้านแพ้ว	 

โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส�าเร็จรูปของ	 Krejcie	 &	Morgan	 (1970:	 608	 อ้างถึงใน 

จิตติรัตน์	 แสงเลิศอุทัย,	 2557:	 124)	 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	 86	 แห่ง	 กระจายตามเขตอ�าเภอ

เมืองสมุทรสาคร	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	 และอ�าเภอบ้านแพ้ว	 โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ 

ตามสดัสว่น(proportional	stratified	random	sampling)	ดงัปรากฏในตารางท่ี	1

	 2.	 ผู้ ให้ข้อมูล	 ก�าหนดให้สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรสาคร	แตล่ะแหง่มีผู้ให้ข้อมลูแหง่ละ	3	คน	ประกอบด้วย	1)	ผู้บริหารสถานศกึษา	2)	ครูเจ้าหน้าท่ี 

การเงิน	 และ	 3)	 ครูเจ้าหน้าท่ีพัสดุ	 รวมผู้ ให้ข้อมูลทัง้หมด	 258	 คน	 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง	 

(purposive	sampling)	โดยใช้ผู้ให้ข้อมลูเป็นหนว่ยวิเคราะห์ดงัปรากฏในตารางท่ี	1
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ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม	 ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร	 โดยผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนือ้หา	 และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า	 IOC	 (index	 of	 item	objective	 congruence) 

เทา่กบั	0.67	และ	1.00	ได้ข้อกระทงค�าถาม	ด้านการควบคมุภายในของสถานศกึษา	จ�านวน	50	ข้อ	 

และการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	 จ�านวน	 76	 ข้อ	 จากนัน้หาค่าความเท่ียงโดยใช้ 

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	 (	 	 	 -coefficient)	 ได้ค่าความเท่ียงของการควบคมุภายในของสถานศึกษา	 

เทา่กบั	0.98	และคา่ความเท่ียงของการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	เทา่กบั	0.98

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจยัจดัส่งแบบสอบถาม	จ�านวน	 258	ฉบบั	พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษา	สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 และการขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจาก 

ผู้บริหารสถานศกึษา	ครูเจ้าหน้าท่ีการเงิน	และครูเจ้าหน้าท่ีพสัดท่ีุเป็นกลุม่ตวัอยา่งได้รับแบบสอบถาม

ท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนกลบัคืนมา	จ�านวน	225	ชดุ	คดิเป็นร้อยละ	87.21

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย	 (	 	 	 )	 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และแปลความหมาย	โดยผู้วิจยัน�าคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขต

คา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม	ศรีสะอาด	(2556:	121)	ดงันี ้

	 คา่เฉลี่ย	4.51	–	5.00		 หมายถงึ		 มีการควบคุมภายในสถานศึกษา/การบริหาร 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณของสถานศกึษา	ในระดบัท่ีมากท่ีสดุ

	 คา่เฉลีย่	3.51	–	4.50		 หมายถงึ	 มีการควบคุมภายในสถานศึกษา/การบริหาร 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณของสถานศกึษา	ในระดบัท่ีมาก

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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อาํเภอ             ประชากร      กลุ่มตวัอย่าง        ผู้บริหาร          เจ้าหน้าที่การเงนิ    เจ้าหน้าที่พัสดุ 

เมืองสมุทรสาคร    56                     46                       46                           46                       46     
กระทุ่มแบน           19                     16                      16                           16                       16 
บ้านแพ้ว               29                      24                      24                           24                       24 

รวม          104                     86                      86                           86                       86 

 

 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั0.67 และ 1.00
ได้ข้อกระทงคําถาม ด้านการควบคุมภายในของสถานศึกษา จํานวน 50 ข้อ และการบริหารงบประมาณของ
สถานศกึษา จํานวน 76 ข้อจากนัน้หาค่าความเท่ียงโดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้ค่าความ
เท่ียงของการควบคมุภายในของสถานศึกษา เท่ากบั 0.98 และค่าความเท่ียงของการบริหารงบประมาณของ
สถานศกึษา  เท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 258 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และการขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากผู้ บริหาร
สถานศึกษา ครูเจ้าหน้าท่ีการเงิน และครูเจ้าหน้าท่ีพสัดท่ีุเป็นกลุ่มตวัอย่างได้รับแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบรูณ์กลบัคืนกลบัคืนมาจํานวน 225 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 87.21 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัการควบคมุ
ภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉล่ีย (X�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขตคา่เฉล่ียตามแนวความคิดของ
บญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการควบคมุภายในสถานศกึษา/การบริหารงบประมาณ 
 ของสถานศกึษา ในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการควบคมุภายในสถานศกึษา/การบริหารงบประมาณ 
 ของสถานศกึษา ในระดบัท่ีมาก 
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	 คา่เฉลีย่	2.51	–	3.50		 หมายถงึ	 มีการควบคุมภายในสถานศึกษา/การบริหาร 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณของสถานศกึษา	ในระดบัท่ีปานกลาง
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณของสถานศกึษาในระดบัท่ีน้อย

	 คา่เฉลีย่	1.00	–	1.50		 หมายถงึ	 มีการควบคุมภายในสถานศึกษา/การบริหาร 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณของสถานศกึษาในระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ
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สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบ

ขัน้ตอน	(stepwise	multiple	regression	analysis)

ผลการวจิยั
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	 การควบคมุภายในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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                        (n = 225) 
 การควบคุมภายในสถานศึกษา  S.D. ระดบั ลาํดบั 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 4.19 0.46 มาก 1 
 2. การประเมินความเส่ียง 4.01 0.57 มาก 5 
 3. กิจกรรมการควบคมุ 4.10 0.51 มาก 2 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.06 0.56 มาก 3 
 5. การตดิตามประเมินผล 4.06 0.59 มาก 4 

รวม 4.09 0.47 มาก  
 

ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของสาถนศึกษา สังกัด สํานักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.17, S.D. = 0.45) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
การบริหารงบประมาณของสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยการบริหารการเงินและการบญัชีอยู่ใน
ลําดบัสงูสดุ (X = 4.36, S.D. = 0.45) รองลงมา คือ การบริหารงบประมาณ (X  = 4.24, S.D. = 0.52)
การวางแผนงบประมาณ (X  = 4.20,  S.D. = 0.48)การตรวจสอบและติดตามการประเมินผล(X = 4.20,  
S.D. = 0.54) การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์ (X = 4.19,  S.D. = 0.52) และการบริหารทรัพยากร(X = 
3.83, S.D. = 0.65) ตามลําดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
สงักดั สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร   
           (n = 225) 

การบริหารงบประมาณ X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
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อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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                        (n = 225) 
 การควบคุมภายในสถานศึกษา  S.D. ระดบั ลาํดบั 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ 4.19 0.46 มาก 1 
 2. การประเมินความเส่ียง 4.01 0.57 มาก 5 
 3. กิจกรรมการควบคมุ 4.10 0.51 มาก 2 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.06 0.56 มาก 3 
 5. การตดิตามประเมินผล 4.06 0.59 มาก 4 

รวม 4.09 0.47 มาก  
 

ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงบประมาณของสาถนศึกษา สังกัด สํานักงาน
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การวางแผนงบประมาณ (X  = 4.20,  S.D. = 0.48)การตรวจสอบและติดตามการประเมินผล(X = 4.20,  
S.D. = 0.54) การบริหารพสัดแุละสินทรัพย์ (X = 4.19,  S.D. = 0.52) และการบริหารทรัพยากร(X = 
3.83, S.D. = 0.65) ตามลําดบัดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
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การบริหารงบประมาณ X� S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การวางแผนงบประมาณ 
2. การบริหารงบประมาณ 
3. การตรวจสอบและตดิตามการประเมินผล 
4. การบริหารทรัพยากร 
5. การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์ 
6. การบริหารการเงินและการบญัชี 

4.20 
4.24 
4.20 
3.83 
4.19 
4.36 

0.48 
0.52 
0.54 
0.65 
0.52 
0.48 

มาก 
มาก 
มาก
มาก 
มาก 
มาก 

3 
2 
4 
6 
5 
1 

รวม 4.17 0.45 มาก  
 

X

 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์การควบคุมภายในซึ่งเป็นปัจจัยที่ ส่งผลต่อการบริหาร 

งบประมาณของสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสาคร

	 การควบคมุภายในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

ประกอบด้วย	สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	(X
1
)	กิจกรรมการควบคมุ	(X

3
)	สารสนเทศและการสือ่สาร	

(X
4
)	และการตดิตามประเมินผล	(X

5
)	เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปราย

ความผนัแปรของการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศกึษาสมทุรสาคร	(Y
tot
)	ได้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย	

(R2)	 เทา่กบั	0.708	ซึง่แสดงวา่	สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	 กิจกรรมการควบคมุ	สารสนเทศและ 

การสือ่สารและการตดิตามประเมินผลสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018260

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	และสามารถร่วมกนัท�านายการบริหารงบประมาณของ

สถานศกึษาได้ร้อยละ	70.08	โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้	ดงันี ้

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิคือ

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	คือ

 

	 ดงัปรากฏในตารางท่ี	4

ตารางที่  4	 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอนการควบคมุภายในท่ีส่งผลต่อการบริหาร 

	 	 งบประมาณ	ของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

.
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 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์การควบคุมภายในซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

การควบคุมภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (X1) กิจกรรมการควบคมุ (X3) สารสนเทศและการสื่อสาร 
(X4) และการตดิตามประเมินผล (X5) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความ
ผันแปรของการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาคร(Ytot)ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 
0.708 ซึง่แสดงวา่ สภาพแวดล้อมของการควบคมุ กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศและการส่ือสารและการ
ติดตามประเมินผลส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรสาคร และสามารถร่วมกันทํานายการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาได้ร้อยละ 
70.08 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิคือ 
 
 tot= 0.85 + 0.22 (X1) + 0.21 (X3) + 0.17 (X4) + 0.18 (X5)  
  
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
 tot = 0.23 (Z1) + 0.24 (Z3) + 0.21 (Z4) + 0.24 (Z5) 

 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนการควบคุมภายในท่ีส่งผลต่อการบริหาร
งบประมาณ ของสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
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 (n = 225) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 4 33.13 8.28 133.19** .00 

Residual 220 13.68 0.62   
Total 224 46.81    

ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.85  0.15 5.51** .00 
สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (X1) 0.22 0.23 0.05 3.94** .00 
กิจกรรมการควบคมุ (X3) 
สารสนเทศและการส่ือสาร (X4) 

0.21 
0.17 

0.24 
0.21 

0.06 
0.04 

3.28** 
3.94** 

.00 

.00 
การตดิตามประเมินผล (X5) 0.18 0.24 0.05 3.82** .00 
** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 R = 0.841 R2 = 0.708 SEE. = 0.249 
 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้
 1.  การควบคุมภายในของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสาครในภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านสภาพแวดล้อมของ
การควบคมุมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการควบคมุ ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ด้าน
การตดิตามประเมินผล และด้านการประเมินความเส่ียง ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารและบคุลากรในสถานศกึษา
ร่วมกันกําหนดนโยบายและมาตรการการควบคุมภายในของสถานศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจวา่การดําเนินงานของสถานศกึษาจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน ด้านประสทิธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ซึง่การจดัวางระบบการควบคมุภายในของสถานศกึษา
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในเบือ้งต้นผู้บริหารต้องจัดให้มี
สภาพแวดล้อมของการควบคมุท่ีดีในสถานศึกษาซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ีทําให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ความรับผิดชอบ และเข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของตนเอง มีความรู้ ความสามารถและทักษะท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ รวมถึงต้องยอมรับ และปฏิบตัิตาม
นโยบายและแนวทางการปฏิบตัิงาน ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของนฤมลหลกัคํา(2554: 109-113) ได้
ศกึษาการบริหารการควบคมุภายในด้านงบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี
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อภปิรายผล
	 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้

	 1.	 การควบคุมภายในของสถานศึกษา	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาครในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 และเม่ือพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 ด้านสภาพ

แวดล้อมของการควบคมุมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	รองลงมาคือ	ด้านกิจกรรมการควบคมุ	 ด้านสารสนเทศและ

การสื่อสาร	 ด้านการติดตามประเมินผล	และด้านการประเมินความเสี่ยง	ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารและ

บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันก�าหนดนโยบายและมาตรการการควบคุมภายในของสถานศึกษา	

โดยมีวตัถปุระสงค์	 เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่การด�าเนินงานของสถานศกึษาจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของ

การควบคมุภายใน	 ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน	 และเป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	 พ.ศ.	 2544	 ซึ่ง 

การจดัวางระบบการควบคมุภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐานการควบคมุภายใน	ให้มีประสทิธิภาพ

และประสิทธิผล	 ในเบือ้งต้นผู้บริหารต้องจดัให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคมุท่ีดีในสถานศึกษา 

ซึง่เป็นสภาพแวดล้อมท่ีท�าให้บคุลากรในสถานศกึษามีความรับผิดชอบ	และเข้าใจขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี

ของตนเอง	มีความรู้	ความสามารถและทกัษะท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบตังิานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

อยา่งเพียงพอ	 รวมถงึต้องยอมรับ	และปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิงาน	ซึง่สอดคล้อง

กบัผลการวิจยัของนฤมล	หลกัค�า	 (2554:	 109-113)	 ได้ศึกษาการบริหารการควบคมุภายในด้าน 

งบประมาณในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ 	 เขต	 2	พบว่า 

สภาพการบริหารการควบคมุภายในด้านงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 โรงเรียน	 ขนาดเล็ก 

โดยรวม	มีระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเฉลี่ยสงูสดุ	3	อนัดบั	พบดงันี	้การจดัระบบ 

การจัดซือ้จัดจ้าง	 การบริหารสินทรัพย์	 และการรายงานการเงินและผลการด�าเนินงาน	 โรงเรียน 

ขนาดใหญ่โดยรวมมีระดบัการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาคา่เฉลี่ยสงูสดุ	 3	อนัดบั	พบดงันี	้

การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้างการวางแผนงบประมาณ	และการรายงานการเงินและผลการด�าเนินงาน	 

1)	 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของการควบคุม	 การจัดตัง้คณะกรรมการเพ่ือควบคุมดูแล	 ก�ากับ	 

ติดตามงานต่าง	 ๆ	 ให้เป็นปัจจบุนัรวมทัง้จดัโครงสร้างการบริหารงาน	และก�าหนดความรับผิดชอบ 

ของบคุลากรภายในสถานศกึษาแตล่ะคน	และกรอบงานของแตล่ะฝ่ายให้ชดัเจน	2)	ด้านการประเมิน 

ความเสี่ยงควรมีการประชุมแต่งตัง้คณะกรรมการ	 และร่วมกันก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย 

ในการด�าเนินงาน	 เพ่ือกระบวนการประเมินความเสี่ยง	 วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทาง 

การบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจน	 ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งานและปัญหา	

เพ่ือร่วมกนัประเมินความเสี่ยง	 3)	 ด้านกิจกรรมการควบคมุ	ผู้บริหารควรจดัให้มีการควบคมุหน้าท่ี 

ทุกระดับของการปฏิบัติงานตามความจ�าเป็นอย่างเหมาะสม	 และน�าผลการประเมินการจัด 

กิจกรรมการควบคุมท่ีได้มาปรับปรุง	 พัฒนากิจกรรมการควบคุมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้	 

4)	 ด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารเก่ียวกับการควบคุม
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ภายในท่ีเป็นปัจจบุนัและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั	 เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการควบคมุภายใน	

ตลอดจนจดัล�าดบัความส�าคญัของสารสนเทศและการสื่อสาร	5)	 ด้านการติดตามประเมินผล	 ให้ผู้ มี 

หน้าท่ีรับผิดชอบแตล่ะฝ่ายรายงานผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ�าทกุเดือน	 รวมทัง้แตง่ตัง้คณะท�างาน

ติดตามประเมินผล	 เพ่ือสง่เสริมให้มีการติดตามประเมินผลอยา่งครอบคลมุและเป็นระบบ	ตลอดจน

น�าผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุง	พฒันาการควบคมุภายในของสถานศึกษาและสอดคล้องกบัผล 

การวิจยัของวนัเพ็ญ	 แดงเสน	 (2559:	 166)	 ได้ศกึษาการควบคมุภายในของสถานศกึษาท่ีสอนเด็ก 

ท่ีมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา	 สงักัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	 โดยภาพรวมและ 

รายด้าน	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก	 โดยเรียงล�าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	พบว่าสภาพแวดล้อม 

ของการควบคุมระดับมากท่ีสุด	 รองลงมา	 ได้แก่	 กิจกรรมการควบคุม	 การประเมินความเสี่ยง	 

การติดตามประเมินผลและสารสนเทศและการสื่อสาร	ตามล�าดบั	 ดงันัน้การควบคมุภายในมีความ

จ�าเป็นและเก่ียวข้องกับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก	 รวมทัง้เป็น 

เคร่ืองมือควบคมุการปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพ	ชว่ยป้องกนัรักษาทรัพย์สนิของสถานศกึษา	และชว่ย

ให้การปฏิบตังิานในขัน้ตอนตา่ง	ๆ	เป็นไปอยา่งถกูต้องเหมาะสม	รวมทัง้ป้องปราม	ลดความผิดพลาด

ท่ีอาจเกิดขึน้	หรืออาจเกิดขึน้จะอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได้	

	 2.	การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

สมทุรสาครในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	 ด้านการบริหารการเงิน

และการบญัชีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	รองลงมาคือ	ด้านการบริหารงบประมาณ	ด้านการวางแผนงบประมาณ

ด้านการตรวจสอบและตดิตามการประเมินผล	ด้านการบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์	และ	ด้านการบริหาร

ทรัพยากร	ทัง้นีเ้น่ืองจากการบริหารงบประมาณ	มีความส�าคญัตอ่การจดัสรรทรัพยากรในการบริหารงาน 

ให้บรรลตุามพนัธกิจ	 เป้าหมาย	 วตัถปุระสงค์	 โครงการ	 โดยการจดัสรรงบประมาณจะต้องยึดหลกั

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล	หลกัการมีสว่นร่วม	หลกัความเป็นธรรม	หลกัความเสมอภาคและหลกั

การกระจายอ�านาจ	 ซึ่งระบบการบริหารงบประมาณท่ีมีคุณภาพ	 ย่อมส่งผลต่อการบริหารงานใน

ด้านอ่ืน	ๆ	 เชน่	การบริหารงานวิชาการการบริหารงานบคุคล	และการบริหารงานทัว่ไป	 ให้ประสบผล

ส�าเร็จบรรลตุามวตัถปุระสงค์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	โดยผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารหลกั	คือ	 

ผู้บริหารสถานศกึษา	และบคุลากรท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา	ซึง่ต้องมีความรู้ 

ความสามารถในการบริหารและจดัการศกึษาให้สถานศกึษามีประสทิธิภาพ	 และเกิดประสทิธิผล	 ใน 

ทกุ	ๆ		ด้าน	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของของอิทธิพล	สขุรัง	(2552:	69-70)	ได้ศกึษาสภาพการพฒันา 

การบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

พิษณโุลก	 เขต	3	ทัง้	7	 ด้าน	อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุทัง้ในรายด้านและรายข้อด้านท่ี	1	การจดั

ตัง้งบประมาณ	 รายการท่ีมีการพฒันาการมากสดุคือ	 ก�าหนดเป้าหมายการให้บริการสอดคล้องกบั

แผนกลยทุธ์ของสถานศกึษา	 และรายการท่ีมีการพฒันา	การบริหารงบประมาณล�าดบัน้อยท่ีสดุคือ	 

การจดัท�าค�าของบประมาณของสถานศกึษา	ด้านท่ี	2	การจดัสรรงบประมาณ	รายการท่ีมีการพฒันา 
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การบริหารงบประมาณมากท่ีสดุคือ	 การอนมุตัิการใช้งบประมาณของสถานศกึษาตามประเภท	 และ

รายการท่ีมีการพฒันาน้อยท่ีสดุคือ	 โอนเงินงบประมาณวงเงินรวมต่างประเภทรายจ่ายของแต่ละ 

แผนงาน	โครงการ	ด้านท่ี	3	การตรวจสอบ	ตดิตามและประเมินประสทิธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณ	

พบว่า	 การพฒันา	การบริหารงบประมาณมากท่ีสดุคือ	 การก�าหนดแผน	การตรวจสอบ	การใช้จ่าย

งบประมาณ	และรายการท่ีมีการพฒันาน้อยท่ีสดุคือ	 การสอบทานระบบ	 การปฏิบตัิงาน	 ด้านท่ี	 4	 

การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศกึษา	รายการพฒันาการบริหารงบประมาณท่ีมีการพฒันา 

มากท่ีสุดคือ	 การจัดท�าข้อมูลสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพ่ือพัฒนา 

การศกึษาให้ด�าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลคุ้มคา่	 และรายการท่ีมีการพฒันา

น้อยท่ีสดุคือ	 การส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน	 และสถานศึกษาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมกบับคุคล	หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน	ด้านท่ี	5	การบริหารการเงิน	รายการพฒันาการบริหาร

งบประมาณมากท่ีสดุคือ	 รายการจ่ายเงินท่ีอยู่ในอ�านาจหน้าท่ีให้บคุลากรหรือผู้ มีสิทธิโดยตรง	 และ

รายการท่ีมีการพฒันาน้อยท่ีสดุคือ	น�าเงินส่งรายได้แผ่นดิน	 ด้านท่ี	 6	 การบริหารบญัชี	 รายการท่ีมี 

การพฒันา	การบริหารงบประมาณมากท่ีสดุคือ	มีการจดัท�าทะเบียนทางการเงินครบถ้วนและครอบคลมุ

เงินทุกประเภท	 รายการท่ีมีการพัฒนาน้อยท่ีสุดคือ	 มีการจัดท�าบัญชีทางการเงิน	 อย่างถูกต้อง 

เป็นปัจจบุนั	ด้านท่ี	7	การบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์	รายการท่ีมี	การพฒันาการบริหารงบประมาณมาก

ท่ีสดุคือ	 มีการแตง่ตัง้มอบหมายบคุลากรรับผิดชอบในการบริหารสนิทรัพย์ให้สามารถใช้งานได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพ	รายการท่ีมีการพฒันาน้อยท่ีสดุคือ	มีการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการจดัท�า 

และจดัหาพสัดมุาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	 ดงันัน้จะเห็นว่าการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	

เป็นการบริหารทรัพยากรท่ีส�าคัญและจ�าเป็น	 ท่ีจะช่วยส่งเสริม	 หรือสนับสนุนให้การบริหารงาน 

ด�าเนินไปได้อยา่งประสทิธิภาพ	โดยมุง่เน้นให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความคลอ่งตวั	

โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	 ยดึหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ	 และการบริหารงบประมาณแบบ 

มุง่เน้นผลงาน	รวมทัง้จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของสถานศกึษา	และจดัหารายได้จากการบริการ

มาใช้บริหารจดัการ	เพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา	สง่ผลให้เกิดคณุภาพท่ีดีขึน้ตอ่ผู้ เรียน

	 3.	 การควบคมุภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 เรียงล�าดบัตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย	 ซึ่งได้แก่	 

สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	 กิจกรรมการควบคมุ	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 และการติดตาม

ประเมินผลสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศกึษาสมทุรสาคร	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	โดยสามารถท�านายการบบริหารงบประมาณ

ของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	 ได้ร้อยละ	70.08	ทัง้นี ้

เน่ืองจากผู้บริหารได้ก�าหนดรูปแบบการบริหารงานท่ีชดัเจน	 มีระบบโครงสร้างการควบคมุภายในท่ี

เหมาะสม	มอบอ�านาจหน้าท่ี	ขอบเขตความรับผิดชอบ	และต�าแหนง่หน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตังิาน	
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พฒันาระดบัความรู้	ทกัษะและความสามารถในการปฏิบตังิาน	รวมทัง้สง่เสริมให้บคุลากรมีจิตส�านกึ

ท่ีดีด้านคณุธรรมและจริยธรรม	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของกิตติพงษ์	 แสนพงษ์	 (2552:	 149-150) 

ได้ศกึษาการควบคมุภายในท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษากาญจนบุรี	 เขต	 3	 ผลการวิจยัพบว่า	 การควบคมุภายในโดยภาพรวมไม่ส่งผล 

ต่อการบริหารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ	 

เขต	3	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคมุ	ด้านกิจกรรมการควบคมุ	

ด้านสารสนเทศและการสื่อสารและด้านการติดตามประเมินผล	 ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาญจนบรีุ	เขต	3	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั	 .05	นอกจากนีส้ถานศกึษาได้ก�าหนดนโยบาย	แผนงาน	และวิธีปฏิบตัิงานเพ่ือใช้ในกิจกรรม 

การควบคมุ	 รวมทัง้ก�าหนดให้ผู้บริหารตรวจสอบความถกูต้องในการปฏิบตัิงานตามวิธีการควบคมุ

อย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ	ตลอดจนน�าผลการประมวลข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและพฒันา

ระบบกิจกรรมการควบคมุให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้	และสถานศกึษาจดัระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 

อย่างเพียงพอ	 มีการจดัระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นปัจจบุนั	 และเช่ือถือได้	 รวมทัง้สามารถเข้าถึง

หรือเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยนาท 

หม่ืนศรี	(2554:	106)	ได้ศกึษาการด�าเนินงานการควบคมุภายในท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลการบริหารงาน 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี	 เขต	 1	 ผลการวิจยั 

พบว่า	 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	และกิจกรรมการควบคมุสง่ผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารงาน 

งบประมาณในโรงเรียนขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ	เขต	1	อยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 และสถานศกึษาได้แต่งตัง้คณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ	และ

ประเมินผลการควบคมุภายในอยา่งเป็นระบบ	ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	และ 

ผู้ประเมินผลการควบคมุภายในอยา่งชดัเจน	รวมทัง้ก�าหนดวิธีการตดิตามประเมินผลในการปฏิบตังิาน 

อยา่งเป็นระบบ	และก�าหนดมาตรการแก้ไข	ปรับปรุงข้อบกพร่องในระยะเวลาท่ีก�าหนดซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจยัของสภุาวดี	สทิธิมาลยัรัตน์	(2556:	72-74)	ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การควบคมุภายในของ 

ส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวล�าภู	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวล�าภ ู

มีการควบคมุภายใน	 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ทกุด้านอยู่ใน

ระดบัมาก	ล�าดบัแรกคือด้านการตดิตามประเมินผล	รองลงมาคือ	ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคมุ	 

ด้านกิจกรรมการควบคมุด้านการประเมินความเสี่ยง	 และด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	ตามล�าดบั	 

2)	ปัจจยัเกือ้หนนุและปัจจยัผลกัดนัสง่ผลตอ่การควบคมุภายในของสว่นราชการในจงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู

โดยท�านายการควบคมุภายในของสว่นราชการได้ร้อยละ	16	และ	3)	สว่นราชการในจงัหวดัหนองบวัล�าภู

ท่ีมีสงักดัของหนว่ยงานแตกตา่งกนัมีการควบคมุภายในไมแ่ตกตา่งกนั

	 ในการวิจยัครัง้นีพ้บวา่	การควบคมุภายในของสถานศกึษา	ด้านการประเมินความเสีย่งไมส่ง่ผล

ตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	
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ทัง้นีส้ถานศกึษาควรมีกระบวนการวิเคราะห์สาเหตขุองความเสีย่งและก�าหนดวิธีการควบคมุหรือแก้ไข
ปัญหาท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา	รวมทัง้สง่เสริมให้ผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการควบคมุภายใน	 ร่วมกนัก�าหนดวตัถปุระสงค์	 เป้าหมายในการด�าเนินงาน	ก�าหนดกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยง	 วิเคราะห์ความเสี่ยง	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	 และแนะน�าวิธีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในกรณีตา่ง	ๆ	ตลอดจนจดัประชมุชีแ้จงเพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนัทัง้สถานศกึษา	

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
	 	 1.1	 จากผลการวิจัยพบว่า	 การควบคุมภายในสถานศึกษาสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร	 อยู่ในระดบัมากทัง้	 5	 ด้าน	 แต่ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ	 คือ	 
ด้านการประเมินความเสี่ยง	 ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ควรส่งเสริมมาตรฐานการควบคมุภายใน	 
โดยให้สถานศึกษามีกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงและก�าหนดวิธีการควบคุมหรือ
แก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา	 รวมทัง้ก�าหนดให้ผู้บริหารและบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ 
เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากท่ีสดุ	
	 	 1.2	 จากผลการวิจยัพบว่า	 การบริหารงบประมาณของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	อยูใ่นระดบัมากทัง้	 6	 ด้าน	แตด้่านท่ีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ	 คือ 
ด้านการบริหารทรัพยากร	 ดังนัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ควรส่งเสริมการบริหารงบประมาณของ 
สถานศึกษา	 โดยให้สถานศึกษาจัดท�าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา	 ก�าหนดวิธีการ 
แหล่งการสนับสนุน	 เป้าหมายการด�าเนินงานและประชาสมัพนัธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรทางการศกึษาอยา่งเหมาะสม
	 	 1.3	 จากผลการวิจัยพบว่า	 การควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม	 
ด้านกิจกรรมการควบคมุ	ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	และด้านการตดิตามประเมินผล	เป็นตวัแปร 
ท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ควรสง่เสริมการควบคมุภายในทัง้	4	ด้าน	เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของสถานศกึษามีประสทิธิภาพ
ย่ิงขึน้
	 	 1.4	 ส�านักงานเขตพืน้การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 ควรเร่งรัดพฒันาผู้บริหาร 
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับมาตรฐานการควบคุมภายใน 
โดยการจดัอบรมสมัมนาให้ความรู้หรือท�าชดุฝึกอบรม	และท�าการตดิตามประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป
	 	 2.1	ควรศกึษาพฤตกิรรมผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่การควบคมุภายในของสถานศกึษา
	 	 2.2	ควรศกึษาปัญหาการจดัวางระบบการควบคมุภายในของสถานศกึษา
	 	 2.3	ควรศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา
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สรุป
	 การควบคมุภายในสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 การควบคุมภายใน 

สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 ทุกด้าน	 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก	และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทกุ

ด้านและการควบคมุภายในท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี	้1)	สภาพแวดล้อม 

ของการควบคมุ	2)	กิจกรรมการควบคมุ	3)	สารสนเทศและการสื่อสาร	และ	4)	การตดิตามประเมินผล	 

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรสาครอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 งานวิจยันีพ้บวา่	 การควบคมุภายใน 

สถานศกึษา	ซึง่ได้แก่	สภาพแวดล้อมของการควบคมุกิจกรรมการควบคมุ	สารสนเทศและการสื่อสาร	

และการติดตามประเมินผลท�านายการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร	ได้ร้อยละ	70.08
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ทศิทางผลกระทบ และการปรับตวั ต่ออัตราค่าจ้างขัน้ต�่า 308 บาท 
ของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวัดสงขลา

DIRECTION OF IMPACTS AND ADAPTATION ON 308-BAHT MINIMUM 
WAGE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

IN SONGKHLA PROVINCE

วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ / WALAILAK RATTANAWONG1

สายฝน ไชยศรี / SAIFON CHAISRI2

 ปาริชาต ิจนัทร์ศรีบุตร / PARICHAT JANSRIBOOT3  

บทคัดย่อ 

	 การวิจยัครัง้นี	้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา	1)	ผลกระทบในการด�าเนินกิจการของผู้ประกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวดัสงขลาท่ีมีต่อการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�่า	 308	 บาท	 

2)	การปรับตวัของผู้ประกอบการตอ่การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	3)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	การวิจยั 

ในครัง้นีใ้ช้วิธีวิจัยผสมวิธี	 ทัง้การวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ประชากร	 คือ	 

สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา	 จ�านวน	 8,799	 แห่ง	 

ท�าการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย	เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างแก่ผู้ประกอบการ 

จ�านวน	 400	 ราย	 และสมัภาษณ์เจาะลึก	 จ�านวน	 6	 ราย	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่ 

	ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และท�าการวิเคราะห์เนือ้หาสรุปเชิงพรรณนา	

		 ผลการศกึษาพบวา่	

	 1.	 การด�าเนินกิจการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัสงขลา	

ในด้านต้นทนุการผลิต	 การลงทนุ	 การจดัสวสัดิการ	 และการบริหารทรัพยากรมนษุย์	 โดยรวมได้รับ 

ผลกระทบในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณารายภาคพบว่า	 ภาคการผลิตและภาคการค้า	 ได้รับ 

ผลกระทบในด้านต้นทนุการผลติในระดบัมาก	สว่นภาคบริการได้รับผลกระทบทกุด้านในระดบัปานกลาง

1อาจารย์	ดร.,	อาจารย์โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์	คณะวิทยาการจดัการ	มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.,	 อาจารย์โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 คณะวิทยาการจดัการ	 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา										
3อาจารย์	ดร.,	อาจารย์โปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์	คณะวิทยาการจดัการ	มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา
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	 2.	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถปรับตวัได้	 มีเพียงร้อยละ	 7.25	 ไม่สามารถปรับตวัได้	

กระบวนการบริหารจดัการท่ีน�ามาปรับใช้		โดยเรียงตามล�าดบัจากคา่ร้อยละของการเลอืกตอบ	3	ล�าดบั

แรกจากมากไปหาน้อย	 คือ	การบริหารด้านการเงิน	 การบริหารงานบคุคล	การใช้เทคนิคและวิธีการ 

ใหม	่ๆ	 ท่ีท�าให้การบริหารงานมีประสทิธิภาพ	สว่นวิธีการปรับตวัท่ีเลือกใช้	 ได้แก่	การควบคมุต้นทนุ/

ตดัรายจา่ยท่ีไมจ่�าเป็น	การเพ่ิมภาระงาน	1	คน	ตอ่งานหลายด้าน	และการเพ่ิมราคาสนิค้าและบริการ		

	 3.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ผู้ประกอบการแสดงความคดิเหน็วา่ภาครัฐควรให้ความชว่ยเหลอื

สนบัสนนุในด้านการลดหยอ่นภาษี	การพิจารณาความแตกตา่งในแตล่ะประเภทธรุกิจก่อนปรับอตัรา 

ค่าจ้างขัน้ต�่าในครัง้ต่อไป	 และการเร่งรัดนโยบายเพ่ือกู้ เศรษฐกิจในจังหวดัสงขลาให้กลบัมาดีขึน้ 

อยา่งเร่งดว่น

ค�าส�าคัญ: อตัราคา่จ้างขัน้ต�่า,	ผลกระทบ,	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม,	จงัหวดัสงขลา		

ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	was	to	study:	1)	the	impacts	of	the	adjustment	of	the	

minimum	wage	rate	of	308	Baht	on	the	operation	on	Small	and	Medium	Enterprises	(SMEs)	

in	Songkhla	Province;	2)		the	adaptation	of	SMEs	to	the	adjustment	of	the	minimum	wage;	

and	3)	the	policy	recommendations.	Mixed	method,	quantitative	and	qualitative,	was	used	in	

this	research.	The	population	in	this	study	was	8,799	SMEs	in	Songkhla	Province.	The	simple	

random	sampling	was	done.	Data	were	collected	by	a	structured	questionnaire	of	400	SME	

entrepreneurs	and	an	in-depth	interview	of	6	SME	entrepreneurs.	The	statistics	employed	

for	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	descriptive	analysis	was	

used	for	qualitative	data.	

 The study was found that: 

	 1.	Overall,	the	operation	of	SMEs	in	Songkhla	Province	in	the	aspects	of	production	

cost,	 investment,	welfare	provision,	 and	human	 resources	management	was	moderately	 

affected.	When	considering	each	sector,	manufacturing	sector	and	trading	sector	were	highly	

affected	in	the	aspect	of	production	cost,	and	service	sector	was	moderately	affected	in	 

all	aspects.	

	 2.	Most	entrepreneurs	were	able	to	adapt	themselves	to	this	new	minimum	wage	

regulation,	while	only	7.25%	could	not.	The	management	processes	 implemented,	 in	 the	 

order	of	top	three	percentage	of	answer,	were	financial	management,	personnel	management,	

and	the	application	of	 techniques	and	new	methods	to	 increase	management	efficiency.	 
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The	 adaptation	 strategies	 used	was	 controlling	 cost/cutting	 unnecessary	 expenditure,	 

increasing	workload	of	one	person	per	several	 jobs,	and	 increasing	price	of	goods	and	

services.	

	 3.	For	policy	recommendation,	SME	entrepreneurs	suggested	that	the	government	

should	provide	supports	 in	terms	of	tax	deduction;	consider	the	differences	in	each	type	

of	business	before	adjusting	the	next	minimum	wage;	and	accelerate	policy	on	economic	

recovery	in	Songkhla	Province.

Keywords:	minimum	wage,	impact,	small	and	medium	enterprise,	Songkhla	Province		

บทน�า 
	 ปัจจบุนัประเด็นคา่จ้างขัน้ต�่า	 มีความส�าคญัและได้รับความสนใจจากทัว่โลกในหลายแง่มมุ	 

ทัง้ทางด้านหลกัสทิธิแรงงาน	สทิธิทางกฎหมาย	สทิธิมนษุยชน	ความเป็นธรรมทางสงัคม	การขยายตวั

ของระบบเศรษฐกิจ	อ�านาจทางการเมือง	ประสิทธิภาพและการแขง่ขนัของผู้ผลิต	 รวมถงึการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนษุย์ทัง้ในด้านต้นทนุค่าจ้าง	 ความสมัพนัธ์ระหว่างลกูจ้างกบันายจ้าง	 คณุภาพ

ของงาน	 และความมัน่คงในชีวิตของแรงงาน	 (Azar,	 2012;	Ghani,	 2016;	 International	 Labour	 

Organization,	2012;	Lemos,	2009;	Wang,	2012;	Yuen,	2013)	นโยบายอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าจงึเป็น

เร่ืองใหญ่ท่ีหลาย	ๆ	ประเทศให้ความส�าคญัและต้องพิจารณาผลกระทบอยา่งถ่ีถ้วนเพ่ือให้ครอบคลมุ

และเกิดประโยชน์ในทกุด้าน			

	 ส�าหรับประเทศไทย	 เร่ิมมีการน�าระบบอตัราค่าจ้างขัน้ต�่ามาใช้ตัง้แต่ปี	 พ.ศ.	 2515	 โดยมี 

คณะกรรมการค่าจ้างแบบไตรภาคี	 เป็นผู้ก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�่า	 และยึดหลกัการขององค์การ

แรงงานระหวา่งประเทศ	(International	Labour	Organization)	ในการมุง่หวงัให้คา่จ้างขัน้ต�า่	เป็นระดบั 

ค่าจ้างท่ีช่วยปกป้องแรงงานระดบัล่างจากความยากจน	 และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 

ให้แก่แรงงาน	 โดยหลกัปฏิบตัิ	 อตัราค่าจ้างขัน้ต�่า	 เป็นอตัราค่าจ้างท่ีคณะกรรมการค่าจ้างก�าหนด 

ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	ใช้เป็นกฎหมายท่ีก�ากบัดแูลโดยภาครัฐ	เพ่ือป้องกนั 

มิให้	 การก�าหนดค่าจ้างของฝ่ายนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ	 หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง	

วัตถุประสงค์ของการก�าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต�่า	 เพ่ือเป็นหลกัประกันขัน้ต้นแก่ลูกจ้างท่ีไม่มีฝีมือ 

เม่ือเร่ิมเข้ามาสู่ตลาดแรงงาน	 การก�าหนดค่าจ้างขัน้ต�่าจึงเป็นเกณฑ์บังคับว่านายจ้างต้องจ้าง 

ไม่น้อยกว่านี	้ นอกจากนีเ้พ่ือดึงระดบัค่าจ้างท่ีอยู่ในระดบัต�่ามาก	 ให้ขึน้มาอยู่ในระดบัเฉลี่ยทัว่ไป

ของผู้ ท่ีท�างานในลกัษณะคล้ายคลงึกนั	 (กระทรวงแรงงาน,	 2554)	 การก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�่าท่ี 

ผ่านมาของประเทศไทย	 มีการก�าหนดโดยพิจารณาตามสภาพของพืน้ท่ี	 ในแต่ละจงัหวดัจึงมีอตัรา 

คา่จ้างขัน้ต�่าท่ีแตกตา่งกนัออกไป	การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�า่จะสามารถกระท�าได้เม่ือมีการเรียกร้อง 

จากฝ่ายลกูจ้าง	โดยมีภาครัฐเข้าเป็นตวักลางในการพิจารณาไกลเ่กลี่ย
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		 ประเด็นค่าจ้างขัน้ต�่าของประเทศไทยได้ถูกหยิบยกขึน้มาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก	 

เม่ือรัฐบาลได้มีประกาศให้ปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	300	บาท	เทา่กนัทัว่ประเทศ	ในปี	พ.ศ.	2556	สง่ผล

ให้อตัราคา่จ้างขัน้ต�่าของไทยขึน้สงูเป็นอนัดบั	3	ในกลุม่ประเทศอาเซียน	รองมาจากประเทศสงิคโปร์	 

และประเทศบรูไนดารุสซาราม	ท่ีมีอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าวนัละ	2,000	บาท	และ	1,800	บาท	ตามล�าดบั	

(ศนูย์ข้อมลูข่าวสารอาเซียน,	 2558)	 ขณะเดียวกนั	 สง่ผลต่อการลดความเหลื่อมล�า้ของรายได้	 ผู้ ใช้

แรงงานมีรายได้เพ่ิมขึน้	มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้	เกิดการปรับตวัในการใช้แรงงานท่ีเน้นทกัษะและความรู้	 

อย่างไรก็ตาม	การปรับขึน้อตัราคา่จ้างขัน้ต�่าแบบก้าวกระโดด	สร้างผลกระทบท่ีเป็นผลเสียตอ่ระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม	 	 ราคาสินค้าอปุโภคบริโภคปรับตวัสงูขึน้	 ต้นทนุทางด้านการผลิตและแรงงานของ 

ผู้ประกอบการเพ่ิมสงูขึน้น�าไปสู่การปิดกิจการ	 และการเลิกจ้างแรงงาน	 ซึ่งกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ 

มากท่ีสดุ	คือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม	(สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย,	

2557)	

	 หลงัข้อเรียกร้องของเครือขา่ยแรงงานตอ่อตัราคา่จ้างขัน้ต�า่ท่ีมีอตัราคงท่ีมาเป็นระยะเวลา	4		ปี 

ส่งผลให้ภาครัฐมีการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�่าครัง้ใหม่ในปี	 2560	 โดยพิจารณาให้แต่ละพืน้ท่ีมีอตัรา 

ขัน้ต�า่ขึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกิจ	สงัคม	และเพ่ิมปัจจยั	ชีว้ดัทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลมุขึน้	สง่ผลให้จงัหวดั

สงขลามีการปรับเพ่ิมอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	จาก	300	บาท	เป็น	308		บาท	ดงัรายละเอียดในตารางท่ี	1	

ตารางที่ 1 อตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	ปี	2521-2560	(จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกล้เคียงในภาคใต้)

	 จากตารางท่ี	 1	 เม่ือเทียบเคียงอตัราค่าจ้างขัน้ต�่าในพืน้ท่ีใกล้เคียงของ	 5	 จงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้	 ได้แก่	 จงัหวดันราธิวาส	 ปัตตานี	 ยะลา	สงขลา	 และสตลู	 ซึง่สงขลามีการปรับอตัราค่าจ้าง 

สงูกวา่จงัหวดัอ่ืน	ด้วยสภาพบริบทในเชิงพืน้ท่ี	เศรษฐกิจ	อตัราการมีงานท�า	ความสามารถในการจา่ย

คา่จ้าง	 เม่ือประเมินแล้วพบวา่	จงัหวดัสงขลา	 โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี	 (ส�านกังานแรงงานจงัหวดั

สงขลา,	2560)	คา่จ้างในปี	2560	จงึอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม	ขณะท่ีจงัหวดัสงขลาเป็นจงัหวดัชายแดน

4

ท่ีมีอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าวนัละ 2,000 บาท และ 1,800 บาท ตามลาํดบั (ศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียน, 2558) ขณะเดียวกนั 
ส่งผลต่อการลดความเหล่ือมลํ้าของรายได ้ ผูใ้ชแ้รงงานมีรายไดเ้พิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เกิดการ
ปรับตวัในการใช้แรงงานท่ีเน้นทกัษะและความรู้ อย่างไรก็ตาม การปรับข้ึนอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าแบบกา้ว
กระโดด สร้างผลกระทบท่ีเป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม  ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคปรับตวัสูงข้ึน 
ตน้ทุนทางดา้นการผลิตและแรงงานของผูป้ระกอบการเพ่ิมสูงข้ึนนาํไปสู่การปิดกิจการ และการเลิกจา้ง
แรงงาน ซ่ึงกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด คือผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2557)  

หลงัขอ้เรียกร้องของเครือข่ายแรงงานต่ออตัราค่าจา้งขั้นตํ่าท่ีมีอตัราคงท่ีมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ส่งผล
ใหภ้าครัฐมีการปรับอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าคร้ังใหม่ในปี 2560 โดยพิจารณาใหแ้ต่ละพื้นท่ีมีอตัราขั้นตํ่าข้ึนอยูก่บั
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มปัจจยั ช้ีวดัทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมข้ึน ส่งผลให้จงัหวดัสงขลามีการปรับ
เพิ่มอตัราคา่จา้งขั้นตํ่า จาก 300 บาท เป็น 308  บาท ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1  

 
ตารางที ่1 อตัราค่าจา้งขั้นตํ่า ปี 2521-2560 (จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกลเ้คียงในภาคใต)้ 
 

 

จังหวัด ปี พ.ศ. 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

นราธิวาส 153 153 160 171 239 300 300 300 300 300 
ปัตตานี 155 155 159 170 237 300 300 300 300 300 
ยะลา 155 155 160 172 240 300 300 300 300 300 
สงขลา 157 157 161 176 246 300 300 300 300 308 
สตลู 155 155 159 173 241 300 300 300 300 305 

ที่มา  (สํานกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา, 2560) 
 

จากตารางท่ี 1 เม่ือเทียบเคียงอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าในพื้นท่ีใกลเ้คียงของ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ 
จงัหวดันราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล ซ่ึงสงขลามีการปรับอตัราค่าจา้งสูงกว่าจงัหวดัอ่ืน ดว้ย
สภาพบริบทในเชิงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ อตัราการมีงานทาํ ความสามารถในการจ่ายค่าจา้ง เม่ือประเมินแลว้พบวา่ 
จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑดี์ (สาํนักงานแรงงานจงัหวดัสงขลา, 2560) ค่าจา้งในปี 2560 จึงอยู่
ในอัตราท่ีเหมาะสม ขณะท่ีจังหวดัสงขลาเป็นจังหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีประชากร 
1,389,890 คน เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม การลงทุนท่ีสาํคญัของภาคใต ้มีการดาํเนินธุรกิจและ
ผูป้ระกอบการจาํนวนมาก มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ  ร้อยละ 23.69 (สาํนกังานสถิติจงัหวดัสงขลา, 2558) 
การปรับอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าคร้ังใหม่ ในปี 2560 จึงอาจส่งผลต่อการปรับตวัในการดาํเนินธุรกิจในดา้นต่าง ๆ 
อยา่งต่อเน่ือง  
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ภาคใต้ของประเทศไทย	 มีประชากร	 1,389,890	คน	 เป็นศนูย์กลางการค้า	การคมนาคม	การลงทนุ

ท่ีส�าคญัของภาคใต้	 มีการด�าเนินธุรกิจและผู้ประกอบการจ�านวนมาก	 มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ	 

	ร้อยละ	23.69	(ส�านกังานสถิตจิงัหวดัสงขลา,	2558)	การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าครัง้ใหม	่ในปี	2560	

จงึอาจสง่ผลตอ่การปรับตวัในการด�าเนินธรุกิจในด้านตา่ง	ๆ	อยา่งตอ่เน่ือง	

	 การปรับตัวต่ออัตราค่าจ้างขัน้ต�่าเป็นความท้าทายให้ผู้ ประกอบการต้องค้นหาวิธีทาง 

การบริหารท่ีเหมาะสม	 โดยปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับค่าจ้างท่ีส�าคญั	 ได้แก่	 ต้นทุนการผลิต	 การลงทุน	 

การจัดสวสัดิการ	 และการบริหารทรัพยากรในองค์กร	 กล่าวคือค่าจ้างท่ีปรับเพ่ิมขึน้ส่งผลกระทบ 

ต่อต้นทุนการผลิตท่ีสงูขึน้	 ในทางบริหาร	 ค่าจ้างถือเป็นค่าตอบแทนแรงงานท่ีมีอิทธิพลส�าคญัต่อ

ประสทิธิภาพ	และคณุภาพของทนุมนษุย์	(Gupta	&	Shaw,	2014)	นอกจากนีร้ะดบัการจา่ยคา่ตอบแทน

ยงัส่งผลทางตรงต่อการเพ่ิมผลผลิตและผลด�าเนินงานขององค์กร	 (Namasivayam	 et	 al.,	 2007)		 

ขณะเดียวกนัค่าตอบแทนแรงงานเป็นงบประมาณด้านรายจ่ายท่ีรวมอยู่ในต้นทนุการผลิต	 ค่าจ้าง 

ท่ีปรับสงูขึน้จึงท�าให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกบัต้นทนุการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 เป็นท่ี

ถกเถียงกนับอ่ยวา่	 การจ่ายคา่จ้างท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร	 เม่ือพบวา่สิ่งท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การน�า

นโยบายค่าจ้างขัน้ต�่าไปปฏิบตัิคือ	ประสิทธิภาพของแรงงาน	และคณุภาพของงาน	ต�่ากว่าค่าจ้างท่ี 

ทางรัฐบาลก�าหนด	(Ahmad	et	al.,	2016)	การลงทนุ	เป็นเร่ืองของการคาดหวงัสิง่ตอบแทนในอนาคต	 

เม่ือผู้ประกอบการประสบปัญหาในด้านต้นทนุแรงงานสงูขึน้	 ศกัยภาพการแข่งขนัของผู้ประกอบการ 

ลดลงส่งผลต่อการขยายการลงทุนลดลง	 ขณะท่ีการจัดการด้านสวัสดิการ	 ซึ่งเป็นแรงจูงใจใน 

การปฏิบตัิงานของพนักงานนัน้	 พบว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเพ่ือให้สอดคล้องกับต้นทุน 

ท่ีเพ่ิมขึน้	 เช่น	 การปรับลดชัว่โมงการท�างาน	การยกเลิกการท�างานนอกเวลา	การจดัสรรคา่ทิป	 และ 

ค่าบริการของพนกังาน	 (Azar,	 2012)	 ส่วนด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์	 ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัใน 

การขบัเคลื่อนนโยบายขององค์กรไปสูภ่าคปฏิบตั	ิ ทัง้ในด้านการจ้างงาน	การฝึกอบรม	การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานแรงงานสมัพันธ์	 รวมถึง	 การบริหารค่าตอบแทน	 โดยค่าแรงท่ีสูงขึน้เป็นปัจจัย 

ท่ีเป็นอปุสรรคต่อการบริหารและการพฒันาด้านทรัพยากรมนษุย์ท่ีเหมาะสม	 (Nankervis,	 2000)	 

การประสบปัญหา	การปรับตวัของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านต่าง	 ๆ	 

ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วนัน้	 ไมไ่ด้แตกตา่งมากนกัในกลุม่ประเทศก�าลงัพฒันารวมถึงประเทศไทย	และ 

จากข้อมูลการยกเลิกกิจการของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา	 หลังการปรับอัตราค่าจ้าง 

ขัน้ต�า่	เทา่กนัทัว่ประเทศ	ในชว่งปี	2556	พบวา่มีจ�านวนทัง้สิน้		353		ราย	มีผู้ถกูเลกิจ้างจ�านวน	1,826	คน 

โดยสว่นใหญ่เป็นธรุกิจขนาดเลก็ท่ีมีจ�านวนพนกังาน	1-9	คน	(ส�านกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา,	2556)	

สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากความไม่พร้อมในการปรับตวั	ดงันัน้การศกึษาข้อมลูและเตรียมความพร้อม

รับมือจงึเป็นเร่ืองส�าคญั		

	 จากความเป็นมาและความส�าคญัดงักลา่ว	การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจงึมุง่ท�าการศกึษาผลกระทบ

ของการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	 308	บาท	 ท่ีมีตอ่การด�าเนินกิจการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดย่อม	 เพ่ือทราบถึงผลกระทบ	การปรับตวั	 และข้อเสนอแนะ	 และเพ่ือเปิดโอกาสให้ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ได้สะท้อนความคิดเห็นต่อการน�านโยบายอตัรา 

ค่าจ้างขัน้ต�่าไปปฏิบัติในระดับท้องถ่ิน	 ในฐานะเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบาย	 นอกจากนี ้

ยังมุ่งหวงัให้ผลวิจัยน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ตลอดจนสามารถน�ามาใช้ 

เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาอตัราคา่จ้าง	ขัน้ต�่าในจงัหวดัสงขลาตอ่ไป		

 

วัตถุประสงค์
	 1.		 ศกึษาผลกระทบของการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	 308	บาท	 ท่ีมีตอ่การด�าเนินกิจการของ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของจงัหวดัสงขลา

	 2.		 ศึกษาวิธีการปรับตัวต่ออัตราค่าจ้างขัน้ต�่า	 308	 บาท	 ของผู้ ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัสงขลา

	 3.		 ศกึษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในจงัหวดัสงขลา	ท่ีมีตอ่อตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	308	บาท

วธีิด�าเนินการ
 1.  การออกแบบการวจิยั 

					 	 การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษาปรากฏการณ์ผลกระทบ	ท่ีเกิดขึน้หลงัการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	 

ของจังหวัดสงขลา	 ท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการในองค์กร	 โดยใช้วิธีการวิจัยผสมวิธีทัง้การวิจัย 

เชิงปริมาณและคุณภาพ	 โดยผลการวิจัยเชิงคุณภาพอธิบายรายละเอียดของปรากฏการณ์ 

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้เพ่ือท�าให้รับรู้ถงึมิติคณุคา่และทศันคติของผู้ประกอบการตอ่การปรับอตัราคา่จ้าง

ขัน้ต�่าได้สมบรูณ์ขึน้

 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

				 	 	 2.1	 ประชากร	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ	 สถานประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัสงขลา	 จ�านวน	 8,799	 แห่ง	 ท่ีจดทะเบียนกบัส�านกังานประกนั

สงัคมจงัหวดัสงขลา

			 		 2.2		กลุม่ตวัอยา่ง	

									 	 	 	 	 2.2.1	 กลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณ	 ผู้ วิจยัท�าการค�านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

โดยใช้สตูรของ	ทาโร่	ยามาเน	่(Yamane)	โดยคาดวา่สดัสว่นของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร	เทา่กบั	

0.5	ระดบัความเช่ือมัน่	95	%	และสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบ	Simple	Random	Sampling	กลุม่ตวัอยา่ง

ท่ีท�าการศกึษาในครัง้นีจ้�านวน	400	กลุม่ตวัอยา่ง	

								 	 	 		 		2.2.2		กลุม่ตวัอยา่งเชิงคณุภาพ		การก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งเชิงคณุภาพค�านงึถงึ 

ความครอบคลมุขอบเขตประเดน็ท่ีศกึษา	โดยก�าหนดตวัอยา่งขัน้ต�า่สดุ	(minimum	sample)	คือ		จ�านวน	
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6	กลุม่ตวัอยา่ง		จากธรุกิจภาคการผลติ	การค้า	และบริการ	ภาคละ	2	กลุม่ตวัอยา่ง	ใช้เกณฑ์การคดัเลอืก 

จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคณุสมบตัิท่ีดี	 และสามารถตอบค�าถามการวิจยัได้อย่างถูกต้องและตรงตาม

วตัถปุระสงค์	(ชาย	โพธิสติา,	2552:	170)	โดยก�าหนดคณุสมบตัท่ีิมีลกัษณะโดดเดน่ของกลุม่ตวัอยา่ง

คือ	เป็นบคุคลท่ีมีประสบการณ์ในการประกอบธรุกิจไมต่�่ากวา่	10	ปี		ได้รับรางวลัในการระดบับริหาร	

หรือมีต�าแหนง่ทางสงัคมในสายอาชีพ	และเม่ือผู้ วิจยัท�าการเก็บข้อมลูแล้ว	พบวา่ข้อมลูท่ีได้ถงึจดุอ่ิมตวั	

ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ไมมี่ประเดน็อ่ืนเพ่ิมเตมิ	จงึใช้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่งดงักลา่วเป็นจ�านวนท่ีเหมาะ

สมในการวิจยัครัง้นี	้

 3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

					 	 การศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วยเคร่ืองมือ	2	ประเภท	คือ	

				 	 3.1		เคร่ืองมือการวิจยัเชิงปริมาณ	ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง	โดยแบง่โครงสร้าง

ค�าถามออกเป็น	5	ตอน	ประกอบด้วย	ตอนท่ี	1	ข้อมลูทัว่ไปของผู้ประกอบการ	ตอนท่ี	2	ข้อมลูพืน้ฐาน

ขององค์กร	มีลกัษณะของข้อค�าถามแบบเลอืกตอบ	ตอนท่ี	3	ผลกระทบของการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�า่	

308	บาท	โดยข้อผลกระทบเป็นมารตราสว่นประมาณคา่	(rating	scale)	ท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินกิจการ

ในด้าน	ต้นทนุการผลติ	การลงทนุ	การจดัสวสัดกิาร	และการบริหารทรัพยากรมนษุย์	ตอนท่ี	4	การปรับ

ตวัตอ่คา่จ้างขัน้ต�่า	ซึง่เป็นข้อค�าถามท่ีครอบคลมุการใช้หลกัการบริหาร	และวิธีการปรับตวั	มีลกัษณะ

ของข้อค�าถามเป็นตวัเลอืกและตอบได้มากกวา่	1	ข้อ	(multiple	response)	และ	ตอนท่ี	5	ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย	เป็นข้อค�าถามปลายเปิด	(open-ended	question)

				 	 3.2	เคร่ืองมือการวิจยัเชิงคณุภาพ	โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง	(semi-struc-

tured	 interview)	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	 ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์ในการวิจยัเชิงปริมาณ	 

แบง่เป็น	 3	ตอน	 ได้แก่	 1)	 ผลกระทบของการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	 2)	 การปรับตวัตอ่อตัราคา่จ้าง 

ขัน้ต�่า	และ	3)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ร่วมกบัข้อค�าถามในลกัษณะปลายเปิด	เพ่ือให้ผู้ประกอบการ

ได้แสดงความคดิเหน็เพ่ิมเตมิ

 4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

	 	 	 ผู้ วิจยัมีโอกาสได้น�าเสนอข้อมลูการวิจยัต่อท่ีประชมุคณะอนกุรรมการพิจารณาอตัรา 

คา่จ้างขัน้ต�า่ของจงัหวดัสงขลา	ซึง่ประกอบด้วย		ตวัแทนฝ่ายภาครัฐ	5	ทา่น	(ผู้วา่ราชการจงัหวดัสงขลา	

พาณิชย์จงัหวดัสงขลา	สถิตจิงัหวดัสงขลา	ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย	สาขาภาคใต้	และแรงงาน

จงัหวดัสงขลา)	ตวัแทนฝ่ายนายจ้าง	 และ	 ฝ่ายลกูจ้าง	 ฝ่ายละ	5	ทา่น	 ได้รับค�าแนะน�าท่ีมีประโยชน์	 

ในการน�ามาปรับปรุงและเพ่ิมเติมแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการด�าเนินการและ 

ความต้องการท่ีแท้จริงของทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง	 และได้รับความกรุณาในการตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้แทนในคณะอนกุรรมการพิจารณาอตัราค่าจ้างขัน้ต�่าจงัหวดัสงขลา	 

3	ท่าน	ด�าเนินการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม	ท�าการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 
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ของครอนบาค	 (Cronbach	Alpha	Coefficient)	 โดยภาพรวมของแบบสอบถามมีคา่ระดบัความเช่ือ

มัน่ท่ี	0.894	ซึง่ถือวา่อยูใ่นระดบัดี	

 5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล

					 	 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาครัง้นีใ้ช้วิธีการสง่แบบสอบถามไปยงัสถานประกอบ

การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจังหวดัสงขลา	 ในธุรกิจประเภทต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย

ธรุกิจการผลติ	ได้แก่	ธรุกิจผลติเสือ้ผ้าส�าเร็จรูป	เฟอร์นิเจอร์	การผลติและแปรรูปยางพารา	ธรุกิจภาค 

การค้า	 ได้แก่	 ธุรกิจค้าปลีก	 และค้าส่ง	 ส่วนภาคบริการ	 ได้แก่	 ธุรกิจโรงแรม/ท่ีพกั	 อพาร์ตเม้นต์	 

ร้านอาหาร	 ก่อสร้าง	 อสงัหาริมทรัพย์	 สปา	 และ	 โลจิสติกส์	 โดยส่วนหนึ่งได้รับความกรุณาจาก

ส�านกังานแรงงานจงัหวดัสงขลา	ส�านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสงขลา	รวมถงึตวัแทนจากภาคบริการ	

ในการประสานงานและเข้าถึงผู้ประกอบการเพ่ือตอบแบบสอบถาม	ท�าการวิเคราะห์ข้อมลู	 โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 เพ่ือหาคา่ความถ่ี	 (frequency)	 ร้อยละ	(percentage)	คา่เฉลี่ย	 (mean)	 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และ	วิเคราะห์บรรยายสรุปในเชิงพรรณนา	ในข้อมลูเชิงคณุภาพ

ผลการวจิยั
 1.  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ประกอบการและขององค์กร

	 	 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง	คดิเป็นร้อยละ	66.75	รองลงมาคือ	เพศชาย	 

คิดเป็นร้อยละ	33.25	 มีอายรุะหวา่ง	 31-40	 ปี	คิดเป็นร้อยละ	38.50	สว่นใหญ่มีการศกึษาในระดบั

ปริญญาตรี	คดิเป็นร้อยละ	62	มีประสบการณ์ในด้านการด�าเนินธรุกิจ	6-10	ปี	มากท่ีสดุ	คดิเป็นร้อยละ	

31.25	สว่นใหญ่ประกอบธรุกิจในด้านการบริการ	คดิเป็นร้อยละ	57.50	มีรูปแบบของการด�าเนินธรุกิจ

ในลกัษณะบริษัทจ�ากดัเป็นสว่นใหญ่	คดิเป็นร้อยละ	31.25	มีจ�านวนพนกังาน	ต�่ากวา่	10	คน	มากท่ีสดุ	

คดิเป็นร้อยละ	39.75	รองลงมา	คือ	11-50	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.25

 2.  ผลกระทบต่อการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่า

	 	 การด�าเนินกิจการของผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด

สงขลาในภาพรวม	พบวา่สว่นใหญ่ได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง	คดิเป็นร้อยละ	45.00	รองลงมา 

ไมไ่ด้รับผลกระทบเลย	คดิเป็นร้อยละ	32.75	 โดยมีสาเหตมุาจาก	การจา่ยคา่แรงมากกวา่	308	บาท	 

อยูแ่ล้ว	(คดิเป็นร้อยละ	23.04)		มีจ�านวนแรงงานน้อย	(คดิเป็นร้อยละ	23.00)	มีการบริหารจดัการท่ีดี	

(คดิเป็นร้อยละ	18.99)	ส�าหรับผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ	ร้อยละ	22.25		มีสาเหต	ุมาจาก	ต้นทนุคา่จ้างสงูขึน้ 

(คดิเป็นร้อยละ	30.86)	ต้นทนุการผลติสงูขึน้	(คดิเป็นร้อยละ	20.49)	และ	ราคาสนิค้าสงูขึน้	(คิดเป็น

ร้อยละ	16.67)	สว่นระดบัผลกระทบตอ่การบริหารโดยรวม	ทกุภาคได้รับผลกระทบในระดบัปานกลาง		

เม่ือพิจารณารายภาคพบว่า	 ภาคการผลิตและภาคการค้าได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนการผลิต	 

ในระดบัมาก	 โดยมีคา่เฉลี่ย	 3.68	และ	3.57	ตามล�าดบั	 โดยผลกระทบตอ่การด�าเนินกิจการในด้าน 

ตา่ง	ๆ	ของธรุกิจในแตล่ะภาคแสดงในตารางท่ี	2
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ตารางที่ 2	ผลกระทบตอ่การด�าเนินกิจการ

 3.  การปรับตวัต่ออัตราค่าจ้างขัน้ต�่า 

	 	 การปรับตวัตอ่อตัราคา่จ้างขัน้ต�่าพบวา่	ผู้ประกอบการสว่นใหญ่	ร้อยละ	92.75	สามารถ

ปรับตวัได้มีเพียงร้อยละ	7.25	ไมส่ามารถปรับตวัได้		สว่นกระบวนการบริหารท่ีน�ามาปรับใช้มากท่ีสดุ

คือ	การบริหารด้านการเงิน	คดิเป็นร้อยละ	35.80	รองลงมาคือ	การบริหารงานบคุคล	และการใช้เทคนิค/

วิธีการใหม่	 ๆ	 ท่ีท�าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ	คิดเป็นร้อยละ	 29.01	 และ	 14.04	ตามล�าดบั	 

สว่นวิธีการท่ีใช้ในการปรับตวัมากท่ีสดุคือ	การควบคมุต้นทนุ/ตดัคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่�าเป็น	คดิเป็นร้อยละ	

36.10	รองลงมาคือ	การเพ่ิมภาระงาน	1	คน	ตอ่งานหลายด้าน	และเพ่ิมราคาสนิค้าและบริการ	คดิเป็น

ร้อยละ	18.89	และ	16.73	ตามล�าดบั	ดงัแสดงในตารางท่ี	3

9

 

การดาํเนิน
กิจการ 

ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ 
   S.D. ผลกระทบ  S.D. ผลกระทบ  S.D ผลกระทบ 

ต้นทนุการผลิต  3.68 0.510 มาก 3.57 0.751 มาก 3.25 0.751 ปานกลาง 
การลงทนุ 3.20 0.758 ปานกลาง 3.20 0.823 ปานกลาง 2.85 0.739 ปานกลาง 
สวสัดิการ 3.23 0.742 ปานกลาง 3.14 0.876 ปานกลาง 2.86 0.777 ปานกลาง 
การบริหาร 
ทรัพยากรมนษุย์ 

3.36 0.628 ปานกลาง 3.28 0.747 ปานกลาง 3.00 0.837 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.597 ปานกลาง 3.29 0.663 ปานกลาง 2.98 0.645 ปานกลาง 
 
3. การปรับตวัต่ออตัราค่าจ้างขั้นตํา่  
 การปรับตวัต่ออตัราค่าจา้งขั้นตํ่าพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.75 สามารถปรับตวัได้

มีเพียงร้อยละ 7.25 ไม่สามารถปรับตวัได ้ ส่วนกระบวนการบริหารท่ีนาํมาปรับใชม้ากท่ีสุดคือ การบริหาร
ดา้นการเงิน คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมาคือ การบริหารงานบุคคล และการใชเ้ทคนิค/วิธีการใหม่ ๆ ท่ีทาํ
ใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 29.01 และ 14.04 ตามลาํดบั ส่วนวิธีการท่ีใชใ้นการปรับตวั
มากท่ีสุดคือ การควบคุมตน้ทุน/ตดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมาคือ การเพ่ิมภาระงาน 
1 คน ต่องานหลายดา้น และเพิ่มราคาสินคา้และบริการ คิดเป็นร้อยละ 18.89 และ 16.73 ตามลาํดบั ดงัแสดง
ในตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 การปรับตวัต่ออตัราค่าจา้งขั้นตํ่า  
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ตารางที่ 3	การปรับตวัตอ่อตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	

 4.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

	 	 4.1	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐด�าเนินการช่วยเหลือสนับสนุน 

ในด้านการลดหยอ่นภาษีมากท่ีสดุ	คิดเป็นร้อยละ	33.90	 รองมาคือ	การแก้ไขปัญหาในด้านการเงิน 

คิดเป็นร้อยละ	 20.34	 การกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวดัสงขลาให้ดีขึน้	 คิดเป็นร้อยละ	 15.25	 และ 

การจดัสวสัดกิารท่ีมีมาตรฐานกวา่ท่ีเป็นอยู	่คดิเป็นร้อยละ	11.87	สว่นข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจาะลกึ	 

10 

ความสามารถ 
ในการปรับตวั  
 

 
ปรับตวัได้ 
ปรับตวัไมไ่ด้ 

จํานวน 
371 
29 

ร้อยละ 
92.75 
7.25 

รวม  400 100.00 
การบริหาร 
ในการปรับตวั 

 
การบริหารงานบคุคล 
การบริหารการเงิน 
การบริหารวสัดใุนการดําเนินการ 
การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ที่มีประสิทธิภาพ 
การใช้เทคนิค/วิธีการใหม่ ๆ ท่ีทําให้ 
การบริหารงานมีประสทิธิภาพ 
อ่ืน ๆ  

จํานวน 
188 
232 
65 
59 
91 
 
13 

ร้อยละ 
29.01 
35.80 
10.03 
9.10 
14.04 
 
2.01 

รวม  648 100.00 
วิธีในการปรับตวั 
 

 
ควบคมุต้นทนุ/ตดัคา่ใช้จา่ยท่ีไมจํ่าเป็น 
เพ่ิมราคาสินค้าและบริการ  
ปรับลดขนาดกิจการให้เลก็ลง 
ปลดคน 
ลงทนุขยายกิจการเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
เพ่ิมภาระงาน 1 คน ตอ่งานหลายด้าน 
ใช้เทคโนโลยีทดแทน 
เลิกกิจการ 

จํานวน 
300 
139 
29 
41 
66 
157 
68 
31 

ร้อยละ 
36.10 
16.73 
3.49 
4.93 
7.94 
18.89 
8.18 
3.73 

รวม  831 100.00 
 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    4.1 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะใหภ้าครัฐดาํเนินการช่วยเหลือสนบัสนุนในดา้นการ

ลดหย่อนภาษีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.90 รองมาคือ การแก้ไขปัญหาในดา้นการเงิน คิดเป็นร้อยละ 20.34           
การกระตุน้เศรษฐกิจในจงัหวดัสงขลาให้ดีข้ึน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และการจดัสวสัดิการท่ีมีมาตรฐานกว่าท่ี
เป็นอยู ่คิดเป็นร้อยละ 11.87  ส่วนขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ตอ้งการให้
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พบวา่ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ต้องการให้รัฐเพ่ิมมาตรการชว่ยเหลอืผู้ประกอบการในด้านภาษี	การจดั

กิจกรรมสง่เสริมด้านการทอ่งเท่ียว	และการจดัอบรมเพ่ือพฒันาฝีมือแรงงานในด้านตา่ง	ๆ	ให้มากขึน้

	 	 4.2	 ข้อเสนอแนะตอ่การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าครัง้ถดัไป	ผู้ประกอบการสว่นใหญ่แสดง

ความคดิเหน็วา่	ควรพิจารณาอยา่งสมเหตผุลในการขึน้คา่จ้าง	คดิเป็นร้อยละ	72.09	รองลงมาคือ	ให้

พิจารณาสภาพเศรษฐกิจ	และพิจารณาความนา่จะเป็นให้เหมาะสมในการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�า่	คดิ

เป็นร้อยละ	17.44	และ	10.47	ตามล�าดบั	ขณะท่ีข้อมลูเชิงคณุภาพ	พบวา่ผู้ประกอบการต้องการให้

ภาครัฐศกึษารายละเอียดและความแตกตา่งของประเภทธรุกิจก่อนการก�าหนดราคาคา่จ้างครัง้ถดัไป	

	 	 4.3	 ข้อเสนอแนะอ่ืน	 ๆ	พบว่า	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเร่งรัดนโยบาย 

เพ่ือกู้ เศรษฐกิจให้กลบัมาดีขึน้อยา่งเร่งดว่น	คดิเป็นร้อยละ	61.54	รองลงมา	คือ	ให้มีการขยายอตัรา

ค่าจ้างตามสภาวการณ์	 คิดเป็นร้อยละ	 30.77	 และระยะเวลาในการคงอยู่ของอตัราค่าจ้างขัน้ต�่า	 

308	บาท	 คือ	2	 ปี	คดิเป็นร้อยละ	29.25	สว่นข้อมลูสมัภาษณ์ให้ความคิดเหน็เพ่ิมเติมวา่ควรจดัเวที 

ให้กับผู้ประกอบการในแต่ละภาคได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาและแสดงความคิดเห็นต่ออตัราค่าจ้าง 

ขัน้ต�่าในมมุมองของธรุกิจแตล่ะภาค		

อภปิรายผล
	 ผู้วิจยัแยกประเดน็เพ่ืออภิปรายผลการวิจยัเชิงปริมาณ	ร่วมกบัข้อมลูการสมัภาษณ์ดงันี ้

 1.  ทศิทางผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่า 308 บาท 

  1.1 ต้นทนุการผลติ เป็นตวัแปรส�าคญัตอ่การบริหารจดัการของผู้ประกอบการ	อีกทัง้ยงั

ใช้เป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการจา่ยของนายจ้าง	ผลการศกึษาพบวา่คา่จ้างขัน้ต�า่ท่ีปรับสงูขึน้สง่ผล 

กระทบตอ่ต้นทนุการผลติในระดบัมาก	โดยเฉพาะในภาคการผลติและภาคการค้า	ทัง้นีเ้พราะในภาค

การผลิตต้องอาศยัวตัถดุิบ	 เทคโนโลยี	 เคร่ืองมือ	 เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั	 ขณะท่ีภาคการค้าเป็นธุรกิจ 

การค้าขายเชิงพาณิชย์	 โดยสว่นใหญ่ต้องอาศยัเงินสดในการแลกเปลี่ยน	 โดยธุรกิจค้าปลีกอาจต้อง

อาศยัเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน	จากผู้ผลติสูผู่้บริโภค	เชน่	ระบบบริหารจดัการกลาง	

ระบบคลงั	ระบบขนสง่	ธรุกิจทัง้ภาคการผลติและภาคการค้า	จงึมีต้นทนุการผลติสงู	สอดคล้องกบัผล

การศกึษาของสมแก้ว	รุ่งเลศิเกรียงไกร	และคณะ	(2556:	20)	ซึง่ท�าการส�ารวจสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เร่ืองผลกระทบและการปรับตวัของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในพืน้ท่ีภาคใต้ท่ีมีตอ่นโยบายของรัฐบาลในการก�าหนดอตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	300	บาทตอ่วนั	 

พบวา่การเพ่ิมของคา่แรงสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลติท่ีเพ่ิมขึน้	คดิเป็นร้อยละ	14.6	สอดคล้องกบั

ผลการศกึษาวิเคราะห์รายได้	 รายจ่าย	 และผลกระทบจากการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าของส�านกังาน 

คณะกรรมการคา่จ้าง	 (2556:	 18)	 โดยท�าการส�ารวจความคิดเห็นของนายจ้างจ�านวน	35,214	แห่ง	 

ทัว่ประเทศ	พบวา่	การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�า่สง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลติสงูขึน้	คดิเป็นร้อยละ	16.76		



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 279

	 	 	 	 สอดคล้องกบัผลจากการสมัภาษณ์ท่ีสะท้อนถงึมมุมองและทศันคตขิองผู้ประกอบการ

ในบริบทของจงัหวดัสงขลา	โดยผู้ประกอบในภาคการผลติแสดงความคดิเหน็วา่	“การปรับอตัราคา่จ้าง

ขัน้ต�่าของจงัหวดัสงขลา	หากมองโดยรวมมีความเหมาะสมเพราะถือวา่ไมม่ากเทา่ไร	 แตส่�าหรับภาค 

การผลิตแล้ว	 การขึน้ค่าจ้างแม้แต่บาทสองบาท	 ทกุอย่างคือ	 ต้นทนุการผลิตทัง้สิน้”	 สอดคล้องกบั 

ผู้ประกอบการในภาคการค้า	ท่ีให้ทศันะวา่	“ธรุกิจค้าปลกี	ค้าสง่	มีเร่ืองต้นทนุ	และผลก�าไร	เข้ามาเก่ียวข้อง	

ทกุอยา่งเป็นต้นทนุ	ทัง้สนิค้าท่ีรับมาขายไป	เม่ือคา่แรงสงูขึน้ผู้ประกอบการหลายรายก็ผลกัภาระไปยงั 

ผู้บริโภคท่ีต้องบวกราคาไปในสนิค้าตา่ง	ๆ”	ขณะท่ีผู้ประกอบการในภาคบริการคิดเหน็วา่	“การลงทนุ 

ในภาคบริการเน้นเร่ืองทกัษะปฏิบตั	ิเป็นความเข้มข้นของการใช้คณุภาพจากแรงงาน	ต้นทนุสว่นใหญ่ 

ของภาคบริการคือ	 ศกัยภาพของคน	 ซึ่งก็เน้นและพัฒนาทักษะกันมาตลอด	 ต้นทุนสินค้าบริการ 

บางอย่างก็ไม่ได้สงูเหมือนภาคการผลิตหรือภาคการค้า	 จึงรับผลจากการปรับขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต�่า

บ้างแตไ่มเ่ทา่ไร”	

	 	 	 	 การศึกษาผลกระทบด้านต้นทุนการผลิต	 จากอดีตสู่ปัจจุบนั	 สามารถคาดการณ์ 

ได้ว่าเม่ือใดท่ีอัตราค่าจ้างขัน้ต�่าปรับขึน้จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึน้	 การเตรียม 

การวางแผน	 และควบคุมต้นทุนโดยให้สามารถด�าเนินกิจการและแข่งขันในตลาดได้	 จึงเป็น 

เร่ืองส�าคัญ	 แนวคิดผลิตภาพแรงงาน	 (labour	 productivity)	 มีเป้าหมายหลักในการพัฒนา 

และเพ่ิมศกัยภาพบคุคลให้มีความรู้	ความสามารถ	 มีความช�านาญ	และมีทกัษะปฏิบตัิ	 ซึง่จะชว่ยให้

แรงงานสามารถผลติสนิค้าและบริการ	เพ่ิมมากขึน้ด้วยต้นทนุท่ีต�่าลง	นอกจากนีย้งัใช้เป็นปัจจยัส�าคญั

ในการก�าหนดคา่จ้าง	ตามความสามารถของแรงงานแตล่ะคนได้อยา่งเหมาะสมและยตุธิรรม	

  1.2 การลงทุน	 มีส่วนสัมพันธ์กับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่าท่ีเพ่ิมขึน้	 ผลการศึกษาพบว่า	 

ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านการลงทุนในระดบัปานกลาง	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะต้นทุนค่าจ้าง 

ท่ีเพ่ิมสงูขึน้	ท�าให้สถานการณ์ความมัน่คงทางการเงินลดลง	ผู้ประกอบการอาจมองเร่ืองของการลงทนุ

เป็นความเสีย่งท่ีต้องแบกภาระเพ่ิม	จงึชะลอการลงทนุไว้	สอดคล้องกบัข้อมลูท่ีวิเคราะห์วา่อตัราคา่จ้าง 

ขัน้ต�่าเก่ียวโยงถึงผลกระทบด้านการลงทนุ	 (ยงยทุธ	 แฉล้มวงษ์,	 2559;	 ศศิวิมล	 ตนัติวฒิุ,	 2559)	 

โดยเฉพาะธรุกิจในระดบั	SMEs	 ท่ีมีทนุในการด�าเนินการไมส่งูมากนกั	การตดัสนิใจลดหรือขยายทนุ 

จึงมีผลกระทบต่อการประกอบการในระยะยาวทัง้สิน้	 สอดคล้องกบัข้อค้นพบของมลัลิกา	 แซ่เซียด	

(2556:	 127)	 เร่ืองศกึษาผลกระทบและการปรับตวัจากการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าของผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดใหญ่ในจงัหวดัสงขลา	พบว่า	 ผลกระทบของผู้ประกอบการด้านการลงทนุโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง	การปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าไมท่�าให้เกิดภาวการณ์แขง่ขนั	สง่ผลให้สถานประกอบการ

ลดการขยายกิจการ	และสอดคล้องกบัข้อมลูการสมัภาษณ์เจาะลกึผู้ประกอบการในภาคการผลติและ

ภาคบริการท่ีมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนัคือ	 ในช่วงเศรษฐกิจท่ีต้องพึง่พาตวัเอง	การลงทนุ

เป็นเร่ืองใหญ่ต้องวิเคราะห์จดุคุ้มทนุในหลาย	ๆ 	ด้าน	ด้วยเหตขุองภาระคา่จ้างท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย	ๆ 		ขณะท่ี 
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ภาคการค้าแสดงความคดิเหน็ท่ีแตกตา่งวา่	“เราจ�าเป็นจะต้องมีการขยายการลงทนุเพ่ิม	เพ่ือให้มีราย

ได้เพียงพอท่ีจะน�ามาบริหารอตัราคา่จ้างท่ีเพ่ิมสงูขึน้	แม้วา่จะต้องเสี่ยงแตก็่ต้องลอง”		

	 	 	 	 การลงทนุมีความเช่ือมโยงกบัต้นทนุคา่จ้าง	ความคดิเหน็ท่ีแตกตา่งของผู้ประกอบการ 

สอดคล้องกบัทฤษฎีพฤติกรรมนกัลงทนุโดยอธิบายความแตกตา่งของพฤติกรรมการลงทนุ	 ขึน้อยูก่บั

คณุลกัษณะ	3	ประการ	คือ	นกัลงทนุท่ีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	(risk-averse	 investor)	นกัลงทนุท่ีชอบ

ความเสี่ยง	(risk-loving	investor)	นกัลงทนุท่ีไมส่นใจความเสี่ยง	(risk-neutral	investor)	ขณะท่ีผลติ

ภาพแรงงานยงัเป็นกลไกขบัเคลื่อนท่ีส�าคญัต่อการลงทนุ	 กลา่วคือเม่ือแรงงานสามารถผลิตสินค้าท่ี 

เพ่ิมขึน้	 อปุทานสินค้าและบริการเพ่ิมขึน้	 ราคาสินค้าลดลง	 เกิดศกัยภาพการแข่งขนัและการลงทนุ 

ท่ีเพ่ิมขึน้	พฤตกิรรมการลงทนุและผลติภาพแรงงานจงึมีผลตอ่การตดัสนิใจลงทนุของผู้ประกอบการ

  1.3 สวัสดกิาร	เป็นการจา่ยผลตอบแทนในรูปแบบหนึง่นอกเหนือจากคา่จ้าง	และเงินเดือน 

เรียก	รวม	ๆ	วา่	รายได้พิเศษ	(extra	income)	ทัง้นีเ้พ่ือจดับริการผลประโยชน์เกือ้กลูท่ีจะท�าให้	ลกูจ้าง

มีความเป็นอยูท่ี่ดี		ผลการศกึษาพบวา่	ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านสวสัดกิารในระดบัปานกลาง 

ทัง้นีเ้พราะสวสัดิการมีหลายรูปแบบ	 และเป็นค่าใช้จ่ายท่ีท�าให้ต้นทุนเพ่ิม	 ผู้ประกอบการจึงปรับ

สวสัดิการให้ลดลง	 สอดคล้องกบัข้อมลูจากเวทีประชมุเชิงปฏิบตัิการระดมสมอง	 ของกลุ่มนายจ้าง

และลกูจ้างเพ่ือติดตามผลกระทบจากการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าวนัละ	300	บาท	(กระทรวงแรงงาน,	

2556)	 โดยพบวา่สถานประกอบการหลายแหง่ปรับลดสวสัดิการลงหลายด้าน	 เพ่ือให้มีรายได้ท่ีเพียง

พอตอ่รายจา่ยท่ีเพ่ิมขึน้	และไมส่อดคล้องกบัผลการศกึษาของมลัลกิา	แซเ่ซียด	(2556:	125)	ท่ีพบวา่ 

การจัดสวัสดิการให้พนักงานส่งผลกระทบต่อผู้ ประกอบการในระดับน้อย	 ค่าแรงท่ีเพ่ิมขึน้ไม่ได้

ท�าให้ผู้ประกอบการลดสวสัดิการด้านการเงิน	 ด้านท่ีพกัอาศยั	 ด้านสขุอนามยัท่ีมีให้กับลกูจ้างใน 

สถานประกอบการ	ทัง้นีเ้น่ืองจากการศกึษาของมลัลกิา		แซเ่ซียด	เป็นการศกึษาในสถานประกอบการ

ธุรกิจขนาดใหญ่	 ขณะท่ีการศกึษาครัง้นีท้�าการศกึษาในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	การบริหาร

จดัการด้านสวสัดกิารจงึแตกตา่งกนั	

	 	 	 ส่วนผลสมัภาษณ์ผู้ประกอบการในภาคการผลิตให้ความคิดเห็นว่า	 “อตัราค่าจ้างมี

สว่นท�าให้สวสัดกิารท่ีจดัให้ลกูจ้างบางเร่ืองถกูตดัทอน	แตส่วสัดกิารพืน้ฐานตามกฎหมาย	เชน่	ประกนั

สงัคม	ประกนัอบุตัิเหต	ุยงัคงอยู	่ สว่นคา่เบีย้เลีย้ง	 โบนสั	 โอที	 	 มีการพิจารณาปรับตามความเหมาะ

สม”	สอดคล้องกบัการให้ข้อมลูของผู้ประกอบการภาคบริการวา่	“ธรุกิจบริการด�าเนินอยูไ่ด้	โดยขึน้อยู่

กบัความพงึพอใจของลกูค้า	บริษัทใช้วิธีการลดคา่ใช้จา่ยในด้านกิจกรรมสงัสรรค์	คา่อาหาร	มาให้เป็น 

สิ่งจูงใจกับพนักงานตามผลงานและความพึงพอใจของลูกค้ามากขึน้”	 ทัง้นีไ้ม่สอดคล้องกับ 

ผู้ประกอบการในภาคการค้าซึง่แสดงความคิดเห็นวา่	 “ธุรกิจของเราอยู่ได้เพราะลกูจ้างท่ีรู้ใจ	ท�างาน

กนัมานานไม่ต�่ากว่า	 10	 ปี	 และมีจ�านวนคนไม่มาก	จึงไม่มีการปรับลดสวสัดิการใด	ๆ	 เพ่ือให้เขามี 

ขวญัก�าลงัใจ	ท�างานให้เราอยา่งเตม็ท่ี”							
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	 	 	 การจดัสวสัดิการขึน้อยู่กบัทศันคติ	 โครงสร้าง	 สภาพแวดล้อมของธุรกิจ	 และตัง้อยู ่

บนพืน้ฐานกฎหมาย	 ปัจจบุนัแนวคิดการจดัสวสัดิการแรงงาน	 (labour	welfare)	 มีเป้าหมายหลกั 

เพ่ือสร้างความสมดุลของชีวิตและการท�างาน	 ได้รับความนิยมในการน�ามาใช้ก�าหนดเป็นทิศทาง 

การจัดสวัสดิการในองค์กรโดยประกอบด้วย	 1)	 การได้รับความคุ้มครองเก่ียวกับสภาพการจ้าง	 

2)	การได้รับการปฏิบตัอิยา่งยตุิธรรมในการท�างาน		3)	การมีอิทธิพลในการตดัสนิใจ	4)	การได้ท�างาน

ท่ีท้าทายความสามารถ	 และ	 5)	 ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต	 แนวคิดดงักล่าวเป็นแนวทาง 

ท่ีเหมาะสมตอ่การจดัสวสัดกิารท่ีสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้

  1.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่ามีความสัมพันธ์กับ 

การบริหารด้านทรัพยากรมนษุย์	 ด้วยเหตขุองคา่จ้างเป็นการบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีขบัเคลื่อนโดยการใช้

วิธีการบริหารทรัพยากรมนษุย์	ผลการศกึษาพบวา่	ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านบริหารทรัพยากร

มนษุย์ในระดบัปานกลาง	ทัง้นีเ้พราะผู้ประกอบการคดิเหน็วา่การปรับเปลีย่นระเบียบและวิธีปฏิบตัขิอง

บคุคล	ชว่ยลดงบประมาณบางสว่นลงได้	สอดคล้องกบัการศกึษาของ	Ahmad	et	al.	(2018:	98)	เร่ือง

การปฏิบตัด้ิานทรัพยากรมนษุย์ในโรงแรมลงักาวี	หลงัการน�าอตัราคา่จ้างขัน้ต�า่	ปี	2012	มาปฏิบตั	ิด้วย

วิธีการสมัภาษณ์เจาะลกึ	พบวา่	วิธีท่ีผู้ประกอบการปฏิบตัคืิอ	การลดการจ้างงาน	และปรับการท�างาน

ให้ยืดหยุน่เพ่ือให้การปฏิบตังิานด้วยคนจ�านวนน้อยมีประสทิธิภาพ	สอดคล้องกบัการศกึษาของธญัรัศษ์	

มลทิอง	(2557:	72)	เร่ืองการศกึษาการน�านโยบายคา่แรงขัน้	300	บาท	ไปปฏิบตัใินบริษัท	ทริปเปิลที	

บอรดแบนด์	จ�ากดั	(มหาชน)	พบวา่	บริษัทก�าหนดแนวทางการท�างานของพนกังาน	โดยการลดจ�านวน

ชัว่โมงโอที	และเพ่ิมยอดขาย	

	 	 	 นอกจากนีย้งัสอดคล้องผู้ประกอบการในภาคการผลิตท่ีให้ข้อมลูสนบัสนนุว่า	 “ธุรกิจ

การผลติต้องพึง่พาฝีมือจากแรงงาน	คา่จ้างท่ีปรับเพ่ิมขึน้	ท�าให้เราอาจต้องลดการวา่จ้างในบางงาน

ท่ียงัพอสบัเปลี่ยน	หรือเพ่ิมภาระงานให้กบัพนกังานเก่าอยูบ้่าง	ทัง้นีต้้องมองถงึต้นทนุจ้างกบัผลก�าไร

เหมาะสมกนัหรือไม”่	สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของผู้ประกอบการธรุกิจการค้าวา่	“บริษัทมีการยกเลกิ

งานบางต�าแหน่งท่ีไม่ส�าคญั	 และกระจายงานให้พนกังานได้รับผิดชอบเพ่ิมขึน้”	 และสอดคล้องกบั 

ความคิดเหน็ของภาคบริการวา่	 “ธรุกิจบริการใช้วิธีเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างานของพนกังานโดยเพ่ิม

ภาระงาน	 เน้นการอบรมฝึกทกัษะ	และก�าหนดมาตรฐานและคณุภาพงานให้สงูขึน้	 ซึง่ก็หวงัให้ลกูค้า

ประทบัใจและกลบัมาใช้บริการใหม”่

	 	 	 การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน	มักจะถูกใช้เป็นบทสรุปและ 

ค�าแนะน�าในการศึกษาเชิงประจักษ์หลาย	 ๆ	 งาน	 ทัง้เร่ืองการส่งเสริมพัฒนาศกัยภาพ	 การปรับ

เปลี่ยนภาระงาน	 ระยะเวลาการท�างาน	 รวมถงึเร่ืองการลดอตัราการจ้างงาน	 (Ahmad	et	 al.,	 2018;	

Ghani,	2016;	Meer	&	West,	2015;	Oyedele,	2016)	หากมองในเร่ืองปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพ 

การท�างาน	 แรงจงูใจ	 ความรักความผกูพนัในองค์กร	 ล้วนมีส่วนเก่ียวข้องกบัค่าจ้างและคนท�างาน 

ทัง้สิน้	 นอกจากนีค้่าจ้างยงัส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือจะดงึดดูคนดี	 คนเก่ง	 (talent) 
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เข้ามาสูอ่งค์กร	 การตัง้รับสถานการณ์โดยการบริหารจดัการประสิทธิภาพของคน	 ให้เกิดประสิทธิผล 

ตอ่งานในทกุด้านเป็นสิง่ท่ีสามารถชว่ยแก้ปัญหาได้

 2.  วธีิการปรับตวัของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องปรับเปลีย่น 

ไปตามสถานการณ์นโยบายคา่จ้างของภาครัฐ	ผลการศกึษาพบวา่	ผู้ประกอบการน�าหลกัการบริหาร

ทางด้านการเงินมาใช้ในการปรับตวั	โดยการควบคมุต้นทนุ	และตดัคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่�าเป็น	รองลงมาคือ	

การบริหารงานบคุคล	โดยเพ่ิมภาระงาน	1	คน	ตอ่งานหลายด้าน	การเพ่ิมราคาสนิค้าและบริการ	ทัง้นี ้

เพราะผู้ประกอบการต้องการหาแนวทางในการลดต้นทนุรวม	เพ่ือให้มีรายได้ท่ีเพียงพอตอ่งบประมาณ

ด้านรายจา่ยท่ีเพ่ิมขึน้	 ไมส่อดคล้องกบัการศกึษาของสมแก้ว	 รุ่งเลศิเกรียงไกร	และคณะ	 (2556:	22)	

ท่ีพบว่าผู้ประกอบการปรับตวัโดยการเพ่ิมราคาสินค้าและบริการ	 รองลงมาคือ	 ไม่ลดจ�านวนลกูจ้าง	 

ลดต้นทนุในการผลติและบริการด้านอ่ืนนอกเหนือจากคา่แรง		และการศกึษาของชยัวฒิุ	ตัง้สมชยั	และ

ปิยพรรณ	กลัน่กลิน่	(2556:	38)	พบวา่	ผู้ประกอบการปรับตวัโดยลดต้นทนุในการผลติและบริการอ่ืน 

นอกเหนือจากคา่แรง	รองลงมาคือ	ปรับราคาสนิค้าและบริการเพ่ิมขึน้	เปลี่ยนการจ้างงานประจ�าเป็น 

การรับช่วงท�างาน	 โดยเหมาจ่ายเป็นรายชิน้	 ทัง้นีค้วามไม่สอดคล้องของผลการศึกษาขึน้อยู่กับ 

ชว่งเวลาและสถานการณ์ท่ีใช้ในการศกึษาตา่งกนั

	 		 ส่วนผลการสัมภาษณ์พบว่าสอดคล้อง	 โดยผู้ ประกอบการภาคการผลิต	 คิดเห็นว่า	

“สถานการณ์ท่ีไมแ่นน่อนของสภาพเศรษฐกิจ	บวกกบันโยบายของรัฐ	ท�าให้ธรุกิจต้องชว่ยเหลอืตวัเอง	

โดยการโฟกสัท่ีเร่ืองของเงินเป็นหลกั	เพราะนัน่คือสิง่ท่ีเราสามารถควบคมุได้”	สอดคล้องกบัผู้ประกอบ

การภาคการค้าให้ความคดิเหน็ท่ีเพ่ิมเตมิวา่	“การปรับตวัท่ีใช้อยูคื่อ	ลดคา่ใช้จา่ยด้านพนกังานและคา่

ใช้จา่ยในการด�าเนินการตา่ง	ๆ 		เพ่ือให้ต้นทนุตอ่ยอดขาย	กลบัมาอยูใ่นเกณฑ์ปกต	ิซึง่เป็นการลดคา่ใช้

จา่ยใน	2	สว่น	ไมใ่ชก่ารลดเงินเดือนพนกังานหรือปรับลดสวสัดกิารลง	เพราะจะท�าให้พนกังานรู้สกึวา่

คณุผลกัภาระไปให้พวกเขา”	สว่นภาคบริการ	น�าเอาเร่ืองการบริหารงานบคุคล	เข้ามาปรับใช้โดยแสดง

ความคดิเหน็วา่	“ต้นทนุของคน	เป็นสิง่ท่ีเราต้องหวงัผลในระยะยาว	หากคนไมมี่คณุภาพก็สง่ผลตอ่งาน

บริการ	การบริหารคนจงึเป็นเร่ืองส�าคญัเพราะคนจะเข้าไปอยูใ่นทกุเร่ืองท่ีเราด�าเนินการโดยเฉพาะผลก

ระทบโดยตรงท่ีจะเกิดขึน้แก่ลกูค้า”

	 	 การปรับตัวเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารองค์กรภายใต้สถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงสอดคล้องตามหลกัการของทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์	 (situational	manage-

ment	theory)	ทัง้นีผู้้บริหารต้องมีการคดิวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีท่ีสดุ	ภายใต้การตดัสนิใจท่ีจะท�าให้ 

องค์กรอยูร่อด	การปรับตวัตอ่ต้นทนุแรงงานท่ีเพ่ิมสงูขึน้จงึขึน้อยูก่บัสถานการณ์และระดบัผลกระทบ

ท่ีได้รับ

  3.  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่า	 ค่าจ้างเป็นเร่ือง

ละเอียดอ่อนท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการในหลายเร่ืองโดยเฉพาะในเร่ืองเศรษฐกิจ	ผลการ

ศกึษาพบวา่	ผู้ประกอบการในจงัหวดัสงขลาต้องการให้ภาครัฐสนบัสนนุในเร่ืองของการลดหยอ่นภาษี	 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 283

ส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์	 โดยผู้ประกอบการภาคการผลิตเห็นว่า	 “จ้างขัน้ต�่าควรผูกติดกับหลัก 

ความเป็นจริงของสภาพเศรษฐกิจในทกุธรุกิจ	 	มาตรการสง่เสริมภาคการผลติควรตอ่เน่ืองและจริงจงั	

ไม่ใช่การท�าเป็นชั่วครัง้ชั่วคราว”	 ขณะท่ีภาคบริการซึ่งมีความเข้มข้นของการใช้แรงงานกล่าวว่า 

“รัฐควรเข้ามาส�ารวจถงึสภาพความต้องการจริง	ๆ 	วา่แตล่ะธรุกิจมีความแตกตา่งกนั	การก�าหนดคา่จ้าง

จงึควรจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทธรุกิจ	และควรให้ธรุกิจได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็บ้าง	

ไมใ่ชอ่ยู	่ๆ 	ก็ก�าหนดออกมาเลย”	สว่นภาคการค้ามีความคดิเหน็เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัภาคบริการ

วา่	“ควรมีการศกึษาความต้องการและความเป็นไปได้ของอตัราคา่จ้างขัน้ต�่าใหมก่่อนประกาศใช้”	

	 	 	 ความคดิเหน็แสดงถงึทศันคต	ิมมุมองของผู้ประกอบการ	ซึง่จะชว่ยให้ภาครัฐได้เข้าใจถงึ 

ความต้องการ	และทิศทางการขานรับตอ่การน�านโยบายคา่จ้างขัน้ต�า่มาปฏิบตั	ิโดยการศกึษาในครัง้นี ้

ใช้รูปแบบการบรรยายสภาพการณ์ของผลกระทบผสมผสานกบัคณุค่าและความรู้สกึนึกคิดของคน 

ในสังคม	 และพบว่า	 ผู้ ประกอบการส่วนใหญ่พอใจต่อนโยบายค่าจ้าง	 308	 บาท	 ท่ีไม่ส่งผลต่อ 

การด�าเนินธุรกิจมากนัก	 รวมถึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการแสดง 

ความคดิเหน็ตอ่นโยบายมากขึน้	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจยัไปใช้

								 	 1.1	ผู้ประกอบการน�าหลกัการและวิธีการปรับตวัไปใช้ประโยชน์	ในด้านการบริหารองค์กร

เพ่ือตัง้รับกบัสถานการณ์ปรับขึน้อตัราคา่จ้างขัน้ต�่าในประเดน็ตา่ง	ๆ	ดงันี ้

														 	 	 	 1.1.1	 วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของนโยบายคา่จ้างขัน้ต�่า	 เพ่ือเตรียมการ

จดัสรรต้นทนุการผลติให้เพียงพอกบังบประมาณท่ีเพ่ิมขึน้โดยการปรับลดคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่�าเป็น	

														 	 	 	1.1.2	ศกึษาความเป็นไปได้และโอกาสในการลงทนุเพ่ิม	ทัง้นีเ้พ่ือหาหนทางเพ่ิมรายได้ 

ของผู้ประกอบการให้เพียงพอกบัคา่แรงท่ีปรับสงูขึน้	

		 	 	 	 	1.1.3	บริหารคา่ตอบแทนโดยยดึหลกั	ราคาคา่จ้างยตุธิรรม	ท่ีครอบคลมุความยตุธิรรม

ในด้านผลประโยชน์ตา่งตอบแทนระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างท่ีเหมาะสม	และความยตุธิรรมทางสงัคม

ในสทิธิ	ผลประโยชน์	และสวสัดกิารท่ีลกูจ้างควรได้รับ	

														 	 	 	1.1.4	บริหารงานบคุคลให้สอดรับกบัสถานการณ์	โดยการพฒันาทกัษะ	ความสามารถ

ในการปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพในหลายด้าน	เพ่ือรองรับภาระงานท่ีเพ่ิมขึน้					

								 	 1.2	 	ภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง	ควรมีมาตรการชว่ยเหลือผู้ประกอบการด้านภาษี	

และจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาด	ทัง้ทางด้านการค้า	การลงทนุ	การทอ่งเท่ียว	ทัง้นีเ้พ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ

ให้ดีขึน้
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	 2.			ข้อเสนอแนะในการท�าวิจยัครัง้ตอ่ไป

								 	 2.1	ผลติภาพแรงงาน	 เป็นเร่ืองท่ีนกัวิชาการและผู้ประกอบการให้ความสนใจ	หลงัการปรับ 

อตัราคา่จ้างขัน้ต�่า	 ผลิตภาพแรงงาน	 เพ่ิมขึน้หรือไม่	 เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการท�าการศกึษาวิจยั

เพ่ิมเตมิ

							 	 2.2	 การวิจัยครัง้นีศ้ึกษาในภาพรวมของธุรกิจ	 ภาคการผลิต	 ภาคการค้า	 และภาค 

การบริการ	งานวิจยัครัง้ถดัไปควรศกึษาเจาะลกึเฉพาะภาคใดภาคหนึง่				

สรุป 
	 การปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต�่าช่วงปี	 2560	 เป็นจุดเร่ิมต้นของการกลบัมาใช้อัตราขัน้ต�่าท่ีมี 

การพิจารณาความแตกต่างตามลกัษณะของพืน้ท่ีอีกครัง้	 ซึง่เป็นช่วงท่ีผู้ประกอบการผ่านการเรียนรู้

และใช้วิธีการบริหาร	 เพ่ือปรับตวัตอ่สถานการณ์ปรับขึน้อตัราคา่จ้างขัน้ต�่าซึง่เป็นจดุวิกฤตมาได้ระยะ

หนึง่แล้ว	อยา่งไรก็ตามด้วยข้อจ�ากดัในหลาย	ๆ 	ด้านของธรุกิจระดบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

เช่น	 เงินทนุ	 เทคโนโลยีในการผลิต	ความรู้และทกัษะในด้านการแข่งขนั	 ระดบัฝีมือของแรงงาน	ซึง่ 

สง่ผลกระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจ	ทัง้ในด้านต้นทนุ	การลงทนุ	การจดัสวสัดกิาร	การบริหารทรัพยากรมนษุย์	 

รวมถึงการบริหารในด้านอ่ืน	 ๆ	 แม้ว่าการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�่าจะสง่ผลดีหลายด้าน	แต่อย่างน้อย 

ผลกระทบของธุรกิจในระดับ	 SMEs	 ก็ควรเป็นประเด็นหนึ่งในการพิจารณา	 ทัง้นีเ้พ่ือกระจาย 
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การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงที่มีผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ
ของนักศกึษาในจงัหวัดนครปฐม

ADAPTATION OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY, 
AFFECTING THE QUALITY OF LIFE OF UNIVERSITY STUDENTS 

IN NAKHON PATHOM PROVINCE

วศิษิฐ์ ฤทธิบุญไชย/ WISIT  RITTIBOONCHAI1 

บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา	1)	การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	2)	ระดบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	และ	3)	การปรับ

ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสง่ตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	

กลุม่ตวัอย่างได้มาโดยการใช้วิธีการสุม่แบบโควต้า	 จ�านวน	400	คน	 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมลู	 ได้แก่	

แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา	และวิเคราะห์คา่ความเท่ียง	 วิเคราะห์ข้อมลูโดย

การหาคา่ความถ่ี	คา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง	

	 ผลการวิจยัพบวา่	 1)	 การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษาในจงัหวดั

นครปฐมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด	 โดยเรียงล�าดับได้ดังนี	้ ด้านเง่ือนไขคุณธรรม	 ด้านเง่ือนไข 

ความรู้	 ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวัด้านความมีเหตุผล	 และ	 ด้านความพอประมาณตามล�าดบั	 

2)	 ระดบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	 อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ	 โดยเรียงล�าดบั

ได้ดงันี	้ การพฒันาด้านความคิดด้านร่างกาย	 ด้านจิตใจด้านอารมณ์	 ด้านวินยั	 ด้านสงัคม	และด้าน

ปัญญา	ตามล�าดบั	3)	การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต

ของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมโดยมีคา่สมัประสทิธ์ิ	(					)	เทา่กบั	0.94

ค�าส�าคัญ : หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,	คณุภาพชีวิต,	การปรับใช้

1อาจารย์	ดร.	คณะวิทยาการจดัการ	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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วศิษิฐ์ฤทธิบุญไชย/WISIT  RITTIBOONCHAI11 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม 2) ระดบัคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม และ 3) การปรับใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยการใช้วิ ธีการสุ่มแบบโควต้า  จํานวน  400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา และวิเคราะห์คา่ความเท่ียง วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหา
คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  

ผลการวิจัยพบว่า  1) การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในจังหวัด
นครปฐมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ โดยเรียงลําดบัได้ดงันี ้ด้านเง่ือนไขคณุธรรม ด้านเง่ือนไขความรู้ ด้าน
การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวัด้านความมีเหตผุล และ ด้านความพอประมาณตามลําดบั 2) ระดบัคณุภาพชีวิต
ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับได้ดังนี  ้การพัฒนาด้าน
ความคิดด้านร่างกาย ด้านจิตใจด้านอารมณ์ ด้านวินยั ด้านสงัคม และด้านปัญญา ตามลําดบั3) การปรับ
ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลตอ่ การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมโดย
มีคา่สมัประสทิธ์ิ ( β ) เท่ากบั 0.94 
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ABSTRACT

	 This	 research	 aimed	 to	 study:	 1)	 the	 adaptation	 of	 Sufficiency	 Economy	 

Philosophy	of	students	in	Nakhon	Pathom	Province;		2)	the	level	of	quality	of	life	of	students	 

in	Nakhon	Pathom	Province;	 and	 	 3)	 the	 adaptation	 of	 Sufficiency	Economy	Philosophy	 

affecting	 the	 development	 of	 quality	 of	 life	 of	 students	 in	 Nakhon	 Pathom	 Province.	 

The	 sample	was	 400	 university	 students	 selected	 by	 quota	 sampling.	 The	 instrument	 

was	a	questionnaire	passed	the	test	of	content	validity	and	reliability	analysis.	The	data	were	

analyzed	with	 frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	structural	equation	

analysis.

	 The	 research	showed	 that:	 1)	 the	adaptation	of	Sufficiency	Economy	Philosophy 

of	 university	 students	 in	Nakhon	 Pathom	Province	was	 at	 a	 high	 to	 the	 highest	 level.	 

The	aspects	were,	in	the	descending	order,	moral	condition,	knowledge	condition,	self-immunity, 

reasonableness,	 and	moderation.	 2)	 The	quality	 of	 life	 of	 university	 students	 in	Nakhon	

Pathom	Province	was	at	a	high	to	the	highest	level.	The	aspects	were,	in	the	descending	

order,	the	development	of	thought,	body,	mind,	emotion,	discipline,	society,	and	intellect.	 

3)	The	adaptation	of	Sufficiency	Economy	Philosophy	affected	the	development	of	quality	of	

life	of	students	in	Nakhon	Pathom	Province	with	coefficient	(				)	of	0.94.

Keywords: Sufficiency	Economy	Philosophy,	quality	of	life,	adaptation

บทน�า
	 ในยคุโลกาภิวตัน์	โลกมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว	ท�าให้เทคโนโลยีใหม	่ๆ 	เกิดขึน้และเร่ิมมี

แนวโน้มเข้ามาท�าหน้าท่ีแทนมนษุย์มากย่ิงขึน้	มนษุย์ในยคุปัจจบุนัเร่ิมเข้าสูค่วามท้าทายท่ีจะปรับตวัตอ่

การเปลีย่นแปลงใหม	่ๆ 	รวมถงึความท้าทายท่ีจะถกูเทคโนโลยีเข้ามาท�างานแทนท่ีและอาจรวมถงึแยง่

งานท่ีเราเคยท�า	ในความรวดเร็วของการเปลีย่นแปลงนีเ้องก่อให้เกิดความเครียดในเร่ืองการปรับตวัให้

ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง	กอปรกบักระแสแหง่ความเป็นบริโภคนิยมของโลกท่ีพยายามจะหลอ่หลอมให้

คนหลงความฟุ้ งเฟ้อ	ท�าให้คนในยคุนี	้พยายามสร้างการยอมรับจากคนอ่ืนจากการอวดความมัง่มี	ชีวิตท่ี

ผาสกุ	ผา่นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค	สิง่เหลา่นีก่้อผลกระทบตอ่คนสว่นใหญ่ในสงัคมท่ีไมมี่ภมิูต้านทานเพียง

พอจะหลงไปในกระแสความเป็นบริโภคนิยม	เกิดพฤตกิรรมซือ้ของท่ีตนไมต้่องการ	ด้วยระบบเงินผอ่น	

เพ่ืออวดความมัง่มีให้คนท่ีตนก็ไมไ่ด้รัก	ผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค	เพียงเพ่ือหวงัยอดกด	Like	อาจจะสรุปได้

วา่การเปลีย่นแปลงของโลกท�าให้คนในยคุปัจจบุนัเข้าสูก่ารเป็นมนษุย์ท่ีเสาะหาการบริโภค	ใช้เงินเกินตวั 

และตกอยูใ่นวงัวนแหง่ความทกุข์

1 
 

การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงที่มีผลต่อการพฒันาคุณภาพ
ชีวติ 

ของนักศกึษาในจังหวัดนครปฐม 
ADAPTATION OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY, AFFECTING 

THE QUALITY OF LIFE OF UNIVERSITY  
STUDENTS IN NAKHON PATHOM PROVINCE 

 

วศิษิฐ์ฤทธิบุญไชย/WISIT  RITTIBOONCHAI11 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม 2) ระดบัคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม และ 3) การปรับใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยการใช้วิ ธีการสุ่มแบบโควต้า  จํานวน  400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา และวิเคราะห์คา่ความเท่ียง วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหา
คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  

ผลการวิจัยพบว่า  1) การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในจังหวัด
นครปฐมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ โดยเรียงลําดบัได้ดงันี ้ด้านเง่ือนไขคณุธรรม ด้านเง่ือนไขความรู้ ด้าน
การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวัด้านความมีเหตผุล และ ด้านความพอประมาณตามลําดบั 2) ระดบัคณุภาพชีวิต
ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับได้ดังนี  ้การพัฒนาด้าน
ความคิดด้านร่างกาย ด้านจิตใจด้านอารมณ์ ด้านวินยั ด้านสงัคม และด้านปัญญา ตามลําดบั3) การปรับ
ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลตอ่ การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมโดย
มีคา่สมัประสทิธ์ิ ( β ) เท่ากบั 0.94 
 
คาํสาํคัญ :หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คณุภาพชีวิต การปรับใช้ 
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	 ด้วยวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช	 ซึ่งทรงห่วงใย

พสกนิกรของพระองค์และด้วยการตระหนักถึงความส�าคญัของประเทศชาติ	 ท่ีต้องการทรัพยากร

มนษุย์ท่ีมีความเข้มแข็ง	 มีภมิูต้านทานตอ่การเปลี่ยนแปลงแห่งสงัคมบริโภคนิยมสดุโตง่	พระองค์จงึ

ได้ประทาน	หลกัปรัชญาส�าคญัซึง่ชีถ้งึแนวการด�ารงอยูแ่ละปฏิบตัตินของประชาชนในทกุระดบั	ตัง้แต่

ระดบัครอบครัว	 ระดบัชมุชน	จนถึงระดบัรัฐ	ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทาง

สายกลาง	โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ	เพ่ือให้ก้าวทนัตอ่โลกยคุโลกาภิวตัน์	(วิศษิฐ์	ฤทธิบญุไชย, 

2560:	29)	นัน่คือหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ด้วยแนวทางดงักลา่วท่ีพระองค์ได้ทรงวาง	และ

ได้ทรงปฏิบตัิเป็นแบบอย่างตลอดรัชกาลท่ีพระองค์ทรงครองราชย์	 ผลท่ีเกิดขึน้คือ	 แนวคิดนีไ้ด้รับ 

การยอมรับจากองค์การยเูนสโกจนถวายราชสดดีุแก่ในหลวงรัชกาลท่ี	9	ยกยอ่งเป็นกษัตริย์นกัพฒันา

ผู้ ย่ิงใหญ่	ซึง่จะเป็นต้นแบบไปสูก่ารพฒันาในระดบัโลก	(เดลนิิวส์,	2560)	นอกจากนี	้องค์การยเูนสโก 

ยังเลือกประเทศไทยให้เป็นชาติแรกในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยให้เป็นประเทศแรกใน 

การตีพิมพ์หนงัสือ	 เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศในการส่งเสริมการพฒันาท่ี

ยัง่ยืน	ผา่นการด�าเนินโครงการความชว่ยเหลอืด้านการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(เอม็ไทยนิวส์,	2560)	

	 นับถึงปัจจุบนัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นแนวคิดท่ี 

ล�า้สมยั	เพราะสารัตถะในปรัชญาของพระองค์เน้นถงึ	การพฒันาท่ียัง่ยืนมาก่อนท่ี	จะมีการรับรองวาระ

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน	 (Sustainable	Development	Goals:	 SDGs)	พ.ศ.	 2573	 ในสหประชาชาติ		

ด้วยตระหนกัวา่หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นทางเลือกหนึง่ท่ีจะบรรลเุป้าหมายการพฒันา

อยา่งยัง่ยืน	ท�าให้ประเทศไทยในฐานะประเทศแรกท่ีมีการใช้แนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานกลุ่มประเทศท่ีก�าลังพัฒนา	 134	 ประเทศ	 และในต่างประเทศเองได้มี 

การน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสองลกัษณะ	 ได้แก่	 จัดตัง้ศูนย์เรียนรู้ 

ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีของภาครัฐหรือของประมขุประเทศ	เชน่	ในราชอาณาจกัรเลโซโท	ราชอาณาจกัรตองกา	

และ	สปป.ลาว	และโครงการเกษตรหรือชมุชนตวัอยา่ง	เชน่	ตมิอร์เลสเต	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	และ

ประเทศชิลี	(มตชินออนไลน์,	2560)	

	 ด้วยเหตนีุเ้องท�าให้	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร	 ทรงรับสัง่

กบัรัฐบาลและรัฐมนตรีบางท่านว่า	 ขอให้รัฐบาลท�าหน้าท่ี	 เพ่ือให้ประชาชนมีความสขุให้มากท่ีสดุ

ในรัชกาลปัจจบุนั	 โดยใช้แนวทางของสมเดจ็พระบรมชนกนาถ	ซึง่ได้ทรงท�ามาตลอด	70	 ปีท่ีผา่นมา	 

ทา่นทรงให้สบืสานตอ่ในสิง่เหลา่นี	้ไมใ่ห้เสือ่มถอยหรือน้อยลงไปกวา่เดมิ	ทา่นทรงรับสัง่ด้วยความหว่งใย 

ในสิง่ส�าคญัหลกั	ๆ 	คือเร่ืองของการศกึษา	การพฒันาทรัพยากรมนษุย์	การสาธารณสขุ	การเสริมสร้าง

อาชีพ	รายได้	และคณุภาพชีวิต	สิง่ส�าคญัจะต้องท�าให้ประเทศชาตสิงบสขุ	สนัต	ิไมมี่ความขดัแย้ง	ดงันัน้ 

ทกุคนจงึต้องสนองพระราชปณิธานของพระองค์ทา่นตามแนวทางของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระองค์ใหม	่

โดยใช้ศาสตร์พระราชาของพระบรมชนกนาถรัชกาลท่ี	9	มาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ	และรัฐบาลเอง
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ต้องสนองตอ่สิง่ท่ีพระองค์ทรงรับสัง่ไว้	วางแนวทางของยทุธศาสตร์ชาต	ิท่ีจะท�าให้ประเทศมัน่คง	มัง่คัง่	

และยัง่ยืน	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รัชกาลท่ี	9	ทรงมีรับสัง่ไว้วา่การพฒันาประเทศไทยจ�าเป็นต้อง

มีการพฒันาคูข่นานกนั	ไมใ่ชพ่ฒันาโดยใช้แนวทางตะวนัตกเพียงอยา่งเดียว	จะต้องใช้ของตะวนัออก 

ควบคูไ่ปด้วย	 เพราะแบบตะวนัตก	อาจท�าให้ทกุอย่างพฒันาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 แตอ่าจจะไม่

ยัง่ยืน	จนเกิดผลกระทบและความเสี่ยงตา่ง	ๆ	การพฒันาแบบตะวนัออก	อาจจะช้าแตมี่ความมัน่คง

มากกวา่	หากสร้างความเข้มแข็งระดบัฐานรากได้	 ก็จะเติบโตไปอยา่งมัน่คง	 ในเร่ืองของงบประมาณ	

ถือเป็นปัญหาหนึง่ท่ีส�าคญัในการบริหารประเทศ	ทัง้การจดัสรร	และการใช้จา่ย	ประเทศไทยจงึจ�าเป็น

ต้องใช้ศาสตร์พระราชา	“เศรษฐกิจพอเพียง”	และการบริหารประเทศตะวนัตกและตะวนัออก	คูข่นานไป

ด้วยกนั	เป็น		3	หว่ง	2	เง่ือนไข	อนัประกอบไปด้วย	ความพอประมาณ	ความมีเหตผุล	การมีภมิูคุ้มกนั

ในตวัท่ีดี	เง่ือนไขความรู้	และเง่ือนไขคณุธรรม	เพ่ือสร้างการใช้จา่ยอยา่งมีเหตผุล	และมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี	 

(ผู้จดัการรายวนั,	2559,	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Thailand,	2017)	สิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยหลอ่หลอม 

ให้คนในประเทศเกิด	คณุภาพชีวิตท่ีดี	ซึง่เป็นเร่ืองของการด�ารงอยูข่องชีวิตอยา่งมีคณุภาพและมีความสขุ 

คณุภาพชีวิตเป็นแนวคดิท่ีใช้กนัจนคุ้นชินในทกุบริบท	แตค่ณุภาพชีวิตท่ีเกิดจากการปรับใช้หลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	ท่ีเช่ือวา่จะสามารถสร้างความยัง่ยืนตอ่ประเทศชาติ	ยงัเป็นงานท่ีคอ่นข้างใหม ่

และรอการตรวจสอบผลจากงานวิจัยโดยจากกสืบค้นงานวิจัยท่ีเก่ียวเน่ืองจะพบว่า	 งานท่ีศึกษา 

ความสมัพนัธ์ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จะมีแนวโน้มศกึษากบัคณุภาพชีวิตของเกษตรกร 

เป็นสว่นใหญ่	อาทิศกึษา	การด�ารงชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัความสขุเชิงอตัวิสยั 

ในเกษตรกร	(ชนดัดา	ภหูงษ์ทอง	และธีระพร	อวุรรณโณ,	2552:	147-165)		กบัการพฒันาตนเองและ 

ตวัชีว้ดัความอยูดี่มีสขุของครอบครัวเกษตรกร	(สมนกึ	ปัญญาสงิห์,	2557:	121-138)	หรือ	ความสมัพนัธ์

ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชมุชน	อาทิ	 การศกึษาความสขุมวลรวมชมุชน 

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (ธนกฤต	 ทุริสทุธ์ิและชาตรี	 นาคะกุล,	 2556:	 209-220)	 

การศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 :	 หลกัการและวิธีการพัฒนาชุมชนตามหลกัพุทธธรรม 

อย่างยั่งยืน	 (อนุวัต	 กระสงัข์,	 2560:	 125-144)	 การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 

การพฒันาชมุชนในศตวรรษท่ี	 21	 (เสกสรรค์	 สนวา	และสพุฒันา	ศรีบตุรดี,	 2560:	 153-168)	 และ	 

การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยืนด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ของ

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม	กรณีศกึษา	สามพรานโมเดล	โดยมลูนิธิสงัคมสขุใจ	(กิตติคณุ	แสงนิล		และสนัตธิร	 

ภริูภกัดี,	 2561:	 168-182)	นอกจากนีย้งัมีการศกึษาเก่ียวกบั	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดบั

มหภาค	อาทิ	เร่ือง		บทบาทของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอ่การปฏิรูปประเทศไทย	(ฉตัรณรงค์ศกัดิ์ 

สธุรรมดี	และจินตกานด์	สธุรรมดี,	2560:	187-196)	แนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 (พทัธนนัท์	หรรษาภิรมย์โชค	และอรจรีย์	ณ	ตะกัว่ทุง่,	2560:	129-140)	และ

ศาสตร์พระราชา	The	King’s	Philosophy	ของอนชุา	เสมารัตน์	(2560:	112-126)
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	 จะเห็นได้วา่งานวิจยัท่ีกลา่วอ้างมาทัง้หมดยงัไม่ได้มีงานใดท่ีระบชุดัเจนถึง	 การปรับใช้หลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา	ซึง่นกัศกึษามีความส�าคญั

ในฐานะคนรุ่นใหมท่ี่จะชว่ยพฒันาประเทศ	หากกลุม่คนเหลา่นีไ้ด้รับการหลอ่หลอม	ปลกูฝังหลกัปรัชญา

ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ประทานให้	ก็นา่จะเป็นหลกัประกนัความมัน่คงส�าหรับประเทศไทย

ตอ่ไป	 อีกทัง้ในฐานะท่ีผู้ วิจยัเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ในจงัหวดันครปฐม	 มีความมุง่หวงั 

ว่าเด็กยุคใหม่ในชาติจ�าเป็นต้องมีการเติบโตอย่างมีภูมิต้านทานต่อความฟุ้ งเฟ้อของโลก	 และมี 

ความเช่ือมัน่วา่แนวคดิ	“ศาสตร์พระราชา”	เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีล้นเกล้ารัชกาลท่ี	9	 

ได้คิดและได้รับการสานต่อจากพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน	 เป็นแนวคิดท่ีสามารถน�ามาใช้ได้เป็น 

อยา่งดีตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตในทกุมิตขิองความเป็นมนษุย์	งานวิจยัเร่ือง		การปรับใช้หลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐมจึงเกิดขึน้	 

โดยมุง่หวงัหาค�าตอบเบือ้งต้น	และจดุประกายให้ผู้ ท่ีสนใจท�าการศกึษาตอ่ยอดตอ่ไป

วัตถุประสงค์
	 1.	เพ่ือศกึษาการปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	

	 2.	เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	

	 3.	 เพ่ือศกึษาการปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสง่ต่อการพฒันาคณุภาพชีวิต

ของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม

กรอบแนวคดิในการวจิยั
	 ผู้วิจยัได้ท�าการศกึษางานวิจยัตา่ง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั	ซึง่จะ

แบง่สาระของการทบทวนวรรณกรรมได้ดงันี ้

 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

	 ได้มีนักวิชาการหลายท่านและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 

หลากหลายความหมาย	ผู้วิจยัขอเสนอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง	ดงันี ้

	 ประเวศ	 วะสี	 (2542:	 25)	 ให้ความหมาย	 เศรษฐกิจพอเพียงว่า	 เป็นส่วนหนึ่งของธรรมรัฐ 

แห่งชาติหรือเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบวาระรีบด่วนของชาติ	 อนัประกอบด้วย	 1)	 สร้างคุณค่าและ 

จิตส�านกึใหม	่2)	สร้างเศรษฐกิจพอเพียง	3)	ปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน		4)	ปฏิรูประบบรัฐ 

ทัง้การเมืองและระบบราชการ	5)	ปฏิรูปการศกึษา	6)	ปฏิรูปสื่อ	และ	7)	ปฏิรูปกฎหมาย	ท่ีเม่ือเช่ือมโยง

กนัแล้วจะท�าให้ประเทศไทยมีฐานท่ีเข้มแข็งและเตบิโตได้อยา่งสมดลุ
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	 สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 (2543)	 ได้ให้ความหมายของค�าว่า	 เศรษฐกิจพอเพียง	 หมายถึง 

ความสามารถของชมุชนเมือง		รัฐ		ประเทศ		หรือภมิูภาคหนึง่	ๆ 	ในการผลติสนิค้า	และบริการเพ่ือเลีย้ง

สงัคมนัน้	ๆ	ได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะต้องพึง่พาปัจจยัตา่ง	ๆ	ท่ีเราไมไ่ด้เป็นเจ้าของ

	 พระธรรมปิฎก	ป.อ.	 ปยุตโต	 (มปป.	 อ้างถึงใน	 ปิยบุตร	 หล่อไกรเลิศ,	 2547:	 33)	 ได้ให้ 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่	ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงอาจมองได้เป็น	2	ด้าน	คือ	

มองอยา่งวตัถวุิสยั	และมองแบบจิตวิสยั

	 1.		มองอยา่งวตัถวิุสยั	มองภายนอก	คือ	ต้องมีกินมีใช้	มีปัจจยัสีเ่พียงพอท่ีเราพดูวา่	พอสมควร

กบัอตัภาพ	ซึง่ใกล้เคียงกบัค�าวา่	พึง่ตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ

	 2.		สว่นความหมายด้านจิตวิสยัหรือด้านจิตใจภายใน	คือ	คนจะมีความรู้สกึเพียงพอไมเ่ทา่กนั	

บางคนมีเป็นล้านก็ไมพ่อ	บางคนมีนิดเดียวก็พอเป็นการเพียงพอทางจิต

	 ไพเราะ	 เลศิวิราม	 (2550:	43)	 ได้กลา่วถงึความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง	 ไว้วา่เศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นหลกัปรัชญาท่ีต้องปรับจิตใจ	และสภาพตวัเราเองเสียก่อน	ถ้าหากยงัหลงในกิเลสตณัหา	

ความมีเหตมีุผลก็หายไป	 ให้จ�าค�าหลกั	 ๆ	 ไว้	 3	ค�า	 คือ	 ท่ีพระองค์ทา่นตรัสไว้	 ยดึค�าวา่พอประมาณ	 

มีเหตมีุผล	และให้มีภมิูคุ้มกนั

	 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต	ิ(2550:	1)	ได้กลา่วถงึ	เศรษฐกิจแบบพอเพียงไว้วา่	

เป็นความสามารถในการด�ารงชีวิตอยา่งเรียบงา่ยตามฐานะ	มีความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณตน	รายจา่ย

ไมเ่กินรายรับ	รู้จกัเก็บออม	รู้จกัเลอืกซือ้สนิค้าท่ีผลติในท้องถ่ิน	มีการผลติเพ่ือให้พอมีพอกินในครอบครัว	

ชมุชน	เหลือจากการบริโภคจงึน�าไปจ�าหนา่ย	รู้จกัการรวมกลุม่สหกรณ์	เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตน

และสมาชิกในกลุม่

	 เกษม	 วฒันชยั	 (2549:	 154-161)	 กล่าวถึงแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	

แนวทางการด�ารงอยูแ่ละปฏิบตัตินของประชาชนในทกุระดบั	ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว	ชมุชน	จนถงึระดบัรัฐ 

ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในสายทางกลาง	 โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ

เพ่ือให้ก้าวหน้าทนัตอ่โลกยคุโลกาภิวตัน์	ความพอเพียง	หมายถงึ	ความพอประมาณ	ความมีเหตมีุผล 

รวมถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควร	 ต่อการมีผลกระทบใด	 ๆ	 อนัเกิด 

จากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน	ทัง้นี	้ จะต้องอาศยัความรอบรู้	 ความรอบคอบและ 

ความระมดัระวงัอยา่งย่ิงในการน�าวิชาการตา่ง	ๆ	มาใช้ในการวางแผน	และการด�าเนินการทกุขัน้ตอน

และขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาต	ิโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	นกัทฤษฎี	

และนกัธรุกิจในทกุระดบั	ให้มีส�านกึในคณุธรรมความซ่ือสตัย์สจุริต	และให้มีความรอบคอบท่ีเหมาะสม 

ด�าเนินชีวิต	 ด้วยความอดทน	 ความเพียร	 มีสติปัญญาและรอบคอบ	 เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ 

การรองรับการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ด้านวตัถ	ุสงัคม	สิง่แวดล้อม	และวฒันธรรม

จากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี	มีเง่ือนไขอยู	่3	ประการ	คือ
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	 1.		จะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาต	ิ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	นกัทฤษฎีและ 

นกัธรุกิจให้มีส�านกึในคณุธรรม	ความซ่ือสตัย์	สจุริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม

	 2.		ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	มีความเพียร	มีสตแิละความรอบคอบ

	 3.		จะต้องอาศยัความรอบรู้	 ความรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างย่ิงในการน�าวิชาการ

ตา่ง	ๆ	มาใช้ในการวางแผน	และการด�าเนินการทกุขัน้ตอน

 

 ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

	 ปรียานชุ	พิบลูสราวธุ	(2551:	78)	กลา่ววา่	ในการน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ให้เกิดผลตอ่การพฒันานัน้	ต้องเข้าใจ	“กรอบแนวคดิ”	วา่เป็นปรัชญาท่ีชีแ้นะแนวทางการด�ารงอยูแ่ละ

ปฏิบตัตินในทางท่ีควรจะเป็น	โดยมีพืน้ฐานมาจากวิถีชีวิตดัง้เดมิของสงัคมไทย	สามารถน�ามาประยกุต์

ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	มุง่เน้นการรอดพ้นจาก

ภยัและวิกฤต	เพ่ือความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันา	โดยอาศยัหลกั	3	หว่ง	2	เง่ือนไข	ได้แก่	

การด�ารงชีวิตในความพอดี	มีการปฏิบตัตินตามทางสายกลาง	โดยมีความพอประมาณ	ความมีเหตผุล	

มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี

 การพฒันาคุณภาพชีวติ

	 มีการอธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตไว้เป็นมิติท่ีหลากหลาย	 (multidimensional 

description)	กลา่วคือ	Wikipedia	กลา่วถงึคณุภาพชีวิตวา่เป็นความอยูดี่มีสขุ	(wellbeing)	ของบคุคล

และสงัคม	องค์การอนามยัโลกกล่าวถึง	 คณุภาพชีวิตว่าเป็นความพึงพอใจและการรับรู้สถานะของ

บคุคลในการด�าเนินชีวิต	 โดยจะสมัพนัธ์กบั	ความคาดหวงั	 เป้าหมายของบคุคล	วฒันธรรม	คา่นิยม	

มาตรฐานของสงัคม	รวมถงึ	การเมืองการปกครอง	(Wikipedia,	2017)	

	 Campbell	&	Schraiber	(2013)	กลา่วถงึคณุภาพชีวิตครอบคลมุ	ความสขุ	ความพอใจ	และ

ความหวงั	 เป็น	ภาวะความเป็นอยูท่ี่ดีทัง้ของตนเอง	 (ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ)	และของสงัคม	ทัง้นี ้

ครอบคลมุไปถงึ	ความปลอดภยั	สทิธิ	 และเสรีภาพ	สว่นในทางการแพทย์มองคณุภาพชีวิตวา่หมาย

ถงึ	สภาพร่างกาย	และจิตใจท่ีมัน่คงแข็งแรง	มีความพอใจ	สขุใจ	สขุกาย	และมีความสงบ	ทัง้นีค้ณุภาพ

ชีวิตจะถกูคกุคามด้วยโรคและภาวะผิดปกตติา่ง	ๆ	ของร่างกายและจิตใจ	

	 สรุปได้ว่ามุมมองคุณภาพชีวิตเกิดจากหลากหลายสาขา	 เช่น	 นักเศรษฐศาสตร์	 มองว่า

หากเศรษฐกิจดี	คนย่อมมีคณุภาพชีวิตดี	นกัสงัคมวิทยามองครอบคลมุหลายประเด็น	 เช่น	สขุภาพ	 

การศึกษา	 สวสัดิการ	 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 รายได้	 การมีงานท�า	 ความเสมอภาค	 เทคโนโลยี	 

ความผกูพนัในสงัคม
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 แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวติ

	 ชีวิตท่ีมีคณุภาพยอ่มเป็นชีวิตท่ีประสบความสมหวงั	รู้จกัยบัยัง้ความต้องการทางร่างกาย	และ

ความต้องการทางอารมณ์ของตนเองให้อยูใ่นขอบเขตท่ีพอดี	สามารถใช้ความรู้	สตปัิญญาความรู้สกึ

นึกคิดของตนไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเบียดเบียนหรือให้โทษแก่บคุคลอ่ืนในขณะเดียวกนับคุคล 

จะต้องมีการศึกษาสูง	 มีความขยัน	 อดทน	 ประกอบอาชีพท่ีสุจริต	 เป็นพลเมืองดี	 มีศาสนา 

เป็นสิ่งยึดเหน่ียวทางใจ	 มีระเบียบ	 มีวินัย	 มีกฎเกณฑ์ทางสังคม	 แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม	 รู้จัก 

ใช้ความคดิ	และสตปัิญญา	แก้ไขปัญหาสขุภาพและการด�ารงชีวิตของตนเอง	ซึง่ถือวา่เป็นคณุลกัษณะ

ของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลในอีกระดับหนึ่ง	 ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา	 ดังต่อไปนี	้ 

(องค์ประกอบของคณุภาพชีวิตท่ีดี,	2559)

	 1)		พฒันากาย	 เพ่ือมุ่งให้ร่างกายมีสขุภาพแข็งแรงสมบูรณ์	 ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ	 และ 

ความพิการใด	ๆ

	 2)		พฒันาทางอารมณ์	 เพ่ือมุง่ให้อารมณ์มีความสนกุสนานร่าเริง	 ไมมี่ความเครียดหรือวิตก

กงัวลต่อการเรียน	หรือต่อการปฏิบตัิงาน	 ในหน้าท่ีรับผิดชอบ	 มีแต่ความเจริญห	ู เจริญตา	 เจริญใจ	 

มองโลกในแงดี่ตลอดไป	(Kahneman	&	Deaton,	2010)

	 3)		พฒันาทางสงัคม	 เพ่ือมุง่ให้เป็นคนท่ีมีเกียรติ	 ได้รับการยกยอ่ง	 เคารพนบัถือการยอมรับ

ความรู้สกึเป็นเจ้าของ	และความต้องการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม

	 4)		พฒันาทางความคิด	 เพ่ือมุ่งให้เป็นคนท่ีมีความต้องการท่ีจะรู้และเข้าใจในสิ่งต่าง	 ๆ	 มี 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการคิดค้นหาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาทัง้หลาย	 ให้ตวัเองได้ด�ารงชีพ 

อยูอ่ยา่งสขุสบาย

	 5)		พฒันาทางจิตใจ	 เพ่ือมุ่งให้เป็นคนท่ีมีคณุคา่	 มีประโยชน์ตอ่ชมุชน	 เป็นท่ีพึง่ท่ียดึเหน่ียว

ทางใจ	มีความมัน่ใจวา่ชีวิตนีมี้คณุคา่มีความสขุหรือมีชีวิตท่ีดีกวา่ในอนาคต	ได้รับความหลดุพ้นจาก

ทกุข์ทัง้หลาย

	 6)		พัฒนาทางปัญญา	 เพ่ือมุ่งให้เป็นคนมีความเฉลียวฉลาด	 สามารถคิดพิจารณาเร่ือง 

ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมีเหตผุล	 ซึ่งปัญญาจะแตกฉานในบคุคลได้นัน้	 จ�าเป็นจะต้องมีการศึกษาเล่าเรียน 

มีความสนใจเอาใจใส่ต่อวิชาความรู้ท่ีครูอาจารย์อบรมสัง่สอนเพ่ือให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 

และน�าไปพฒันาชีวิตท่ีมีคณุคา่ตอ่ไปภายภาคหน้า	(Singer,	2011)

	 7)		พฒันาทางวินัย	 เพ่ือมุ่งให้เป็นคนมีระเบียบวินัยในตนเอง	 สามารถเคารพและปฏิบตัิ

ต่อภาระหน้าท่ีต่าง	 ๆ	 ท่ีมีอยู่ให้อยู่ในกรอบของข้อบงัคบัของกฎเกณฑ์ท่ีได้ก�าหนดขึน้	 	 รวมถึงการ

รู้พฤติกรรมท่ีดีและไม่ดีของตนเอง	 (Drucker,	 2005)	 ไม่ประพฤติตนออกนอกลู่นอกทางการมีวินยั 

ท่ีดีนัน้	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 รัชกาลท่ี	9	 ได้ทรงมีทรรศนะวา่	 “คนท่ีมีระเบียบวินยันัน้เป็นผู้ ท่ี 

เข้มแข็ง	 เป็นผู้ ท่ีหวงัดีต่อตวัเอง	 เป็นผู้จะมีความส�าเร็จในอนาคต”	 (กองทนุสนบัสนนุการเสริมสร้าง

สขุภาพ,	2549)	ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถน�ามาสรุปเป็นกรอบแนวคดิได้ดงันี ้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

วธีิด�าเนินการ
	 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ	(quantitative	research)	โดยใช้วิธีส�ารวจ	(survey	research)	อาศยั

แบบสอบถาม	 (questionnaire)	 เป็นเคร่ืองมือเก็บข้อมลู	 โดยเคร่ืองมีการผ่านการทดสอบความตรง

เชิงเนือ้หา	(content	analysis)	จากผู้ทรงคณุวฒิุจ�านวน	3	ราย	และมีการทดสอบความเท่ียง	ด้วยวิธี

อลัฟาครอนบาค	จากกลุม่นกัศกึษาท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง	 (มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	จ�านวน	30	 ราย)	 

ได้ค่าของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 อยู่ในช่วง	 0.73-0.88	 และการพฒันาคุณภาพชีวิต	 

อยูใ่นชว่ง	0.75-0.77	ซึง่ถือวา่เคร่ืองมือผา่นคณุภาพเพียงพอท่ีจะน�าไปเก็บข้อมลู

	 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง	 	 	 ปี	 พ.ศ.	 2558	 จงัหวดันครปฐม	 มีสถาบนัระดบัอดุมศึกษา 

ทัง้ภาครัฐและเอกชน	จ�านวน	8	แหง่	ผู้ วิจยัเจาะจงเลอืกเก็บตวัอยา่งจากสถาบนัดงักลา่วจ�านวน	6	แหง่	

ไมจ่ดัเก็บโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	และกรมยทุธศกึษาทหารเรือ	ซึง่เม่ือท�าตารางแจงนบัจ�านวนนกัศกึษา

แล้วพบวา่มีทัง้สิน้	70,929	คน	(กลุม่งานข้อมลูสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านกังานจงัหวดันครปฐม,	

2559:	18-25)	น�าประชากรดงักลา่วมาเข้าสตูร	Yamane	(1973)	ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ	95	ได้ตวัอยา่ง

ท่ีต้องจดัเก็บทัง้สิน้	400	ราย	โดยใช้เทคนิคการสุม่ตวัอยา่งแบบโควต้า	ดงัตาราง

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง (SEP)

สามห่วงสองเงื่อนไข

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม

คุณภาพชีวติของนักศกึษา
(DQL) ในด้าน

1.		 ความพอประมาณ
	 (MODERAT)
2.		 ความมีเหตผุล
	 	(REASON)
3.		 มีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี
	 (PRUDENCE)
4.		 เง่ือนไขความรู้
	 (KNOWLEDG)
5.		 เง่ือนไขคณุธรรม
	 (VIRTUES)

1.		 ร่างกาย	(BODY)
2.		 อารมณ์	(EMOTION)
3.		 สงัคม	(SOCIAL)
4.	 ความคดิ	(THOUGH)
5.	 จิตใจ	(MIND)
6.		 ปัญญา	(INTELLEC)
7.	 วินยั	(DISCIPLI)



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018296

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูได้แก่แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา	และ

คา่ความเท่ียง	ผู้วิจยัด�าเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเองและใช้ผู้ชว่ยวิจยั

	 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	ประกอบไปด้วย	

	 1)	สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	การหาคา่ความถ่ี	คา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

	 2)	สถิติสรุปอ้างอิงได้แก่	 การวิเคราะห์ถดถอย	 (simple	 regression)	 และการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยนั	(confirmatory	factor	analysis)	ด้วยสมการเชิงโครงสร้าง	จากโปรแกรม	LISREL

ผลการวจิยั
 ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (คิดเป็นร้อยละ	 55.75)	 

อยูช่ัน้ปี	3	(คดิเป็นร้อยละ	44.50)	และในคณะสงัคมศาสตร์	(คดิเป็นร้อยละ	50.00)

 ตอนที่ 2 การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการพฒันาคุณภาพชีวติ

ของนักศกึษาในจงัหวัดนครปฐม

	 ผลการวิจัยพบว่า	 การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในจังหวดั

นครปฐมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ	 (Mean	 =	 3.65-4.32)	 โดยมีผลดงันี	้ ด้านเง่ือนไขคณุธรรม	 

(Mean	=	4.32)	เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ	ทา่นมีความอดทนในการเรียนและการพฒันาตนเอง	

(Mean	=	 4.39)	 ด้านเง่ือนไขความรู้	 (Mean	=	 4.09)	 เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ	ท่านมีท่าที 

การยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 (Mean	 =	 4.31)	 ด้านการมี

ภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวั	(Mean	=	3.71)	เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ	ทา่นมีการใช้เวลาวา่งในการท�า

10 
 

เป้าหมายที่จดัเก็บ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
มหาวิทยาลยัศลิปากรวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 20,393 115 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 10,768 61 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตกําแพงแสน 13,147 74 
มหาวิทยาลยัมหิดลวทิยาเขตศาลายา 12,360 70 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน 2,450 14 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 10,506 59 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 1,305 7 

รวม 70,929 400 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูได้แก่แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา และค่า
ความเท่ียง ผู้วิจยัดําเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเองและใช้ผู้ช่วยวิจยั 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย  
1) สถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ การหาคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) สถิติสรุปอ้างอิงได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอย (simple regression) และการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) ด้วยสมการเชิงโครงสร้าง จากโปรแกรม LISREL 
 
ผลการวจิัย 

ตอนที่ 1   คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 55.75) อยู่ชัน้ปี 3 
(คดิเป็นร้อยละ 44.50) และในคณะสงัคมศาสตร์ (คดิเป็นร้อยละ 50.00) 

ตอนที่ 2   การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาในจงัหวัดนครปฐม 

ผลการวิจยัพบว่าการปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม
อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ (Mean = 3.65-4.32) โดยมีผลดงันี ้ด้านเง่ือนไขคณุธรรม (Mean = 4.32) 
เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ ท่านมีความอดทนในการเรียนและการพฒันาตนเอง (Mean = 4.39) 
ด้านเง่ือนไขความรู้ (Mean = 4.09)เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ ท่านมีท่าทีการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืนเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Mean = 4.31)ด้านการมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวั (Mean = 3.71) 
เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ ท่านมีการใช้เวลาว่างในการทําอาชีพเสริมเป็นการสร้างภมูิคุ้มกนัตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (Mean = 3.83) ด้านความมีเหตผุล (Mean = 3.68) เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ 
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อาชีพเสริมเป็นการสร้างภมิูคุ้มกนัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 (Mean	=	 3.83)	 ด้านความมีเหตผุล	

(Mean	=	3.68)	 เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือ	ทา่นใช้ทรัพยากรทกุชนิดอยา่งคุ้มคา่และประหยดั	

(Mean	=	3.74)	และด้านความพอประมาณ	(Mean	=	3.65)	เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือทา่นมี

การลดคา่ใช้จา่ยบางอยา่งท่ีไมจ่�าเป็นลง	(Mean	=	3.77)

	 ผลการวิจยัพบวา่	การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	อยูใ่นระดบัมาก

ถึงมากท่ีสดุ	 (Mean	=	 4.03-4.34)	 โดยเรียงล�าดบัได้ดงันี	้ การพฒันาทางความคิด	 (Mean	=4.34)	

เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือท่านมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่าง	 ๆ	 เพ่ือพฒันาความคิด 

อยูเ่สมอ	(Mean	=	4.42)		พฒันากาย	(Mean	=	4.26)		เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือทา่นดแูลสขุภาพ

เพ่ือให้ปลอดภยัจากโรคภยัไข้เจ็บตา่ง	(Mean	=	4.32)	พฒันาทางจิตใจ	(Mean	=4.25)	เร่ืองท่ีได้รับ

การประเมินสงูสดุคือทา่นเช่ือวา่ศาสนาเป็นท่ีพึง่ท่ียดึเหน่ียวทางใจท่ีส�าคญัของทา่นและมนษุย์ทกุคน 

(Mean	=	 4.40)	พฒันาทางอารมณ์	 (Mean	=4.17)	 เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือการมองโลก 

ในแงดี่	เป็นการพฒันาทางอารมณ์ท่ีส�าคญัในทศันะของทา่น	(Mean	=	4.26)	พฒันาทางวินยั	(Mean	

=4.15)	 เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือท่านเช่ือว่าคนท่ีมีระเบียบวินยันัน้เป็นผู้ ท่ีเข้มแข็ง	หวงัดีตอ่

ตนเอง	และมีอนาคต	(Mean	=	4.26)	พฒันาทางสงัคม	(Mean	=4.10)	เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุ

คือทา่นมีความต้องการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม	และร่วมสร้างสรรค์สงัคม	(Mean	=	4.36)	และพฒันา

ทางปัญญา	 (Mean	=4.03)	 เร่ืองท่ีได้รับการประเมินสงูสดุคือท่านให้ความส�าคญัต่อการพฒันาตน 

ให้มีปัญญาอยูส่ม�่าเสมอ	(Mean	=	4.34)

 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั

	 ผู้ วิจยัด�าเนินการวิจยัด้วยการวิเคราะห์คา่การวิเคราะห์ถดถอย	และการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยนั	 โดยใช้สมการเชิงโครงสร้างจากโปรแกรม	 LISREL	 ก่อนท�าการวิเคราะห์ได้ท�าการทดสอบ

ปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพห	ุ (multiconnineartiy)	 ด้วยการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์เพียร์สนั	พบวา่ 

ไม่มีตวัแปรสงัเกตได้คู่ใดมีความสมัพนัธ์กนัเกินร้อยละ	 80	 ดงันัน้	 จึงสามารถน�าตวัแปรทัง้หมดท�า 

การวิเคราะห์	โดยผลการวิเคราะห์สามารถน�าเสนอในรูปของตวัแบบหลงัปรับดงันี ้
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ภาพที่ 2 การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา 

	 	ในจงัหวดันครปฐม

	 ผลการวิจยัพบวา่การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐมด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพบว่า	 การปรับใช้หลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อ	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิ	(							)	เทา่กบั		0.94		ส�าหรับองค์ประกอบท่ีส�าคญัในตวัแปรหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 เรียงตามน�า้หนกัปัจจยั	3	ล�าดบัแรก	 ได้แก่	 	 ด้านเง่ือนไขความรู้	 (	 	 	 	=	0.46)	 ด้านเง่ือนไข 

คณุธรรม	 (	 	 	 	 =	 0.45)	 และด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวั	 (	 	 	 	 =	 0.17)	 สว่นองค์ประกอบท่ีส�าคญั 

ในตวัแปรการพฒันาคณุภาพชีวิต	เรียงตามน�า้หนกัปัจจยั	3	ล�าดบัแรกได้แก่	พฒันากาย	(									=	0.44)	

พฒันาทางอารมณ์	(						=	0.43)	และพฒันาทางความคดิ	(						=	0.42)

อภปิรายผล
	 1.	 การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ	 แสดงให้เห็นว่านกัศกึษารุ่นใหม่ในจงัหวดั 

มีความตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และให้ 

ความส�าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของตน	ทัง้นีส้อดคล้องกบั	แนวคดิของส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาแห่งชาติ	 (2550)	 ท่ีเสนอว่า	 การใช้หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง	 คือ	 ความสามารถ 

12 
 

 
ภาพที่ 2การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาใน 

จงัหวดันครปฐม 
 
ผลการวิจยัพบว่าการปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อการพฒันาคณุภาพชีวิต

ของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพบว่า การปรับใช้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อ การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐมโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ 
(β) เท่ากับ 0.94สําหรับองค์ประกอบท่ีสําคัญในตัวแปรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียงตาม
นํา้หนกัปัจจยั 3 ลําดบัแรกได้แก่ ด้านเง่ือนไขความรู้ (x = 0.46)ด้านเง่ือนไขคณุธรรม (x = 0.45)และ
ด้านการมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวั (x = 0.17)ส่วนองค์ประกอบท่ีสําคญัในตวัแปรการพฒันาคณุภาพชีวิต 
เรียงตามนํา้หนกัปัจจยั 3 ลําดบัแรกได้แก่ พฒันากาย (y = 0.44)พฒันาทางอารมณ์ (y = 0.43)และ
พฒันาทางความคดิ (y = 0.42) 
 
อภปิรายผล 

1. การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใน
จงัหวดันครปฐมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุแสดงให้เห็นว่านกัศกึษารุ่นใหม่ในจงัหวดัมีความตระหนกัและ
ให้ความสําคัญต่อการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของตน ทัง้นีส้อดคล้องกบั แนวคิดของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2550) ท่ี
เสนอว่า การใช้หลกัเศรษฐกิจแบบพอเพียง คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างเรียบง่ายตามฐานะ มี

12 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม 2) ระดบัคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม และ 3) การปรับใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศึกษาในจงัหวดันครปฐม กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาโดยการใช้วิ ธีการสุ่มแบบโควต้า  จํานวน  400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความตรงเชิงเนือ้หา และวิเคราะห์คา่ความเท่ียง วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหา
คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  

ผลการวิจัยพบว่า  1) การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในจังหวัด
นครปฐมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ โดยเรียงลําดบัได้ดงันี ้ด้านเง่ือนไขคณุธรรม ด้านเง่ือนไขความรู้ ด้าน
การมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวัด้านความมีเหตผุล และ ด้านความพอประมาณตามลําดบั 2) ระดบัคณุภาพชีวิต
ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับได้ดังนี  ้การพัฒนาด้าน
ความคิดด้านร่างกาย ด้านจิตใจด้านอารมณ์ ด้านวินยั ด้านสงัคม และด้านปัญญา ตามลําดบั3) การปรับ
ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลตอ่ การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมโดย
มีคา่สมัประสทิธ์ิ ( β ) เท่ากบั 0.94 
 
คาํสาํคัญ :หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คณุภาพชีวิต การปรับใช้ 

 
 

  

                                                            
1อาจารย ์ดร. คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
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ในการด�ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายตามฐานะ	 มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน	 รายจ่ายไม่เกินรายรับ	 

รู้จกัเก็บออม	ในขณะท่ีการพฒันาคณุภาพชีวิตก็สอดรับกบัแนวคดิของ	Campbell		&	Schraiber	(2013)	

ท่ีเสนอว่าคณุภาพชีวิตครอบคลมุ	 ความสขุ	 ความพอใจ	 และความหวงั	 เป็น	ภาวะความเป็นอยู่ท่ีดี 

ทัง้ของตนเอง	(ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ)	และของสงัคม

	 2.	 การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษาในจงัหวดันครปฐม	ดงันัน้จงึเป็นเหตสุ�าคญัของการสร้างคณุภาพชีวิตท่ีสมบรูณ์	มีภมิูต้านทาน

ตอ่สงัคมในยคุโลกาภิวตัน์	สอดรับกบัแนวคดิของปรียานชุ	พิบลูสราวธุ	(2551)	ท่ีเสนอวา่	การน�าหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดผลตอ่การพฒันานัน้	 ต้องเข้าใจ	“กรอบแนวคดิ”	วา่เป็นปรัชญาท่ีชีแ้นะ

แนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบตัิตนในทางท่ีควรจะเป็น	สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้ตลอดเวลาและ

เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภยัและวิกฤต	 

เพ่ือความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันา	 โดยอาศยัหลกั	 3	ห่วง	 2	 เง่ือนไข	 และงานวิจยัของ 

วิศิษฐ์	ฤทธิบญุไชย	 (2560:	 125)	 ท่ีเสนอวา่	การหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาชว่ยท�าให้

ปัจจยัคณุภาพชีวิต	มีความเข้มแข็งขึน้จงึเป็นสิง่จ�าเป็นในการปลกูฝังให้กบัทกุคนในองค์การ

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลวจิยัไปใช้

	 	 1.1	การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของ

นกัศกึษา	ดงันัน้การน้อมน�าหลกัปรัชญาดงักลา่วเข้าสูก่ารเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัมีความจ�าเป็น	

เพราะเป็นการสร้างภมิูต้านทานในการด�ารงชีวิตของนกัศกึษาในอนาคต

	 	 1.2		ผลการวิเคราะห์ด้านคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในมิติของการวิเคราะห์องค์ประกอบ

พบวา่ทกุปัจจยัมีน�า้หนกัปัจจยัท่ีเทา่เทียมกนั	แตใ่นสว่นการปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ยงัพบวา่การให้น�า้หนกัปัจจยัด้านเง่ือนไขคณุธรรมและความรู้	มากกวา่ปัจจยัด้านความพอประมาณ	

ด้านความมีเหตผุล	 และด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวั	 ผลการวิจยัดงักล่าวแสดงความไม่สมดลุของ

การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งควรได้รับการศึกษาต่อยอดและน�ามาปรับใช้กบั 

การพฒันานกัศกึษาให้เหมาะสมกบับริบทของนกัศกึษาแตล่ะราย

 2.  ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1	 ประเด็นการศกึษานี	้ การตัง้สมมติคติในเชิงเหตไุปสูผ่ลอาจไม่สะท้อนความเป็นจริง

ในแง่ท่ีว่า	 หลกัการด�าเนินชีวิตเกิดจากตวัแปรต้นท่ีหลากหลาย	 ไม่อาจบ่งชีว้่า	 ตวัแปรท่ีศกึษาเพียง

ตวัแปรเดียวจะสง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต	ดงันัน้	แนวทางการศกึษาเชิงคณุภาพนา่จะเหมาะสม 

ในเร่ืองนี	้ ทัง้นีก้ารวิจยัครัง้นีเ้น้นการวิจยัเชิงปริมาณ	ยงัขาดมิติในการหาผลวิจยัเชิงลกึด้วยการท�า

วิจยัเชิงคณุภาพ	ดงันัน้ผู้ ท่ีสนใจต่อยอดอาจจะท�าการศึกษามลูเหตเุชิงลกึด้วยการท�าวิจยัดงักล่าว	 

หรืออาจจะใช้การวิจยัผสมวิธี	(mixed	methods	research)
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	 	 2.2	 พืน้ท่ีในการศึกษาจ�ากัดเฉพาะนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม	 ประกอบกับการสุ่ม 

กลุ่มตวัอย่างแบบไม่ค�านึงถึงโอกาสทางสถิติ	 ท�าให้งานดงักล่าวอาจจะไม่สามารถน�าไปสรุปอ้างอิง 

กบันกัศกึษาในจงัหวดัอ่ืน	ๆ 	ผู้ ท่ีสนใจจะน�างานวิจยัดงักลา่วไปทดสอบในพืน้ท่ีอ่ืนและใช้การสุม่ตวัอยา่ง

ท่ีมีความเช่ือถือกวา่นีอ้าจจะท�าให้งานมีมิตท่ีิแตกตา่งออกไปได้เชน่กนั

สรุป
	 การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมอยูใ่นระดบัมาก

ถงึมากท่ีสดุ	 โดยเรียงล�าดบัได้ดงันี	้ ด้านเง่ือนไขคณุธรรม	 ด้านเง่ือนไขความรู้	 ด้านการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี 

ในตวัด้านความมีเหตผุล	และ	ด้านความพอประมาณ	ตามล�าดบั	การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา

ในจงัหวดันครปฐม	อยูใ่นระดบัมากถงึมากท่ีสดุ	โดยเรียงล�าดบัได้ดงันี	้การพฒันาทางความคดิ	พฒันา

กาย	พฒันาทางจิตใจ	พฒันาทางอารมณ์	พฒันาทางวินยั	พฒันาทางสงัคม	และพฒันาทางปัญญา	 

ตามล�าดับ	 การปรับใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพบวา่	การปรับใช้หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีผลตอ่	การพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาในจงัหวดันครปฐมโดยมีคา่สมัประสทิธ์ิ	

เทา่กบั	0.94
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การพฒันารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวกิฤตชีวติของผู้สูงอายุ
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DEVELOPMENT OF STRESS MANAGEMENT PROGRAM FOR LIFE CRISIS 
OF OLDER PEOPLE IN ELDERLY WELFARE HOUSES
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บทคัดย่อ

	 การวิจยัเร่ืองนี	้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะ

วิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ศกึษาเป็นผู้สงูอายท่ีุอาศยัอยูใ่นศนูย์พฒันาการจดัสวสัดกิาร

สงัคมผู้สงูอายบุ้านวาสนะเวศม์	ปี	พ.ศ.	2560	ท่ีสมคัรใจเข้าร่วมการฝึกรูปแบบการจดัการความเครียด

ในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุซึง่มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุจ�านวน	40	คน	ใช้วิธี

การจบัคู่รายช่ือผู้สงูอายแุบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะ

วิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุจ�านวน	20	คน	และกลุม่ควบคมุท่ีได้รับการฝึกกิจกรรมงานประดษิฐ์	จ�านวน	

20	คน	ในการฝึกกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	จ�านวน	8	ครัง้	 ในชว่งวนัและเวลาเดียวกนั	 เคร่ืองมือ 

ท่ีใช้ในการทดลอง	 ได้แก่	 รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตและแบบวดัความเครียด

ในภาวะวิกฤตชีวิตคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์กบัข้อค�าถาม	อยูร่ะหวา่ง	0.67	–	1.00	

และมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากบั	 0.96	 วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการทดสอบที	 (t-test) 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	(ANCOVA)

	 ผลวิจยัพบว่า	 ผู้สงูอายท่ีุมีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีได้รับการฝึกรูปแบบการจดัการ

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	 มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตลดลงเม่ือเทียบกบัก่อนเข้าร่วมการ

ฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	และผู้สงู

อายท่ีุมีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีได้รับการฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	 

มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตต�า่กวา่ผู้สงูอายท่ีุไมรั่บการฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะ

วิกฤตชีวิตอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	.01

ค�าส�าคัญ: ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต,	ผู้สงูอาย,ุ		รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต
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ABSTRACT

 The purpose of this research was to study the outcome of a stress management 

program	for	life	crisis	of	older	people.	The	sample	group	was	40	older	people	at	Watsanawet	

Social	Welfare	Development	Center	 in	 2017.	 They	 had	 life	 crisis	 stress	 and	 voluntarily	 

participated	 in	 the	 stress	 management	 program	 for	 life	 crises	 of	 older	 adults.	 

Matched	sampling	was	used	to	assign	participants	to	an	experiment	and	a	control	groups.	

Totally,	each	group	consisted	of	20	members.	The	participants	in	the	experimental	group	

practicedthe	stress	management	program	for	life	crisis,	while	the	control	group	joined	craft	

activity,	on	 the	same	day	and	same	 time	 for	eight	days.	The	 research	 instruments	were	

stress	management	program	for	life	crisisand	a	life	crisis	stress	questionnaire.	The	Index	of	

Item-objective	congruence	(IOC)	between	objectives	and	questions	was	0.67	–	1.00,	and	

the	Cronbach’s	alpha	coefficient	was	0.96.	The	data	were	analyzed	witht–test	and	ANCOVA.

 The research findings showed that the life crisis stress ofthe older peopleafter  

practicing the stress management program was decreased significantly in comparison to 

before	at	a	.01	level	of	significance.	Additionally,	the	older	people	who	practiced	the	stress	

management program had lower level of life crisis stress comparing to those of the control 

group	with	the	statistical	significance	level	of	.01.	

Keywords:	life	crisis,	older	people,	stressmanagementprogram

บทน�า
	 จากหลกัฐานทางสถิตแิสดงข้อมลูประชากรสงูอาย	ุในปี	พ.ศ.	2557	ประเทศไทยมีประชากร

สงูอาย	ุ 60	 ปีขึน้ไป	คิดเป็นร้อยละ	14.9	พบวา่ประเทศไทยมีจ�านวนและสดัสว่นของผู้สงูอายเุพ่ิมขึน้ 

อย่างรวดเร็วและตอ่เน่ือง	 โดยเพ่ิมขึน้	 6.8,	 9.4,	 10.7	 และ	 12.2	 ใน	 ปี	 2537,	 2545,	 2550,	 2554	 

ตามล�าดบั	 ท�าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่	 “สงัคมสงูวยั”	 (ส�านกังานสถิติแห่งชาติ,	 2557)	 และจาก 

การคาดการณ์สดัส่วนของประชากรสงูอายุจะเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง	 เป็นร้อยละ	 20.5	 และ	 32.1	 

ในปี	2565	และ	2583	ตามล�าดบั	(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต,ิ	

2556)	 เม่ือบุคคลเข้าสู่วยัสงูอาย	ุ เป็นวยัท่ีต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตชีวิตหลายอย่าง	 โดยร่างกาย 

จะเสื่อมถอยและออ่นแอลง	มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ	(ประนอม	โอทกานนท์,	2554:	11	-	24)	และ

สถานการณ์ด้านสขุภาพของผู้สงูอายพุบว่า	 ผู้สงูอายเุป็นโรคเรือ้รังเพ่ิมมากขึน้	 เช่น	 โรคเบาหวาน 

ไขมนัในเลือดสงู	 อมัพฤกษ์/อมัพาต	 โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง	 และโรคไตวายเรือ้รัง	 ซึง่อาจน�าไปสูภ่าวะ

ทพุพลภาพและการเสียชีวิตของผู้สงูอาย	ุ (มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผู้สงูอายไุทย,	 2555:	 25)	
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การเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้กับผู้ สูงอายุส่งผลต่อคุณภาพชีวิต	 เน่ืองจากก่อให้เกิดความเครียดทัง้ทาง

ร่างกายและจิตใจของผู้สงูอาย	ุ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยเรือ้รังและร้ายแรงท่ีใช้เวลาในการรักษานาน 

และสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจ�านวนมาก	 แต่โอกาสท่ีจะหายจากการเจ็บป่วยมีน้อย 

การท่ีบุคคลเจ็บป่วยไม่ว่าด้วยโรคใดก็ตาม	 อาจท�าให้บุคคลอยู่ในภาวะวิกฤตทางจิตใจได้ทัง้สิน้ 

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย	 ท่ีบุคคลทั่วไปไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึน้	 (Ehlke, 

1979:	 211-218)	 จากการส�ารวจสขุภาวะผู้สงูอายไุทยปี	 2556	 โดยกรมอนามยัร่วมกบัส�านกังาน

หลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสขุภาพ 

(HITAP)	พบวา่	ผู้สงูอาย	ุ9.2	ล้านคน	หรือร้อยละ	95	ป่วยด้วยโรคตา่ง	ๆ 	อนัดบั	1	โรคความดนัโลหิตสงู 

ร้อยละ	41	อนัดบั	2	โรคเบาหวาน	ร้อยละ	10	และอนัดบั	3	โรคเขา่เสื่อม	ร้อยละ	9	

	 การส�ารวจของส�านกังานสถิติแห่งชาติ	 ปี	พ.ศ.	 2552	ยงัพบว่า	ทัง้เพศหญิงและเพศชายมี 

ความเสี่ยงท่ีจะมีปัญหาสขุภาพจิตมากขึน้เม่ือมีอายเุพ่ิมขึน้	โดยผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต	่	60	ปีขึน้ไป	มีปัญหา

สขุภาพจิตร้อยละ	61.7	โดยผู้สงูอายเุพศหญิงมีปัญหาสขุภาพจิตร้อยละ	35.8	และผู้สงูอายชุายมีปัญหา

สขุภาพจิตร้อยละ25.9	 ซึง่ผู้สงูอายเุพศหญิงมีปัญหาสขุภาพจิตสงูกว่าผู้สงูอายเุพศชายร้อยละ	9.9	

(ส�านกังานสถิตแิหง่ชาต,ิ	2552)	สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของบคุคลท่ีเข้าสูว่ยัสงูอาย	ุซึง่เป็นวยั

ท่ีต้องเผชิญกบัภาวะวิกฤตชีวิตหลายอยา่ง	เน่ืองมาจากการเปลีย่นทางร่างกายและจิตใจของผู้สงูอาย	ุ

เป็นผลมาจากความเสื่อมของอวยัวะตา่ง	ๆ	และจากการสญูเสียในด้านตา่ง	ๆ	ซึง่มีผลตอ่สภาพจิตใจ 

ของผู้สงูอาย	ุได้แก่	การสญูเสยีบคุคลอนัเป็นท่ีรัก	เชน่	คูชี่วิต	ญาตสินิท	เพ่ือน	ท�าให้ผู้สงูอายรูุ้สกึอ้างว้าง	

เดียวดาย	หดหู่	 เศร้าเสียใจ	 (สกณุา	บญุนรากร,	 2556)	 การสญูเสียสภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ	

เน่ืองจากเป็นวยัเกษียณอาย	ุต้องออกจากงาน	การสญูเสยีสมัพนัธภาพในครอบครัวเน่ืองจากบตุรหลาน

แยกตวัไปมีครอบครัว	ลกัษณะครอบครัวในปัจจบุนัเป็นครอบครัวเด่ียว	บทบาทในการดแูลสัง่สอนลกู

หลานลดลง	ท�าให้ผู้สงูอายเุกิดความว้าเหว	่รู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่น้อยลง	(สมศกัดิ์	ศรีสนัตสิขุ,	2539:	

20-49;		อมัพร	โอตระกลู,	2538:		29-30)	ซึง่ในทางพระพทุธศาสนากลา่วถงึสิง่ท่ีพงึกระท�าและควรกระท�า

ให้เกิดขึน้แก่ผู้สงูอาย	ุเพ่ือให้เกิดความสขุในทางโลกได้แก่สขุกาย	สขุใจ	มีพลามยัสมบรูณ์และเพ่ิมพนู

งานอดิเรก	 (เชิด	 เจริญรัมย์,	 2552)	 เช่นเดียวกบัการเป็นผู้ ท่ีมีสขุภาพจิตดีต้องเป็นผู้ ท่ีมีสมรรถภาพ 

ทางจิตใจในการลดความทุกข์และสร้างสขุให้ตนเองได้	 (ส�านกัพฒันาสขุภาพจิต	 กรมสขุภาพจิต,	 

2556)	 ดังนัน้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ถ้าผู้ สูงอายุไม่สามารถปรับตัวปรับใจให้รู้เท่าทัน 

ความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้	 จะน�าไปสูปั่ญหาภาวะสขุภาพจิตของผู้สงูอาย	ุดงัค�ากลา่วท่ีวา่	 ผู้ ท่ีอ้างวา่ตน 

ไมมี่โรคทางกายมาตลอดระยะเวลา	1	ปี	2	ปี	3	ปี	4	ปี	5	ปี	10	ปี	ยงัพอมีอยู	่แตผู่้ ท่ีอ้างวา่ไมมี่โรคทางใจ	 

แม้เพียงครู่เดียวหาได้ยาก	(มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั,	2539:	338)	

	 การเปลี่ยนแปลงทัง้ทางร่างกายและจิตใจของผู้สงูอายุ	 ท�าให้วิถีชีวิต	 (life	 change)	 เกิด 

การเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ	เม่ือมีเหตกุารณ์ในชีวิต	(life	event)	เกิดร่วมด้วยก็จะเป็นตวักระตุ้นให้เกิด

ความเครียดและมีผลท�าให้เกิดการเสี่ยงของการเจ็บป่วยและเป็นโรคสงูขึน้	(Homes	&	Rahe,	1967:	
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213-8)	น�าไปสูก่ารเกิดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายไุด้	ซึง่ความเครียดในภาวะวิฤตชีวิต

เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัผู้สงูอายไุด้ตลอดเวลา	 ดงันัน้การจะช่วยลดความเครียดดงักลา่ว	 ผู้สงูอายจุะ

ต้องมีวิธีการจดัการความเครียดท่ีมีประสทิธิภาพ	จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการจดัการ

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	 มีวิธีการจดัการความเครียดท่ีน�ามาใช้ในการจดัการความเครียดใน

ภาวะวิกฤตชีวิตท่ีหลากหลาย	 เช่น	การนวดสมัผสับ�าบดั	 (ธญัญาภรณ์	คณุสมบตัิ,	 2544;	พวงพกา	

ตนักิจจานนท์,	2550)	 เป็นวิธีการสมัผสักายเพ่ือเน้นการบ�าบดั	 เป็นการใช้สมัผสับ�าบดั	 (therapeutic	

touch)	การนวดเป็นศาสตร์แหง่การถ่ายทอดความรักและความปรารถนาดีท่ีสง่ผ่านมือของผู้นวดไป

สูผู่้ถกูนวดท่ีจะได้รับความออ่นโยนของการสมัผสั	ท�าให้เกิดความรู้สกึผอ่นคลายทัง้ร่างกายและจิตใจ	

(มานพ	ประภาษานนท์,	2543:	1-2)	สว่นการนวดแผนไทย	(ราตรี	เป็งใจ,	2548)	ท�าให้การไหลเวียนของ

เลือดเพ่ิมขึน้	กล้ามเนือ้ผอ่นคลาย	สามารถรักษาอาการปวดเม่ือยกล้ามเนือ้	เคลด็	ขดั	ยอก	ปวดศีรษะ 

เป็นต้น	 และสามารถผ่อนคลายจิตใจได้	 (มลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันา,	 2540)	 การผ่อนคลาย 

กล้ามเนือ้	(วรวรรณ	พทุวงศ์,	2548;	พรพิมล	เพญ็สขุ,	2544;	อญัรัช	นิตธุร,	2543)	เป็นการฝึกให้รู้สกึ

ถึงความแตกต่างระหว่างความเครียดกบัการผ่อนคลายของร่างกายทกุส่วน	 และเม่ือผู้ ฝึกรับรู้ว่ามี 

ความตึงตัวของกล้ามเนือ้ก็สามารถหาวิธีผ่อนคลายได้ทันที	 ซึ่งเม่ือกล้ามเกร็งจะสัมผัสกับ 

ความตงึเครียดและไมส่บาย	และกล้ามเนือ้ท่ีผอ่นคลายจะสมัพนัธ์กบัความสบาย	ผอ่นคลาย	(ละเอียด	

ชูประยูร,	 2544)	 ซึ่งการผ่อนคลายมีผลโดยตรงต่อการท�างานของประสาทซิมพาเธติคในการลด

กระบวนการท�างานตา่ง	ๆ 	ของร่างกาย	เชน่	การหายใจ	การเต้นของหวัใจ	เมแทบอลซิมึ	ความดนัโลหิต 

การคลายตวัของกล้ามเนือ้	 ลดการรับรู้ของสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้น	 มีการเพ่ิมคลื่นสมองอลัฟาและทีตา 

ท�าให้มีความสุขและผ่อนคลาย	 (Zahourek,	 1989)	 การออกก�าลังกายด้วยการร�าเซิง้	 (รุ่งนภา	 

สงิห์สถิตย์,	2557)	เป็นการออกก�าลงักายแบบใช้ออกซเิจน	(aerobic	exercise)	เน่ืองจากเป็นกิจกรรม

ท่ีเคลื่อนไหวสว่นตา่ง	ๆ	ของร่างกาย	ได้แก่	ล�าตวั	แขน	ขา	และมือ	ประสานกบัจงัหวะดนตรี	(ชชัวาลย์	

วงษ์ประเสริฐ,	2532)	จะสง่ผลให้ระบบการท�างานของหวัใจ	ปอด	หลอดเลือด	และการไหลเวียนของ

เลือดมีประสทิธิภาพ	และเน่ืองจากร่างกายหลัง่สารเอน็ดอร์ฟิน	(endorphin)	ท�าให้ความเครียดลดลง	

(พรหมินทร์	เมธากาญจนศกัดิ์,	2548)	การท�าสมาธิ	(กญัญา	แซเ่ตียว,	2552;		ธญัญาภรณ์	คณุสมบตัิ,	

2544;	วทินนัท์	เพชรฤทธ์ิ,	2550;	วีระศกัดิ์	พงศ์พิริยะไมตรี,	2553;	สนุนัทา	กระจา่งแดน,	2540;	เพลนิ	 

สงูโคตร,	2550)	เป็นการท�าจิตให้แนว่แนน่อยูก่บัสิง่ใดสิง่หนึง่	ไมฟุ่้ งสา่ยหรือสา่ยไป	(พระพรหมคณุาภรณ์ 

(ป.อ.ปยตฺุโต),	 2558)	 ผู้ ท่ีฝึกสมาธิจะมีความตัง้มัน่เป็นสมาธิ	 จะพบความสมัพนัธ์เปลี่ยนแปลงของ 

คลืน่สมอง	โดยคลืน่สมองมีลกัษณะเป็นคลืน่อลัฟ่ามาก	ซึง่มีความถ่ี	6	-13	ไซเคลิ	คลืน่ดงักลา่วจะท�าให้

ร่างกายมีการพกัลกึ	สามารถคลายเครียดได้	 (นยัพินิจ	คชภกัดี,	2532:	270;	Wallance	&	Benson,	

1972:	 759–799)	การฟังเสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี	 (สายสนีุย์	 ดีประดิษฐ์,	 2556)	 เป็นการน�าบท

สวดมนต์มาผสานกบัเสยีงดนตรี	ท่ีมีทว่งท�านองนุม่นวล	ในจงัหวะท่ีสม�า่เสมอ	อตัราความเร็วประมาณ	

60-80	ครัง้ตอ่นาทีเทา่กบัอตัราการเต้นของหวัใจ	ท�าให้การสัน่สะเทือนของอะตอมไปยงัทกุสว่นของ
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ร่างกาย	ผลท�าให้ร่างกายผอ่นคลายความเครียด	(ผกาวรรณ	บญุดเิรก,	2548;	ศศธิร	พุม่ดวง,	2548; 

Lai	&	Good,	 2005:	 236)	 การฟังดนตรีผ่อนคลาย	 (สกุานดา	สภุาจนัทร์,	 2549)	 จะช่วยให้บคุคล 

ได้ระบายความเครียดภายในจิตใจดี	 ช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้ รับฟังดนตรีเพลิดเพลินรู้สึกเป็นสขุ

สบายใจ	ชว่ยเบ่ียงเบนความสนใจของบคุคลให้ออกจากสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด	(Synder, 

1992;	White,	 1992)	 ช่ีกง	 (กรกฎ	สวุรรณอคัรเดชา,	 2551;	 	 ลกัขณาพร	สายทอง,	 2546;	อมรรัตน์	 

ภิราษร,	 2541;	 อญัรัช	 นิตธุร,	 2543)	 เป็นการออกก�าลงักายท่ีประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวของ 

ร่างกาย	 การหายใจ	 และการท�าสมาธิ	 (Dorcus	 &	 Yung,	 2003)	 สามารถช่วยลดความเครียด 

ท่ีเกิดขึน้ได้ด้วยตนเอง	(Skoglund	&	Jansson,	2007)	การปฏิบตัสิมาธิออกก�าลงักายประสาทสมัผสั 

(เอกราช	 ระศร,	 2555)	 เป็นการปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจหรือนอนหายใจเพ่ือการผ่อนคลาย 

เพ่ือควบคุมการท�างานของ	 Baroreflex	 ให้ช้าลง	 ลดการท�างานของระบบประสาทอัตโนมัต ิ

ซิมพาเตติค	 ให้จิตใจสงบ	 ลดความเครียด	 ผ่อนคลายกล้ามเนือ้	 (สมพร	 กนัทรดษุฎี-เตรียมชยัศรี, 

2552)	 จากการน�าวิธีการจัดการความเครียดดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัด 

การความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตในด้านร่างกาย	 ด้านจิตใจ	 และแบบผสมผสาน	 จะช่วยลด 

ความเครียดในภาวะวิฤตชีวิตของผู้ สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 ต้องมีรูปแบบการจัด 

การความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้ สูงอายุท่ีเหมาะสม	 ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยท่ีศึกษา 

การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตในกลุ่มผู้สงูอายยุงัไม่พบรูปแบบการจดัการความเครียด 

ในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีชดัเจน	และมีการศกึษาในเร่ืองรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต

ของผู้สงูอายจุ�านวนน้อย	จงึเป็นท่ีมาของการศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ก่ียวกบัการพฒันารูปแบบท่ีเหมาะสม 

ในการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้ สูงอายุ	 โดยรูปแบบการจัดการความเครียด

ในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้ สูงอายุในครัง้นีไ้ด้มาจากการสังเคราะห์งานวิจัยในการวิจัยระยะท่ี	 1	 

ซึ่งผู้ วิจัยได้น�ารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้ สูงอายุแบบผสมผสานท่ีมี

ค่าขนาดอิทธิพลสูงสุดเท่ากับ	 -2.97	 และรูปแบบดังกล่าวถูกน�ามาศึกษามากท่ีสุดเท่ากับ	 47%	 

(สมสขุ	นิธิอทุยั,	2560)	รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายแุบบผสมผสาน

ศึกษาตามแนวคิดการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมทางพุทธศาสนาและวิธีการจัดการความเครียด 

ทางจิตวิทยา	 โดยมีการผสมสานการจดัการความเครียดใน	3	 ด้าน	 คือ	 1)	 การจดัการความเครียด 

ในภาวะวิกฤตชีวิตด้านร่างกาย	 โดยใช้แนวคิดการผ่อนคลายกล้ามเนือ้	 2)	 การจดัการความเครียด 

ในภาวะวิกฤตชีวิตด้านจิตใจ	โดยใช้แนวคดิการการท�าสมาธิ	และฟังดนตรีบรรเลง	ให้จิตใจผอ่นคลาย	 

และ	 3)	 การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตด้านความคิด	 โดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยน 

ความคิด	 โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดท่ีบิดเบือนให้เป็นความคิดท่ีตรงกับความเป็นจริง 

โดยใช้วิธีการตัง้ค�าถามน�า	 ให้คิดและเข้าใจถึงสิ่งท่ีตนเองยึดมั่นถือมั่นในสิ่งท่ีบิดเบือนจาก 

ความเป็นจริง	เปลีย่นเป็นการท�าความเข้าใจวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งยอ่มมีการเกิดขึน้	ตัง้อยู	่และเปลีย่นแปลง 

ไปตามความเป็นจริงของชีวิตผ่านการท�ากิจกรรมและการตอบค�าถาม	ซึง่การพฒันารูปแบบการจดั 
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การความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายใุนครัง้นีจ้ะชว่ยให้ผู้สงูอายสุามารถจดัการความเครียด

ในภาวะวิกฤตชีวิตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	และสามารถลดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตได้อยา่งยัง่ยืน	

และมีสขุภาพจิตท่ีดีขึน้

วัตถุประสงค์
	 เพ่ือศกึษาผลการใช้รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายุ

แนวคดิทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
	 รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุ เป็นวิธีการตา่ง	 ๆ	 ท่ีผู้สงูอายุ

เลือกใช้เพ่ือจดัการกบัความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายท่ีุเกิดขึน้โดยใช้แนวคิดการพฒันา

มนษุย์ทางพระพทุธศาสนาแบบองค์รวมจากหลกัไตรสกิขา	กบัวิธีการจดัการความเครียดทางจิตวิทยา	

ท�าให้ความเครียดลดลง	 ด้วยการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตด้านร่างกาย	 ด้านจิตใจและ

ด้านความคดิ	ประกอบด้วยการผอ่นคลายกล้ามเนือ้	(สมบตั	ิตาปัญญา,	2526;	วลัลภ	ปิยะมโนธรรม,	

2531)	การท�าสมาธิ	(สมเดจ็พระพฒุาจารย์	(อาจ	อาสภมหาเถร),	2546:	442;	พระพรหมคณุาภรณ์	

(ป.อ.ปยตฺุโต),	2559:	549)	การฟังดนตรีบรรเลง	(Seaward,	1997;	Zatorre	&	Halpern,	1993)	และ

การปรับความคดิ	(Beck,	1995)	ให้ตรงตามความเป็นจริงด้วยหลกัไตรลกัษณ์	(มหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลยั,	2539:	27–30)	ดงันี	้1)	การผอ่นคลายร่างกาย	หมายถงึ	การคลายกล้ามเนือ้ตามสว่นตา่ง	ๆ	

ของร่างกายท่ีละสว่น	เพ่ือให้ร่างกายผอ่นคลาย	2)	การผอ่นคลายจิตใจ	หมายถงึ	การท�าสมาธิก�าหนด

ลมหายใจเข้าออก	และการฟังดนตรีบรรเลง	 เพ่ือให้จิตใจสงบผ่อนคลาย	3)	 การปรับความคิดตาม 

ความเป็นจริง	 หมายถึง	 การปรับเปลี่ยนความคิดตามความเป็นจริงของการเจ็บป่วยทางร่างกาย	 

การสญูเสียบคุคลอนัเป็นท่ีรัก	หรือทัง้สองอยา่งท่ีเกิดขึน้	วา่ต้องมีการเกิดขึน้	มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ไปเร่ือย	 ๆ	 ไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิม	 และเสื่อมสลายไป	 ไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามท่ีเรา 

ต้องการ	 เพ่ือให้เปลี่ยนความคิดท่ียึดติดในสิ่งท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริงซึ่งรูปแบบการจัด 

การความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีใช้ในการจดัการความเครียดของบุคคลส่งผลให้ความเครียด 

ในภาวะวิกฤตชีวิตลดลง

	 ทัง้นีค้วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	หมายถงึ	ความไมส่บายกาย	ความไมส่บายใจของบคุคล

เม่ือต้องเผชิญกบัสภาวการณ์การเจ็บป่วยทางกาย	การสญูเสยีบคุคลท่ีรัก	หรือทัง้สองอยา่ง	โดยการรับรู้ 

ต่อสภาวการณ์ของผู้สงูอายท่ีุไม่ตรงกบัความเป็นจริง	 เข้าใจปัญหาผิด	 ขาดการช่วยเหลือสนบัสนนุ

ทางสงัคม	และไมส่ามารถเผชิญปัญหาได้อยา่งเหมาะสม	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย	

ด้านจิตใจ	และด้านความคดิ	กลา่วคือ	 ด้านร่างกายท�าให้ระบบตา่ง	ๆ	ของร่างกายท�างานผิดปกติไป

และพฤตกิรรมการแสดงออกเปลีย่นไป	ด้านจิตใจเกิดการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์และความรู้สกึ	และ

ด้านความคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเก่ียวกบัสภาวการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้	 โดยเป็นแบบวดั 
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ท่ีผู้ วิจยัน�าแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองส�าหรับประชาชนไทย	 (SPST-20)	 ของ 

กรมสขุภาพจิตท่ีสร้างจากแนวคดิของ	Lazarus	&	Folkman	(1984)	มาปรับใช้กบักลุม่ผู้สงูอาย	ุ

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั
	 ผู้ วิจัยน�ารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้ สูงอายุไปพัฒนากับ 

กลุม่ตวัอยา่งผู้สงูอาย	ุด้วยการวิจยักึง่ทดลอง	โดยมีตวัแปรอิสระ	ได้แก่	รูปแบบการจดัการความเครียด

ในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุซึง่ตวัแปรอิสระนีจ้ะสง่ผลตอ่ตวัแปรตาม	ได้แก่	ความเครียดในภาวะ

วิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุ โดยการทดสอบคา่เฉลี่ยคะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายุ

ก่อนและหลงัการทดลองของผู้สงูอายท่ีุได้รับการฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต

ของผู้สงูอาย	ุด้วยคา่สถิติ	one	sample	dependent	t	–	test	และการวิเคราะห์ความแตกตา่งคา่เฉลี่ย

ของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายรุะหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองจากการประเมิน

หลงัทดลอง	 โดยใช้คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายจุากการประเมินก่อนการเข้า

ร่วมโปรแกรมการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายเุป็นตวัแปรร่วม	(covariate)	ด้วย 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	(ANCOVA)

ภาพที่ 1	กรอบแนวคดิการท�าวิจยั

วธีิด�าเนินการ
 ประชากร

	 การวิจัยครัง้นี	้ ประชากร	 คือ	 ผู้ สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 

ผู้สงูอายบุ้านวาสนะเวศม์	จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	 ปี	พ.ศ.	 2560	 ท่ีสมคัรใจเข้าร่วมการฝึกรูปแบบ

การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุ และมีความเครียดในภาวะวิกฤตในชีวิตของ

ผู้สงูอาย	ุจ�านวน	60	คน

 กลุ่มตวัอย่าง

	 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี	้ เป็นผู้สงูอายท่ีุอาศยัอยูใ่นศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการ

สงัคมผู้สงูอายบุ้านวาสนะเวศม์	 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	 ปีพ.ศ.	 2560	 ท่ีสมคัรใจเข้าร่วมการฝึก 

รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุ และมีคะแนนความเครียดในภาวะ

วิกฤตชีวิตของผู้สงูอายใุนชว่ง	15-60	คะแนน	จ�านวน	40	คน	จากนัน้คดัเลอืกผู้สงูอายจุากการจบัคูร่าย

 

 ผู้ วิจัยนํารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้ สูงอายุไปพัฒนากับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สงูอายุ ด้วยการวิจยัก่ึงทดลอง โดยมีตวัแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต
ของผู้สงูอาย ุซึง่ตวัแปรอิสระนีจ้ะส่งผลต่อตวัแปรตาม ได้แก่ ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย ุโดย
การทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายกุ่อนและหลงัการทดลองของผู้สงูอายทุี่
ได้รับการฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้ สูงอายุ ด้วยค่าสถิติ one sample 
dependent t – test และการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายุ
ระหว่างกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองจากการประเมินหลงัทดลอง โดยใช้คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวิตของผู้ สูงอายุจากการประเมินก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของ
ผู้สงูอายเุป็นตวัแปรร่วม (covariate) ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 
 
 
 

 

 

 
 
ภาพที่1 กรอบแนวคิดการทําวจิยั 
 
วิธีดาํเนินการ 
 ประชากร 
 การวิจัยครัง้นี  ้ประชากร คือ ผู้ สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุบ้าน
วาสนะเวศม์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีพ.ศ. 2560 ที่สมคัรใจเข้าร่วมการฝึกรูปแบบการจดัการความเครียด
ในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย ุและมีความเครียดในภาวะวิกฤตในชีวิตของผู้สงูอาย ุจํานวน 60 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้เป็นผู้ สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สงูอายบุ้านวาสนะเวศม์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปีพ.ศ. 2560 ที่สมคัรใจเข้าร่วมการฝึกรูปแบบการจดัการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย ุและมีคะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายใุนช่วง 
15-60 คะแนน จํานวน 40 คน จากนัน้คดัเลือกผู้สงูอายจุากการจบัคู่รายช่ือเรียงตามตวัอกัษร เข้ากลุ่มทดลอง
จํานวน20คน เพ่ือฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้ สูงอายุ และเข้ากลุ่มควบคุม 
จํานวน20คน เพ่ือฝึกกิจกรรมงานประดิษฐ์ที่จดัให้ทํากิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกนักบักลุ่มทดลอง 

 
รูปแบบการจดัการความเครียดใน 
ภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย ุ

 

 
ความเครียดในภาวะวกิฤตชีวติของผู้สงูอาย ุ
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ช่ือเรียงตามตวัอกัษร	 เข้ากลุม่ทดลองจ�านวน	20	คน	 เพ่ือฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะ 

วิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุ และเข้ากลุม่ควบคมุ	 จ�านวน	20	คน	 เพ่ือฝึกกิจกรรมงานประดิษฐ์ท่ีจดัให้ท�า

กิจกรรมในชว่งเวลาเดียวกนักบักลุม่ทดลอง

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

	 รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตมีขัน้ตอนการสร้าง	ดงันี ้

	 ขัน้ตอนท่ี	 1	ผู้ วิจยัสร้างกรอบแนวคิดของรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต

ของผู้สงูอายจุากการสงัเคราะห์งานวิจยัในระยะท่ี	 1	 (สมสขุ	 นิธิอทุยั,	 2560)	 ร่วมกบัการน�าแนวคิด 

การพฒันามนษุย์แบบองค์รวมทางพทุธศาสนา	และวิธีการจดัการความเครียดทางจิตวิทยา	มาสร้าง 

รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้ สูงอายุ	 โดยมีการผสมสานการจัด 

การความเครียดใน	3	ด้าน	คือ	1)	การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตด้านร่างกาย	โดยใช้แนวคดิ

การผ่อนคลายกล้ามเนือ้	 	 2)	 การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตด้านจิตใจ	 โดยใช้แนวคิด 

การท�าสมาธิ	และฟังดนตรีบรรเลง	ให้จิตใจผอ่นคลาย	และ	3)	การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤต

ชีวิตด้านความคิด	 โดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิด	 โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดท่ีบิดเบือน

ให้เป็นความคิดท่ีตรงกบัความเป็นจริง	 โดยใช้วิธีการตัง้ค�าถามน�า	 เพ่ือให้คิดและเข้าใจถงึสิง่ท่ีตนเอง 

ยดึมัน่ถือมัน่ในสิง่ท่ีบดิเบือนจากความเป็นจริง	เปลี่ยนเป็นการท�าความเข้าใจวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งยอ่มมี

การเปลี่ยนแปลงซึง่ตรงกบัความเป็นจริงของชีวิตผา่นการท�ากิจกรรมและการตอบค�าถาม

	 ขัน้ตอนท่ี	2	สร้างรูปแบบการจดัความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุ

	 ขัน้ตอนท่ี	3	การหาคณุภาพรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุโดย

ให้ผู้ เช่ียวชาญ	3	ทา่น	ตรวจความตรงเชิงเนือ้หา	(content	validity)	มีคา่ดชันีความสอดคล้อง	(IOC)	

อยูร่ะหวา่ง	0.67–1.00

	 ขัน้ตอนท่ี	 4	 น�ารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายุท่ีปรับปรุง

เรียบร้อยไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง

	 แบบการวดัความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุมีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

	 1.	 ผู้ วิจยัท�าการศกึษาทฤษฎี	เอกสาร	ต�ารา	บทความ	และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเครียด

ในภาวะวิกฤตชีวิต	 เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับและดดัแปลงแบบวดัความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต

ของผู้สงูอายุ

	 2.	 ปรับและดดัแปลงแบบวดัความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุ โดยเป็นแบบวดัท่ี 

ผู้ วิจยัน�าแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองส�าหรับประชาชนไทย	 (SPST-20)	 ของ 

กรมสขุภาพจิตท่ีสร้างจากแนวคดิของ	Lazarus	&	Folkman	(1984)	มาปรับและดดัแปลงใช้กบักลุม่ 

ผู้สงูอาย	ุในครัง้นี ้

	 3.	น�าแบบวดัความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีผู้ วิจยัปรับและดดัแปลงให้ผู้ทรงคณุวฒิุ	จ�านวน	 

3	ทา่น	พิจารณาความเหมาะสมความสอดคล้องด้านเนือ้หา	ความชดัเจนและความเหมาะสมของภาษา
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ท่ีใช้	โดยแบบวดัมีคา่ดชันีความสอดคล้อง	(Index	of	Item-Objective	Congruence:	IOC)	ระหวา่ง	

0.67–1.00	

	 4.	 ผู้ วิจยัน�าแบบวดัท่ีปรับปรุงแล้วไปทดสอบความเช่ือมัน่	 (reliability)	 โดยทดลองใช้กับ 

ผู้สงูอายท่ีุไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	50	คน	น�าแบบวดัท่ีได้มาค�านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่าของ	 

ครอนบาค	 (Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมัน่ชนิดความสอดคล้องภายใน	 

โดยได้คา่เทา่กบั	0.96	ซึง่ถือวา่เป็นแบบวดัท่ีมีความเช่ือมัน่สงู	(Nunnally,1978)

 วธีิการด�าเนินการทดลอง

	 ผู้วิจยัแบง่การด�าเนินการทดลองเป็น	3	ขัน้ตอน	คือ

	 	 ขัน้ตอนท่ี	1	ระยะก่อนการทดลองผู้ วิจยัเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการฝึกรูปแบบการจดัการ

กบัความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายแุละแบบสอบถามความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของ

ผู้สงูอาย	ุ จากนัน้ให้ผู้สงูอายใุนศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สงูอายวุาสะเวศม์จ�านวน	60	คน 

ท�าแบบสอบถามความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายุ	 (pretest)	 และคดัเลือกผู้สงูอายุท่ีมี

คะแนนความเครียดในภาวะวิฤตชีวิตของผู้สงูอายอุยูใ่นเกณฑ์คะแนน	15–60	คะแนน	จ�านวน	40	คน	 

ท�าการจบัคูร่ายช่ือของผู้สงูอายเุรียงตามตวัอกัษรท่ีมีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	จ�านวน	40	คน	 

เพ่ือเข้ากลุม่ทดลอง	20	คน	และกลุม่ควบคมุ	20	คน

	 	 ขัน้ตอนท่ี	2	ระยะการทดลองใช้ระยะเวลาในการทดลองทัง้หมด	8	ครัง้	โดยใช้เวลาครัง้ละ	

90	นาที	โดยผู้วิจยัฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายท่ีุสร้างขึน้ในกลุม่

ทดลอง	สว่นกลุม่ควบคมุให้ท�ากิจกรรมงานประดิษฐ์ท่ีก�าหนดให้ชว่งวนัและเวลาเดียวกบักลุม่ทดลอง	

	 	 ขัน้ตอนท่ี	 3	 ระยะหลงัการทดลอง	 เม่ือสิน้สดุการทดลอง	 ผู้ วิจยัท�าการวดัความเครียด 

ในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุกบักลุม่ท่ีได้รับการฝึกรูปแบบการจดัการกบัความเครียดในภาวะวิกฤต

ชีวิตของผู้สงูอายุ	 และกลุ่มท่ีไม่ได้รับการฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของ 

ผู้สงูอาย	ุเม่ือได้คะแนนทัง้หมดแล้วน�าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน

 การจดักระท�าและการวเิคราะห์ข้อมูล

	 เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามความต้องการแล้ว	 น�าข้อมูลทัง้หมดมาตรวจสอบความถูก

ต้องสมบูรณ์	 แล้วท�าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปเพ่ือพิสจูน์สมมติฐานและน�ามาเสนอผล 

การวิเคราะห์ข้อมลู	โดยมีสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

	 1.	 สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือ	 ประกอบด้วยสถิติหาค่าความเช่ือมัน่แบบแอลฟ่า 

(				–	coefficient)	และสถิติหาคา่อ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(item	total	correlation	coefficient)

	 2.	 สถิติบรรยาย	 เพ่ืออธิบายลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งและตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั	 โดยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป	 ประกอบด้วยการค�านวณความถ่ีและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง	 ค่าเฉลี่ย	

(Mean)	และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	ของคะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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ของผู้สงูอาย	ุการตรวจสอบการแจงแจงปกตขิองตวัแปรตามโดยใช้สมัประสทิธ์ิความเบ้	 (skewness) 

ความโดง่	 (kurtosis)	 และการทดสอบของชาฟโร	 วิลค์	 (shapiro	wilk	 test)	 การตรวจสอบข้อตกลง

เบือ้งต้นก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	 (ANCOVA)	 ด้วยการทดสอบความเท่ากันของ 

ความแปรปรวนร่วมโดยใช้วิธีการทดสอบของเลวีน	 (Levene’s	 test)	 และการตรวจสอบความเทา่กนั

ของกลุม่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรร่วม	 (covariate)	 กบัตวัแปรตาม	 ด้วยวิธีทดสอบความเท่ากนั

ของความชนั	(homogeneity	of	slopes	test)

	 3.	 การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานด้วยการทดสอบคา่เฉลีย่คะแนนความเครียด

ในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายกุ่อนและหลงัการทดลองของผู้สงูอายท่ีุได้รับการฝึกรูปแบบการจดัการ

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุด้วยการทดสอบที	(t–test)	และการวิเคราะห์ความแตกตา่ง 

ค่าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายรุะหว่างกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองจาก 

การประเมินหลงัการทดลอง	โดยใช้คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายจุากการประเมิน

ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สูงอายุเป็นตวัแปรร่วม 

(covariate)	ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	(ANCOVA)	และหากพบวา่คะแนนเฉลีย่ของคะแนน

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายุของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนยัส�าคญั	 จึงน�าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่	 (pairwise	 comparison)	 ตามวิธีบอนเฟอโรนี 

ด้วยความเช่ือมัน่	 95%	 ของคะแนนค่าเฉลี่ยความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายุระหว่าง 

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	หลงัสิน้สดุการทดลอง

การพทิกัษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
	 ผู้วิจยัได้พิทกัษ์สทิธิผู้ให้ข้อมลู	โดยยดึหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์	โดยผา่นการพิจารณา

ด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการประเมินจริยธรรมในงานวิจยัจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ	

หมายเลขข้อเสนอการวิจยั	SWUEC	–	114/59E	เพ่ือให้ผู้ วิจยัด�าเนินการวิจยัตามหลกัการและแนวทาง

การพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ให้ข้อมลู	เร่ิมต้นเก็บข้อมลูจากการแนะน�าตวัผู้ วิจยักบักลุม่ตวัอยา่ง	ชีแ้จงวตัถปุระสงค์	

และประโยชน์ของการวิจยัให้กลุม่ตวัอยา่งทราบ	ผู้สงูอายทุกุคนลงนามลงในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั

ด้วยความสมคัรใจ	หากกลุม่ตวัอยา่ง	ไมยิ่นดีเข้าร่วมการวิจยัสามารถปฏิเสธหรือขอยกเลกิได้ระหวา่ง

การเก็บข้อมลูโดยไม่มีผลกระทบใด	ๆ	 ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างในการวิจยันีถ้กูน�าเสนอเป็นภาพรวม	

และน�าข้อมลูเหลา่นีไ้ปใช้ประโยชน์เฉพาะส�าหรับการวิจยัและงานวิชาการเทา่นัน้	ผู้ วิจยัเก็บรักษาข้อมลู

ทัง้หมดไว้อยา่งดีและไมน่�าไปเผยแพร่แก่สาธารณชน	การด�าเนินงานวิจยัทัง้หมดนีเ้พ่ือรักษาความลบั

ของข้อมลู	และปกป้องผู้ให้ข้อมลูซึง่ถือเป็นสทิธิพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมลู
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ผลการวจิยั
	 ผู้วิจยัน�าเสนอผลการงานวิจยัออกเป็น	2	ตอน	ดงันี	้ตอนท่ี	1	ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง

และตอนท่ี	2	ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน	ดงันี ้

	 ตอนท่ี	 1	 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง	 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี	้ คือ	 ผู้สงูอายท่ีุมี

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีมีอาย	ุ 60	 ปีขึน้ไป	ทัง้เพศหญิงและชาย	 ท่ีอาศยัอยู่ในศนูย์พฒันา 

การจดัสวสัดิการสงัคมผู้สงูอายบุ้านวาสนะเวศม์ฯ	จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	 โดยมีความยินดีและ 

เต็มใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต 

ของผู้สงูอาย	ุมีจ�านวน	40	คน	แบง่ออกเป็นกลุม่ทดลอง	20	คน	และกลุม่ควบคมุ	20	คน	ทัง้สองกลุม่	 

เป็นเพศหญิง	12	คน	(60%)	และเพศชาย	8	คน	(40%)	โดยมีอายสุว่นใหญ่อยูใ่นชว่ง	71	-	80	ปี	(57.5%)	 

มีระดบัการศกึษาสว่นใหญ่ในระดบัประถมศกึษา	 (52.5%)	สว่นใหญ่มีสถานภาพโสด	 (60%)	และมี

ภาวะวิกฤตชีวิตทัง้การเจ็บป่วยและการสญูเสียบคุคลอนัเป็นท่ีรัก	(55%)

	 ตอนท่ี	2	ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน

	 ในการวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์การวิจยั	เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤต

ชีวิตของผู้สงูอาย	ุโดยผู้วิจยัได้ตัง้สมมติฐานการวิจยั	2	ข้อ	คือ

	 สมมตฐิานข้อท่ี	1	ผู้สงูอายท่ีุมีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีได้รับการฝึกรูปแบบการจดัการ

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตลดลงเม่ือเทียบกบัก่อนเข้าร่วมการฝึก

รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต

	 สมมตฐิานข้อท่ี	2	ผู้สงูอายท่ีุมีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีได้รับการฝึกรูปแบบการจดัการ

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตต�า่กวา่ผู้สงูอายท่ีุไมรั่บการฝึกรูปแบบ

การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	ดงันี ้

 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมตฐิานข้อที่ 1 

	 ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัข้อนีน้ัน้	 ผู้ วิจยัได้ตรวจสอบค่าเฉลี่ย

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤต

ชีวิตของกลุม่ทดลอง	ด้วยการทดสอบที	(t-test)	ดงันี ้

ตารางที่  1	 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตก่อนและหลงัการเข้าร่วม 

	 	 โปรแกรมการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของกลุม่ทดลอง

 

(40%) โดยมีอายสุ่วนใหญ่อยู่ในช่วง 71 - 80 ปี (57.5%) มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ในระดบัประถมศึกษา 
(52.5%) สว่นใหญ่มีสถานภาพโสด (60%) และมีภาวะวิกฤตชีวิตทัง้การเจ็บป่วยและการสญูเสียบคุคลอนัเป็น
ที่รัก (55%) 
 ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 ในการวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์การวิจยั เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของ
ผู้สงูอาย ุโดยผู้วจิยัได้ตัง้สมมติฐานการวิจยั 2 ข้อ คือ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้สูงอายุที่มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตที่ได้รับการฝึกรูปแบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตลดลงเมื่อเทียบกบัก่อนเข้าร่วมการฝึกรูปแบบ
การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตที่ได้รับการฝึกรูปแบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตต่ํากว่าผู้ สูงอายุที่ไม่รับการฝึกรูปแบบการ
จดัการความเครียดในภาวะวกิฤตชีวิต  ดงันี ้
 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมตฐิานข้อที่ 1  
 ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัข้อนีน้ัน้ ผู้ วิจยัได้ตรวจสอบค่าเฉลี่ยความเครียด
ในภาวะวิกฤตชีวิตก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของกลุ่มทดลอง 
ด้วยการทดสอบที(t-test)ดงันี ้
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการ

จดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของกลุ่มทดลอง 
 
 จํานวน M SD t 
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต     
 ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 หลงัเข้าร่วมโปรแกรม 

20 
20 

30.55 
23. 25 

4. 19 
5.33 

7.52** 
 

**p < .01 
 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตหลงัการเข้าร่วม
โปรแกรมการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของกลุ่มทดลองพบวา่มีความเครียดน้อยกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัข้อ1 ข้างต้น สรุปได้ว่า ยอมรับ
สมมติฐานข้อ 1 
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	 จากตารางท่ี	1	แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตหลงัการเข้า

ร่วมโปรแกรมการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของกลุม่ทดลองพบวา่มีความเครียดน้อยกวา่

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01

	 ข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัข้อ1	 ข้างต้น	 สรุปได้ว่า	

ยอมรับสมมตฐิานข้อ	1

 ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมตฐิานในข้อที่ 2

ตารางที่ 2	 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตระหว่างกลุ่ม 

	 	 ควบคมุและกลุม่ทดลองจากการประเมินหลงัทดลอง	 โดยใช้คะแนนความเครียดในภาวะ 

	 	 วิกฤตชีวิตจากการประเมินก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะ 

	 	 วิกฤตชีวิตเป็นตวัแปรร่วม	(covariate)	ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	(ANCOVA)

	 จากตารางท่ี	 2	พบวา่	คา่เฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตระหวา่งกลุม่ทดลองและ 

กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 จึงน�าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู	่ 

(pairwise	comparison)	ตามวิธีบอนเฟอโรนีด้วยความเช่ือมัน่	95%	ของคะแนนคา่เฉลี่ยความเครียด

ในภาวะวิกฤตชีวิตระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	หลงัสิน้สดุการทดลอง

ตารางที่  3 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คะแนนค่าเฉลี่ยความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตระหว่าง 

	 	 	กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุภายหลงัสิน้สดุการทดลอง

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมตฐิานในข้อที่ 2 
ตารางที่ 2ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตระหวา่งกลุ่มควบคมุและ

กลุ่มทดลองจากการประเมินหลังทดลอง โดยใช้คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตจากการ
ประเมินก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตเป็นตัวแปรร่วม 
(covariate) ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม(ANCOVA) 

 
ตวัแปร df SS MS F 

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต 
 ตวัแปรร่วม 
 ระหวา่งกลุ่ม  
 ความคลาดเคลื่อน 

 
1 
1 
37 

 
393.75 
137.72 
541.75 

 
393.75 
137.72 

 

 
26.89*** 

9.41** 

 

***p < .001, **p < .01 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01จึงนําไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ (pairwise 
comparison) ตามวิธีบอนเฟอโรนีด้วยความเชื่อมัน่ 95% ของคะแนนค่าเฉลี่ยความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต
ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงัสิน้สดุการทดลอง 
 
 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คะแนนค่าเฉลี่ยความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตระหว่างกลุ่มทดลองและ
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กลุม่ควบคมุ (2) 
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กลุ่มทดลองจากการประเมินหลังทดลอง โดยใช้คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตจากการ
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393.75 
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ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต กลุม่ทดลอง (1) 
กลุม่ควบคมุ (2) 
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จากตารางที่ 3 ภายหลังสิน้สุดการทดลอง พบว่าคะแนนเฉล่ียของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของกลุ่ม
ทดลองต่ํากวา่กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
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	 จากตารางท่ี	3	ภายหลงัสิน้สดุการทดลอง	พบวา่คะแนนเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤต

ชีวิตของกลุม่ทดลองต�่ากวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	

	 ข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัข้อ	 2	 ข้างต้น	 สรุปได้ว่า	

ยอมรับสมมตฐิานข้อ	2

อภปิรายผล
	 การพฒันารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายใุนสถานสงเคราะห์

คนชราได้ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั	ตามสมมตฐิานข้อท่ี	1	และ	2	ดงันี	้

	 สมมติฐานข้อท่ี	 1	 คือ	 ผู้ สูงอายุท่ีมีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีได้รับการฝึกรูปแบบ 

การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	 มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตลดลงเม่ือเทียบกบัก่อน 

เข้าร่วมการฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	พบวา่	กลุม่ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ของ

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตหลงัทดลองลดลงเม่ือเทียบก่อนทดลอง	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิ	.01

	 การท่ีผู้ สงูอายุมีค่าเฉลี่ยความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตลดลงหลงัเข้าร่วมการฝึกรูปแบบ 

การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	แสดงให้เหน็วา่รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤต

ชีวิต	 เป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยลดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	 ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วมโปรแกรม 

การจดัการความเครียดได้เรียนรู้และฝึกทกัษะการจดัการความเครียด	ซึง่ประกอบด้วย	การผอ่นคลาย 

กล้ามเนือ้การท�าสมาธิด้วยการก�าหนดลมหายใจเข้าออก	 การฟังเสียงดนตรีบรรเลงในขณะ 

การผ่อนคลายกล้ามเนือ้	 การปรับความคิด	 ซึ่งการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือ้ในท่านัง่หรือยืน	 โดยให้ 

ผู้สงูอายุผ่อนคลายทัว่ร่างกายตัง้แต่ศีรษะ	 ล�าตวั	 จนกระทัง่ถึงเท้า	 โดยให้ก�าหนดการผ่อนคลาย	 

2-3	ครัง้ตอ่หนึง่จดุ	ใช้เวลาประมาณ	20	นาที	จะชว่ยให้ผู้สงูอายผุอ่นคลาย	ซึง่การผอ่นคลายดงักลา่ว 

จะกระตุ้นการท�างานของระบบประสาทซิมพาเธธิค	 (sympathetic	 nervous	 system)	 ท�าให้ลด 

การหลัง่ของฮอร์โมนแคทีโลมีนมีผลท�าให้อตัราการเต้นของชีพจร	การหายใจ	และความดนัโลหิตลดลง	 

ลดการเผาผลาญอาหาร	การใช้ออกซเิจน	และการคัง่ของคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง	(Sweeny,	1988)	

นอกจากนี	้ การผ่อนคลายยงัช่วยลดการกระตุ้นทางอารมณ์ของระบบประสาทส่วนกลางในสมอง	 

ท�าให้ผู้สงูอายรูุ้สกึสงบ	และใช้ลดความเครียดท่ีได้ผลดี	(Auerbach	&	Gramling,1998)	และการเปิด

เสียงดนตรีบรรเลงให้ผู้สงูอายฟัุงในขณะคลายกล้ามเนือ้เสียงดนตรีจะท�าให้ภาวะคลื่นสมองซึง่เป็น 

คลื่นเบต้า	 (beta	wave)	คอ่ย	 ๆ	ปรับเป็นคลื่นอลัฟา	 (alfa	wave)	 เช่นกนั	ท�าให้ร่างกายและจิตใจ 

ผอ่นคลาย	สมองจะจดัระเบียบการท�างาน	มีสมาธิ	และความจ�าท่ีดีขึน้	(Nilsson,	Rawal	&	Unosson,	

1998)	ข้อมลูทางการแพทย์พบวา่ดนตรีท่ีมีคณุภาพ	จะชว่ยกระตุ้นให้สมองมนษุย์หลัง่สารแหง่ความสขุ

หรือเอน็ดอร์ฟิน	(endorphin)	เพ่ิมมากขึน้	(กรมสขุภาพจิต,	2542:	21)	สว่นการท�าสมาธิด้วยก�าหนด 

ลมหายใจเข้าอออกเป็นจงัหวะช้า	 ๆ	 เป็นการท�าให้ร่างกายได้รับปริมาณออกซิเจนท่ีเพียงพอและ 

เหมาะสม	จงึชว่ยลดความเครียด	ดงัท่ี	Davis,	Eshelman	&	Mackay	(1995)	กลา่ววา่	การหายใจท่ี
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ไมถ่กูต้องจะท�าให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลง	 มีผลตอ่ความเครียดในภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึน้	ดงันัน้ 

การได้ฝึกวิธีการท�าสมาธิด้วยการก�าหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะสม�่าเสมอ	 และถูกต้อง 

จึงส่งผลให้ร่างกายและจิตใจท�างานได้ดีขึน้	 ซึ่งการท�าสมาธิเป็นการท�าจิตให้แน่วแน่นอยู่กบัสิ่งใด 

สิ่งหนึ่ง	 ไม่ฟุ้ งสา่ยหรือสา่ยไป	 (พระพรหมคณุาภรณ์	 (ป.อ.	ปยตฺุโต),	 2558)	 ผู้ ท่ีฝึกสมาธิจะมีความ 

ตัง้มัน่เป็นสมาธิ	 จะพบความสมัพนัธ์เปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง	 โดยคลื่นสมองมีลกัษณะเป็นคลื่น 

อลัฟ่ามาก	ซึง่มีความถ่ี	6	-13	ไซเคลิ	คลืน่ดงักลา่วจะท�าให้ร่างกายมีการพกัลกึ	สามารถคลายเครียดได้	 

(นยัพินิจ	คชภกัดี,	2532:	270;	Wallace	&	Benson,1972:	759-799)	นอกจากนี	้สมภพ	เรืองตระกลู	

(2547)	 กล่าวว่าการฝึกสมาธิยงัช่วยผ่อนคลายความเครียดท่ีเกิดขึน้ได้	 จะเห็นได้ว่าการผ่อนคลาย

กล้ามเนือ้	การฟังดนตรีบรรเลงประกอบการผอ่นคลายกล้ามเนือ้	และการท�าสมาธิ	จะสามารถชว่ยให้

ร่างกายและจิตใจผอ่นคลายลงได้	

	 รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตด้านความคิดจะเป็นการปรับความคิด 

เพ่ือรับมือกบัความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีเกิดขึน้	และความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตใหมท่ี่เกิดขึน้	 

โดยการใช้หลักการปรับเปลี่ยนความคิดตามแนวการปรับพฤติกรรมทางปัญญา	 (cognitive	 

behavioral	therapy)	ตามแนวคดิของ	Beck	(1995)	ท่ีเช่ือวา่	ความเครียดของบคุคลเกิดจากความคดิ 

ท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง	 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงให้ผู้ สูงอายุฝึกการคิดให้ตรงตามความเป็นจริง 

ตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาโดยให้เข้าใจถึงหลกัความเป็นจริงของชีวิต	 ว่าต้องมีการเกิดขึน้ 

มีการเปลีย่นแปลงสภาพไปเร่ือย	ๆ 	ไมส่ามารถคงอยูใ่นสภาพเดมิ	และเสือ่มสลายไป	ไมส่ามารถบงัคบั

ให้เป็นไปตามท่ีเราต้องการ	ผา่นการซกัถามหลงัจากการท�ากิจกรรมในแตล่ะครัง้	โดยผู้วิจยัใช้เทคนิค

การตัง้ค�าถาม	 ด้วยการใช้ค�าถามง่าย	 ๆ	 ท่ีเช่ือมโยงกบักิจกรรม	 เพ่ือให้ผู้สงูอายคุ้นหาความเข้าใจ 

ความเป็นจริงของภาวะวิกฤตชีวิตท่ีเก่ียวกบัการเจ็บป่วย	และการสญูเสยีบคุคลท่ีรัก	โดยใช้สตปัิญญา 

ในการท�าความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต	 จะช่วยให้มีการรับรู้ว่าวิกฤตชีวิตท่ีเกิดขึน้นัน้สามารถ

ท�าความเข้าใจและอธิบายได้ด้วยหลกัความเป็นจริงของชีวิต	 โดยผู้สงูอายอายจุะได้ท�ากิจกรรมดงันี	้ 

1)	กิจกรรมการปรับเปลีย่นวิธีคดิเพ่ือให้ผู้สงูอายคุดิถงึความเป็นจริงของชีวิตเก่ียวกบัการสญูเสยีบคุคล

อนัเป็นท่ีรัก	ด้วยการท�าถงุหอมบหุงา	การบรูกระดาษสา	ผ้าขนหนคูพัเค้ก	ดอกไม้จนัทน์	และการซกัถาม 

ให้ผู้สงูอายไุด้คิดเพ่ือตอบค�าถาม	 ในกิจกรรมถงุหอมบหุงาและกิจกรรมกระดาษสาการบรู	ท�าให้ผู้สงู

อายไุด้สมัผสักบักลิน่ของบหุงาและการบรู	ผู้ วิจยัจะชีน้�าเพ่ือให้ผู้สงูอายคุดิถงึความเป็นจริงของกลิน่ของ

บหุงาและการบรูวา่จะต้องจางหายไป	ไมส่ามารถคงอยูไ่ด้นาน	เชน่เดียวกบับคุคลท่ีเรารักไมส่ามารถ

อยู่กบัเราตลอดไป	 มีการเกิดขึน้	 ตัง้อยู่	 และดบัไป	 และกิจกรรมผ้าขนหนคูพัเค้กและดอกไม้จนัทน์	 

ผา่นสขีาวด�าของผ้าขนหนแูละดอกไม้จนัทน์	ท่ีใช้ในงานศพ	ให้คดิถงึความเป็นจริงวา่ทกุคนเกิดมาแล้ว

ก็ต้องตายจากกนั	ทกุคนก็ต้องประสบกบัสิ่งนี	้ เราไม่สามารถไปบงัคบัไม่ให้เกิดตามท่ีเราต้องการได้	 

2)	การปรับเปลี่ยนวิธีคดิเพ่ือให้ผู้สงูอายคุดิถงึความเป็นจริงของชีวิตเก่ียวกบัการเจ็บป่วย	ด้วยการท�า 

กิจกรรมกหุลาบใบเตย	 เหรียญโปรยทาน	ลกูประคบ	และตลบัยาท่ีระลกึ	 และการซกัถามให้ผู้สงูอายุ
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ตอบ	 ในกิจกรรมกหุลาบใบเตยการซกัถามเช่ือมโยงให้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติของใบเตยว่า 

จะต้องเห่ียวเฉา	เปลี่ยนสี	กลิน่จางหายไป	และเสื่อมไปเหมือนร่างกายของเราวา่ต้องเจ็บป่วยเสื่อมไป

เชน่กนั	กิจกรรมเหรียญโปรยทาน	ให้คดิถงึความเป็นจริงวา่ทรัพย์เม่ือให้ทานไปแล้ว	ก็จะตกไปเป็นของ

ผู้ อ่ืน	 เราไม่ใช่เจ้าของทรัพย์นัน้ตลอดไป	 เช่นเดียวกบัร่างกายของเรา	 ท่ีเรามาอาศยัอยู่เพียงชัว่คราว	 

ไม่สามารถเป็นเจ้าของร่างกายนีไ้ด้ตลอดไป	 ส�าหรับกิจกรรมลกูประคบ	 ให้รู้ถึงความเป็นจริงว่าใช้ 

ในการบรรเทาอาการปวดเม่ือยร่างกาย	ท�าให้รับรู้ความเป็นจริงของร่างกายวา่ต้องมีการเจ็บป่วย	ไมมี่

ใครท่ีไม่เคยปวดเม่ือยหรือเจ็บป่วยเลย	 และกิจกรรมตลบัยาท่ีระลึก	 ให้คิดถึงความเป็นจริงของยา 

ก็สามารถเสื่อมคุณภาพได้หากไม่เก็บรักษาให้ดีในตลบัยา	 ท�าให้รับรู้ความจริงว่ายาและร่างกาย	 

ก็ต้องมีเสื่อม	 ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป	 จากการตัง้ค�าถามของผู้ วิจยัถึงความเป็นจริงของสิ่งท่ีให้

ท�าในกิจกรรม	 เพ่ือให้ผู้สงูอายเุกิดความคิดเป็นของตนเองในการเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีให้ท�าในกิจกรรม

และสอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตเก่ียวกับภาวะวิกฤตชีวิตในเร่ืองการเจ็บป่วย	การสญูเสีย

บคุคลอนัเป็นท่ีรัก	หรือสิง่ท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง	 โดยการกระตุ้นให้กลุม่ผู้สงูอายตุอบวา่เหน็ด้วย

หรือไมเ่หน็ด้วย	และกระตุ้นให้ผู้สงูอายสุรุปประเดน็ผา่นกิจกรรมตา่ง	ๆ	 ท่ีได้สมัผสั	ได้รับกลิน่	ได้เหน็	 

ว่าทกุสิ่งต้องมีการเกิดขึน้	 มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปเร่ือย	 ๆ	 ไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิม	 และ 

เสื่อมสลายไป	ไมส่ามารถบงัคบัให้เป็นไปตามท่ีเราต้องการ	ตามความเป็นจริงของชีวิต

	 ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า	 รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต

ประกอบด้วยวิธีการจดัการความเครียด	4	วิธี	คือ	การผอ่นคลายกล้ามเนือ้ตามสว่นตา่ง	ๆ 	ของร่างกาย	

เหมาะส�าหรับเวลาท่ีเร่ิมรู้สกึว่ากล้ามเนือ้เกร็งตวัร่วมกบัการฟังดนตรีบรรเลง	 ซึ่งสามารถท�าได้ง่าย	 

ในขณะท่ีอยูใ่นทา่ยืน	นัง่	หรือนอน	สว่นการท�าสมาธิก�าหนดลมหายใจ	เป็นวิธีการท่ีงา่ยในการฝึกและ

สามารถปฏิบตัิได้โดยใช้เวลาไม่นาน	 ร่วมกบัการปรับความคิดเป็นวิธีท่ีใช้รับมือกบัวิกฤตชีวิตท่ีก่อให้

เกิดความเครียดในการด�าเนินชีวิต	ท�าให้รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตนีส้ามารถชว่ย

ลดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตลงได้

	 ดังนัน้การท่ีผู้ สูงอายุได้เรียนรู้วิธีการจัดการผ่อนคลายกล้ามเนือ้	 การฟังดนตรีบรรเลง	 

การฝึกสมาธิ	และการปรับความคดิ	จงึสง่ผลให้ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตลดลง	ซึง่สอดคล้องกบั 

การศึกษาของอรวรรณ	 รอนราญ	 (2552)	 ศึกษารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต 

แบบผสมผสานท่ีใช้การปรับความคิด	 ร่วมกับการก�าหนดลมหายใจ	 การผ่อนคลายกล้ามเนือ้	 

การท�าสมาธิแบบอานาปานสต	ิจดัการความเครียดกบัผู้ ท่ีมีอาการปวดศีรษะจากความตงึเครียด	พบวา่	 

หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลองมีความเครียดลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิตท่ีิ	.001	สอดคล้องกบัการศกึษาของพระอนพุงษ์	พรมสอาด	(2551)	ศกึษารูปแบบ 

การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตแบบผสมผสาน	 โดยใช้การก�าหนดลมหายใจ	การท�าสมาธิ	

การฟังเทศน์	การสนทนาธรรม	จดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	พบวา่กลุม่ทดลองหลงัเข้าร่วม

กิจกรรมมีความเครียดลดลงอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .001	 และการศึกษาโสภา	 เพ็งยอด	
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(2550)	 ศึกษารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตแบบผสมผสาน	 โดยใช้การผ่อนคลาย 

กล้ามเนือ้	 การท�าสมาธิแบบสติปัฏฐาน	4	 และการควบคมุความคิด	 ในการจดัการความเครียดของ 

ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน	พบว่า	 หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลองมีความเครียดลดลงกว่าก่อน 

เข้าร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิ	.05

	 สมมติฐานท่ี	 2	 คือ	 ผู้ สูงอายุท่ีมีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีได้รับการฝึกรูปแบบ 

การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	 มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตต�่ากว่าผู้สงูอายท่ีุไม่รับ 

การฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	พบวา่	ผู้สงูอายใุนกลุม่ทดลองท่ีมีความเครียด

ในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีได้รับการฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	 มีความเครียด 

ในภาวะวิกฤตชีวิตต�่ากว่าผู้ สูงอายุในกลุ่มควบคุมท่ีไม่รับการฝึกรูปแบบการจัดการความเครียด 

ในภาวะวิกฤตชีวิตอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี	 .01	 ทัง้นีเ้น่ืองจากกลุ่มทดลองหลงัได้รับการฝึกรูป

แบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตได้เรียนรู้วิธีการผอ่นคลายประกอบด้วยการผอ่นคลาย 

กล้ามเนือ้	 การท�าสมาธิ	 การฟังดนตรีผ่อนคลาย	 และการปรับความคิดท่ีบิดเบือนจากความจริง 

ให้เป็นความคดิท่ีตรงกบัความจริงในชีวิต	สง่ผลให้หลงัการฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะ

วิกฤตชีวิตสามารถจดัการกบัความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่างจากกลุม่ควบคมุ 

ท่ีไมไ่ด้รับการฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีไมไ่ด้เรียนรู้วิธีการจดัการผอ่นคลาย

ดงักลา่วท�าให้ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของกลุม่ทดลองต�่ากวา่กลุม่ควบคมุ	ทัง้นีเ้ป็นผลมาจาก

รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตดงัท่ีกลา่วไว้ในสมมตฐิานข้อท่ี	1

	 ในการด�าเนินกิจกรรมของรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตต้องชีแ้จง

วตัถปุระสงค์	และประโยชน์ให้ชดัเจน	ก่อนเร่ิมรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตชีแ้จง

ให้ผู้สงูอายทุราบถงึโทษของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตวา่จะสง่ผลเสียกบัด้านร่างกาย	ด้านจิตใจ	

และด้านความคดิ	และชีแ้จงให้ทราบถงึวิธีการจดัการความเครียด	ทัง้	3	ด้าน	อนัประกอบด้วยการจดัการ

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตด้านร่างกายด้วยการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือ้สว่นตา่ง	 ๆ	 ของร่างกาย	

การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตด้านจิตใจด้วยการฝึกการท�าสมาธิ	และการฟังดนตรีบรรเลง	

และการจดัการความเครียดด้านความคิดด้วยการปรับความคิด	 เพ่ือท�าให้ความเครียดในภาวะวิกฤต

ชีวิตลดลงและรับมือกบัความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต	

	 ส�าหรับรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิฤตชีวิตแบง่เป็น	2	สว่น	ในสว่นแรกเป็นเทคนิค

การผ่อนคลาย	 ซึ่งประกอบด้วยวิธีการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตด้านร่างกาย	 และวิธี 

การจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตด้านจิตใจ	 ซึ่งวิธีการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤต 

ด้านร่างกาย	 เป็นการท�าให้ร่างกายผ่อนคลายจากความตงึเครียด	ปราศจากการเกร็งของกล้ามเนือ้	

ร่วมกบัการฟังดนตรีบรรเลงเพ่ือผ่อนคลายจิตใจ	 และวิธีการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต 

ด้านจิตใจด้วยการฝึกสมาธิด้วยการก�าหนดลมหายใจท�าให้ร่างกายอยู่ในสภาพผ่อนคลายและจิตใจ

สงบ	 ไม่คิดฟุ้ งซ่าน	 เป็นวิธีการท่ีท�าได้ง่าย	 โดยใช้เวลาไม่นาน	ซึง่ขณะฝึกการผ่อนคลาย	ผู้ วิจยัและ 
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ผู้ช่วยวิจยัจะช่วยกนัสงัเกตและบนัทกึถึงการท�ากิจกรรมวา่มีความตัง้ใจ	 และปฏิบตัิได้ถกูต้องหรือไม่	 

นอกจากนีผู้้ วิจยัให้ผู้สงูอายุท�าการประเมินตนเองเก่ียวกับการผ่อนคลายของตนว่าอยู่ในระดบัใด	 

ถึงความแตกต่างก่อนและหลงัผ่อนคลาย	 สอบถามถึงความรู้สึกท่ีได้รับและปัญหาท่ีพบพร้อมให้ 

ค�าแนะน�าเพ่ือให้การฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดสามารถน�าไปใช้ได้อย่างถกูต้อง	 ในสว่นท่ี	 2	

เป็นการปรับความคดิตามแนวคดิของ	Beck	(1995)	โดยผู้วิจยัใช้การตัง้ค�าถามให้ผู้สงูอายตุอบข้อซกัถาม 

ตามประเด็นจนเกิดความเข้าใจ	 จึงท�าให้วิเคราะห์ความคิดท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริงกบัความคิด 

ท่ีตรงตามความเป็นจริง	เป็นการฝึกความคดิเพ่ือหาค�าตอบ	ท�าให้เข้าใจความคดิของตนเอง	สามารถ

เปลี่ยนความคิดของตนเองให้ตรงกบัความเป็นจริง	สามารถใช้กบัวิฤตชีวิตท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งเหมาะสม

	 ผลการทดสอบความแตกตา่งคา่เฉลีย่ของความเครียดในภาวะวิกกฤตชีวิตระหวา่งกลุม่ควบคมุ

และกลุม่ทดลองจากการประเมินหลงัทดลอง	 โดยใช้คะแนนความเครียดในการภาวะวิกฤตชีวิตจาก 

การประเมินก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตเป็นตวัแปรร่วม	 (covariate) 

ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	 (ANCOVA)	 (ตารางท่ี	 2)	 พบว่าค่าเฉลี่ยของความเครียด 

ในภาวะวิกฤตชีวิตก่อนฝึกรูปแบบการจดัการความเครียดมีอิทธิพลร่วมกบัค่าเฉลี่ยของความเครียด

ในภาวะวิกฤตชีวิต	 อย่างมีนัยส�าคัญ	 จึงเข้าเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความแปรร่วม	 ซึ่งน�าไปสู ่

การเปรียบเทียบรายคู่	 ตามวิธีบอนเฟอโรนีด้วยความเช่ือมัน่	 95%	ของคะแนนค่เฉลี่ยความเครียด 

ในภาวะวิกฤตชีวิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ	 หลงัสิน้สดุการทดลอง	พบว่าความเครียด 

ในภาวะวิกฤตชีวิตแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต	ิ(ตารางท่ี	3)	ท�าให้ทราบวา่รูปแบบการจดัการ 

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้ สูงอายุ	 สามารถจัดการความเครียดได้ครอบคลุมทุกด้าน 

ทัง้ด้านร่างกาย	 ด้านจิตใจ	 และด้านความคิด	 เป็นไปตามแนวคิดการพฒันามนุษย์แบบองค์รวม 

ทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาไตรสิกขาคือ	 ศีล	 สมาธิ	 และปัญญา	 จะท�างานประสานโยง 

ส่งผลต่อกัน	 หรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 โดยไม่แยกออกจากกัน	 แต่ถ้ามองจุดเน้นจะต่างกัน 

ในกระบวนการฝึกคือ	 เร่ิมต้นจุดเน้นจะอยู่ท่ีศีล	 ส่วนสมาธิและปัญญาจะเป็นตัวเสริม	 ต่อมา 

ในชว่งท่ี	 2	 เม่ือศีลมัน่คงดีแล้ว	จะเน้นเร่ืองสมาธิ	 โดยมีศีลและปัญญาคอยก�ากบัอยู	่ และขัน้สดุท้าย 

ฝึกปัญญา	 ซึ่งจะต้องมีศีลและสมาธิมัน่คงเป็นฐาน	อยู่แล้ว	 (พระพรหมคณุาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตโต),	

2559:	 265)และในกระบวนการท่ีความคิดท่ีถกูต้องตามความเป็นจริงเกิดขึน้	 จะสง่ผลตอ่พฤติกรรม 

ท่ีพงึประสงค์	(Beck,1995)

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 ส�าหรับการน�ารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกกฤตชีวิตของผู้สงูอายไุปใช้ในเชิง

นโยบาย	ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ	ดงันี ้
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	 1.	 สถานสงเคราะห์คนชราหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้สงูอาย	ุ ควรจดัสรรเวลา 

ในการน�ารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	 ให้ผู้สงูอายไุด้จดัท�ากิจกรรมการจดัการ

ความเครียดในแตล่ะวนั	หรือในสปัดาห์ละ	2	วนั	 เพ่ือสง่เสริมให้ผู้สงูอายจุดัการความเครียดในภาวะ

วิกฤตชีวิตของผู้สงูอายไุด้อยา่งยัง่ยืน

	 2.	สถานสงเคราะห์คนชราหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้สงูอาย	ุควรตัง้งบประมาณ

ในการท�ากิจกรรมในการน�ารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตให้ผู้สงูอายอุยา่งตอ่เน่ือง	
เพ่ือป้องกนัและลดความเครียดท่ีจะเกิดขึน้ในช่วงวยัของผู้สงูอาย	ุ เพ่ือให้ผู้สงูอายมีุคณุภาพชีวิตท่ีดี 
ทัง้สขุภาพกายและสขุภาพจิต
 ข้อเสนอแนะในการปฏบิตักิาร
	 จากผลการวิจยั	พบวา่	 รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายทุ�าให้
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตลดลง	ส�าหรับการน�าผลการวิจยัไปใช้	ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ	ดงันี ้
	 1.	 รูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	 ท่ีถกูพฒันาขึน้ในครัง้นีป้ระกอบด้วย 
การจดัการความเครียดด้านร่างกายด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนือ้	การจดัการด้านจิตใจด้วยการท�า
สมาธิ	 และฟังดนตรีผ่อนคลาย	และการจดัการด้านความคิดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดให้ยอมรับ 
ความเป็นจริง	 เป็นแนวทางหนึ่งท่ีบุคลากรของสถานสงเคราะห์คนชราหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กบัการดแูลผู้สงูอาย	ุสามารถน�าไปประยกุต์ใช้	 เพ่ือสง่เสริมให้ผู้สงูอายท่ีุมีความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวิต	สามารถจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายไุด้	
	 2.	 การน�ารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตไปใช้ควรสงัเกตและประเมิน
ตดิตามผู้สงูอายท่ีุได้รับรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอายอุยา่งน้อยสปัดาห์
ละ	1	ครัง้	เพ่ือกระตุ้นให้ผู้สงูอายไุด้ปฏิบตัิ
	 3.	 สามารถน�ารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีสร้างขึน้	 ขยายผลไปสู ่
การศกึษาในกลุ่มผู้สงูอายอ่ืุน	 ซึง่มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตเก่ียวกบัสภาวการณ์การเจ็บป่วย 
ทางกาย	การสญูเสียบคุคลท่ีรัก	หรือทัง้สองอยา่ง
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป
	 ส�าหรับการวิจยัในครัง้ตอ่ไป	ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ	ดงันี ้
	 1.	 การศกึษาผลของรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤติชีวิตของผู้สงูอายใุนครัง้นี	้
มีแบบแผนการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบถึงผลของรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของ 
ผู้สงูอายุในระยะก่อนและหลงัการทดลองเท่านัน้	 ส�าหรับการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการติดตามผล 
ในระยะ	 1	 ถึง	 3	 เดือน	 เพ่ือศึกษาว่าผู้สงูอายยุงัคงสามารถจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต 
ท่ีเกิดขึน้มีผลเป็นอยา่งไร
	 2.	ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของ
ผู้สงูอายท่ีุจดัการโดยครอบครัวหรือชมุชน	ส�าหรับผู้สงูอายท่ีุมีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิต	เพ่ือให้ได้
ประโยชน์สงูสดุในการวิจยั
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	 3.	ควรท�าการศกึษาโดยประยกุต์ใช้กบักลุม่ผู้สงูอายท่ีุมีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีระบุ
ภาวะวิกฤตชีวิตเฉพาะเจาะจง	เน่ืองจากการศกึษาผลของรูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวิตของผู้สงูอายสุ�าหรับผู้สงูอายท่ีุมีภาวะวิกฤตชีวิตเฉพาะเจาะจงในประเทศไทยยงัมีจ�านวนน้อยมาก	
หากมีการศึกษาวิจยัในภาวะวิกฤตชีวิตท่ีหลากหลายและเฉพาะเจาะจงในแต่ละประเภทของภาวะ
วิกฤตชีวิตจะช่วยพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สงูอาย	ุ
และเป็นพืน้ฐานความรู้และข้อมลูในการน�าไปพฒันาการศกึษาวิจยัเพ่ือตอ่ยอดความรู้ตอ่ไป
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พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ
ของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร

LEADERSHIP BEHAVIOR OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING 
ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOLS IN NORTH KRUNGTHON 

GROUP UNDER JURISDICTION OF BANGKOK METROPOLITAN
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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาระดบัพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 

2)	ศกึษาระดบัการบริหารงานวิชาการ	และ	3)	วิเคราะห์ระดบัพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา

ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการ	กลุม่ตวัอยา่งคือ	ครูของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดั

กรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 320	คน	 ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัสว่นกระจาย

ตามเขต	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	ได้แก่	แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยผู้วิจยั	มีคา่ความตรงด้านเนือ้หา	

ระหวา่ง	0.67	ถงึ	1.00	มีคา่ความเท่ียงของแบบสอบถาม	ด้านพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	

และด้านการบริหารงานวิชาการ	เทา่กบั	0.98	วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.	 พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบ

ด้วย	 พฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง	 พฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้นงาน	 และพฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้น 

ความสมัพนัธ์

	 2.	 การบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย	การวิจยัเพ่ือ

พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา	การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา	การวดัผลประเมินผล	

และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้	 และการสง่เสริมชมุชน

ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

1 นกัศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศกึษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
2อาจารย์ท่ีปรึกษา		ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
3	อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม	อาจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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	 3.	 พฤติกรรมผู้ น�าของผู้ บ ริหารสถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 พฤติกรรมผู้ น�า ท่ี เ น้น 

การเปลี่ยนแปลง	(X
3
)	และพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	(X

1
)	เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการ	 

(Y
tot
)	 โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ	 62.90	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ	 .05	 

สมการวิเคราะห์การถดถอย	คือ										=	1.23	+	0.13(X
3
)	+	0.59(X

1
)

ค�าส�าคัญ: พฤตกิรรมผู้น�า,	ผู้บริหารโรงเรียน,	การบริหารงานวิชาการ,		กรุงธนเหนือ

ABSTRACT

	 This	 research	aimed	 to:	 1)	 study	 the	 school	 administrators’	 leadership	behavior;	 

2)	 study	 the	 level	 of	 academic	administration;	and	3)	 analyze	 the	 school	administrators’	 

leadership	 behavior	 affecting	 academic	 administration.	 The	 research	 sample	was	 320	 

teachers	from	schools	in	North	Krungthon	Group	under	jurisdiction	of	Bangkok	Metropolitan,	

derived	by	proportional	stratified	random	sampling	as	distributed	by	district.	The	research	

instrument	was	a	questionnaire,	constructed	by	 the	 researcher	with	 IOC	content	 validity	 

between	0.67-1.00.	The	internal	consistency	reliability	coefficients	of	leadership	behavior	and	

academic	administration	were	0.98.	Data	were	analyzed	with	percentage,	mean,	standard	

deviation	and	stepwise	multiple	regression.

 The findings of this research were as follows:

	 1.	 Overall	and	in	specific	aspects,	the	school	administrators’	leadership	behavior	

was	at	a	high	level.	These	aspects	were	as	follows:	task-oriented	behavior,	relations-oriented	

behavior,	and	change-oriented	behavior.

	 2.	 Overall	and	in	specific	aspects,	the	academic	administration	was	at	a	high	level.	

These	aspects	were	 as	 follows:	 research	 for	 education	quality	development;	 curriculum	

development;	measurement,	evaluation	and	credit	transfer;	learning	resource	development	

and	promotion,	and	community	promotion	for	academic	strength.

	 3.	 The	school	administrators’	leadership	behavior	in	the	aspects	of	change-oriented	

behavior	(X
3
)	and	task-oriented	behavior	(X

1
)	together	predicted	the	academic	administration	

(Y
tot
)	at	the	percentage	of	62.90	with	statistical	significance	at	.05.	The	regression	equation	

was										=	1.23	+	0.13	(X
3
)	+	0.59	(X

1
).

Keywords:	 leadership	 behavior,	 school	 administrator,	 academic	 administration, 

	 	 North		Krungthon

2 

 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
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บทน�า
	 การจดัการเรียนการสอนในยคุปัจจบุนัตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	หมวด	4	แนวการจดัการศกึษามาตรา	22	การจดัการศกึษา

ต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือวา่ผู้ เรียนมีความส�าคญั

ท่ีสดุ	 ดงันัน้กระบวนการจดัการศกึษาจงึต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศกัยภาพ	 โดยจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน

ตามความแตกตา่งระหวา่งบคุคล			ฝึกทกัษะกระบวนการคดิการจดัการการเผชิญสถานการณ์ประกอบ

กับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมทางสงัคมและเทคโนโลยีก่อให้เกิดทัง้ผลดีและ 

ผลเสียต่อการด�าเนินชีวิตในปัจจบุนัของบคุคลท�าให้เกิดความยุ่งยากซบัซ้อนมากย่ิงขึน้จ�าเป็นต้อง

ปรับเปลีย่นวิถีการด�าเนินชีวิตให้สามารถด�ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีคณุคา่มีศกัดิศ์รีมีความสขุบน 

พืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยัง่ยืนตามจดุหมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานมุง่พฒันาคน

ไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์	 เป็นคนดี	คนเก่ง	 และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุบนพืน้ฐานของ

ความเป็นไทย	(ส�านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล	กรุงเทพมหานคร,	2559:	145)	

	 ผู้บริหารสถานศกึษาในฐานะเป็นผู้ มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงตอ่การบริหาร

และการจดัการศกึษาในสถานศกึษาให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสงัคม	

และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง้การจดัการศึกษาให้มีคณุภาพ	ผู้บริหาร 

สถานศกึษาจงึต้องเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมเป็นผู้น�า	เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการใช้อ�านาจหน้าท่ีหรืออ�านาจ

แฝงในการก�าหนดพฤติกรรมหรือความรู้สึกของบุคคลอ่ืน	 ๆ	 ให้ยินยอมปฏิบตัิตามท่ีผู้น�าต้องการ 

ด้วยความเต็มใจซึ่งพฤติกรรมผู้น�าท่ีแสดงออกมาแต่ละคนแตกต่างกันไปตามบุคลิกของแต่ละคน

หน้าท่ีของผู้น�ามี	 3	ประการ	1)	ผู้ รักษาหรือ	ประสานให้สมาชิกในกลุม่อยูร่่วมกนั	 (maintenance	of	

membership)	 ต้องอยู่ใกล้ชิดกบักลุม่มีความสมัพนัธ์กบัคนในกลุม่และเป็นท่ียอมรับของคนในกลุม่

ท�าให้กลุม่มีความสามคัคีกลมเกลียวกนั	2)	ผู้ปฏิบตัภิารกิจของกลุม่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	(objective		

attainment)	 ต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนวิธีการท�างานด้วยความมัน่คงและไว้ใจได้และจะต้อง

ท�าให้กลุม่ท�างานให้บรรลเุป้าหมาย	3)	ผู้อ�านวยให้เกิดการตดิตอ่สมัพนัธ์ในกลุม่	(group		interaction 

facilitation)ปฏิบตัิงานในทางท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้เกิดการติดตอ่สมัพนัธ์และปฏิบตัิกนัด้วยดี

ของสมาชิกในกลุม่การตดิตอ่สือ่สารท่ีดีเป็นสิง่ส�าคญัและจ�าเป็นในการชว่ยให้หน้าท่ีนีบ้รรลเุป้าประสงค์	

(นพพงษ์	บญุจิตราดลุ,	2554:	95)	พฤตกิรรมผู้น�านัน้เป็นพฤตกิรรมท่ีผู้บริหารแสดงออกอยา่งเหน็ได้

ชดัเจนท่ีมีผลต่อผู้ ร่วมงานในการปฏิบตัิงานท่ีมีเป้าประสงค์และทิศทางเดียวกนัและจากการศึกษา

พฤติกรรมผู้ น�าพบว่าพฤติกรรมผู้ น�านัน้เน้นท่ีพฤติกรรมของผู้ น�าท่ีแสดงออกอย่างถาวรหรืออาจ

กลา่วได้วา่	 ผู้น�าท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพนัน้ไม่ได้ตา่งกนัท่ีคณุลกัษณะแตจ่ะตา่งกนัท่ี 

วิธีการปฏิบตัขิองผู้น�าท่ีแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมตา่ง	ๆ	โดยพฤตกิรรมนัน้ถกูสร้างขึน้ภายใต้สถานการณ์

ท่ีก�าหนดอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งจะหยดุก็ต่อเม่ือแรงขบัถกูขจดัออกไป	 (บงัอร	 	 สาคลาไคล,	 2550:	 33)	 
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เพ่ือสง่เสริมให้พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาต่อการพฒันาบคุลากรและเพ่ือให้การบริหาร

งานบคุคลเป็นไปได้ด้วยดีจงึน�าทฤษฎีพฤตกิรรมผู้น�าของ	Yukl	(2006:	69)	ประกอบด้วย	1)	พฤตกิรรม

ผู้น�าท่ีเน้นงาน	2)	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	 และ	3)	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง	

ซึ่งเม่ือได้ท�าการประเมินแล้วจะท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้น�าท่ีส่งเสริมการท�างานของบุคคลากร 

ให้มีประสทิธิภาพและบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

	 ส�านกัการศกึษา	กรุงเทพมหานครมีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกบังานด้านการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทสามญัศึกษาของกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการก�าหนดนโยบาย	 เป้าหมายการจัดท�าและ

พฒันาแผนการศกึษาของกรุงเทพมหานคร	จดัการศกึษาในระบบอย่างมีประสิทธิภาพภาพสง่เสริม

มาตรฐานวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษาสง่เสริมการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาใช้ในการบริหารการจดัการและการบริหารงานวิชาการ	ประกอบด้วย	1)	 ด้านการพฒันาหลกัสตูร

ของสถานศกึษา	2)	ด้านการวดัผล	ประเมินผล	และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	3)	ด้านการวิจยั 

เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา	 4)	 ด้านการพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

และ	5)	 ด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิราชการ

กรุงเทพมหานคร	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2559	 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	 20	 ปี	 ระยะท่ี	 1	 

(พ.ศ.	 2556-2560)	 ทัง้นีเ้พราะกรุงเทพมหานครเป็นศนูย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา 

สง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกนัคณุภาพภายใน	 เพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน	

การศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองส�านกัการศกึษา	กรุงเทพมหานคร	แบง่สว่นราชการภายในเป็น	7	สว่นราชการ	

ประกอบด้วย	ส�านกังานเลขานกุาร	กองการเจ้าหน้าท่ี	กองคลงั	หนว่ยศกึษานิเทศก์	ส�านกังานยทุธศาสตร์

การศกึษา	กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน	และกองพฒันาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	มีอตัรา

ก�าลงั	348	ต�าแหนง่	มีบคุลากรครองต�าแหนง่ในปัจจบุนั	จ�านวน	327	ต�าแหนง่	จ�าแนกเป็นข้าราชการ	

สามญั	 271	ต�าแหน่ง	 ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	 (ศกึษานิเทศก์)	 56	ต�าแหน่ง	 ส�านกัการศกึษา	

กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานประเภทสามญัศกึษาให้แก่เด็กและเยาวชน

ของกรุงเทพมหานครโดยมีโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 438	 โรงเรียนกระจายในพืน้ท่ี	

50	ส�านกังานเขต	 มีนกัเรียน	 295,102	คน	แบ่งเป็นระดบัอนบุาลศกึษาจ�านวน	50,051	คน	 ระดบั

ประถมศกึษา	จ�านวน	208,547	คน	มธัยมศกึษาตอนต้น	จ�านวน	33,550	คน	มธัยมศกึษาตอนปลาย

จ�านวน	2,954	คน	นกัเรียนเรียนร่วม	(เดก็พิเศษ)	จ�านวน	3,189	คน	ครูจ�านวน	14,647	คน	โรงเรียน 

ท่ีเปิดสอนตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนถงึชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	มีจ�านวน	432	แหง่	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

มีจ�านวน	 108	 แห่ง	 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ�านวน	 9	 แห่ง	 เปิดสอนเฉพาะชัน้มธัยมศึกษา 

ปีท่ี	1-6	จ�านวน	6	โรงเรียน	และโรงเรียนท่ีเปิดการจดัการศกึษาพิเศษ	(เรียนร่วม)	จ�านวน	115	โรงเรียน	 

(ข้อมลู	ณ	10	มิถนุายน	2558)	(ส�านกัการศกึษา	กรุงเทพมหานคร,	2559:	1)

	 ส�าหรับผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(Ordinary	National	Educational	Test:	O-NET)	

ทัว่ทกุเขตกรุงเทพมหานครกลุม่กรุงธนเหนือมี	8	เขต	91	โรงเรียน	พบวา่โรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาก
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การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	สงูกวา่คะแนนเฉลี่ยระดบัชาติทกุกลุม่สาระ

มี9โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	 8.19	 ของโรงเรียนทัง้หมด	 เม่ือวิเคราะห์บริบทพบว่า	 ครูมีภาระงานอ่ืน 

ท่ีนอกเหนือจากการสอนเป็นจ�านวนมากท�าให้กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน	

บุคลากรมีการโยกย้ายท�าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเน่ืองและมีนักเรียนท่ีไม่ได้มีภูมิล�าเนาอยู่ใน

กรุงเทพฯ	และนกัเรียนท่ีไมมี่สญัชาตไิทยมาเข้าเรียนในกรุงเทพมหานครเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ยากตอ่ 

การบริหารจดัการและพฒันาคณุภาพการศกึษาผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ระดบั

ชัน้	 ป.6	 จ�านวน	 8	 รายวิชามีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าระดบัประเทศ	จ�านวน	 3	 รายวิชา	 ซึง่เป็นรายวิชาหลกั	 

ได้แก่	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และภาษาองักฤษ	ส่วนระดบัชัน้	 ม.3	 มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

ระดบัประเทศ	จ�านวน	6	รายวิชา	ผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	ต้องมีพฤตกิรรม 

ผู้น�าในการพฒันาองค์การต้องสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการศกึษา	 ซึง่ได้แก่	 

การวางแผนพฒันาบคุลากรซึง่ในภาพรวมยงัไม่ชดัเจนท�าให้เกิดความซ�า้ซ้อน	การประสานระหว่าง

ส�านักการศึกษา	 ส�านักงานเขตและโรงเรียนมีความล่าช้า	 โครงสร้างในการบริหารงานไม่เอือ้ต่อ 

การปฏิบตังิาน	และบคุลากรมีการโยกย้าย	ท�าให้เขตในกลุม่กรุงธนเหนือแตกตา่งจากเขตอ่ืน	

	 จากสภาพปัญหาดงักล่าวข้างต้นท�าให้ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหาร 

สถานศกึษาเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารสถานศกึษาในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกบัการบริหาร

งานวิชาการซึง่เป็นหวัใจหลกัในการพฒันาสง่เสริมผู้ เรียนให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

วัตถุประสงค์
	 1.		 เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	

สงักดักรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	

สงักดักรุงเทพมหานคร

	 3.		 เพ่ือวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร

 ตวัแปรการวจิยั

	 1.	 ตวัแปรต้น	 คือ	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	ประกอบด้วย	พฤติกรรมผู้น�า 

ท่ีเน้นงาน	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	และพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง

	 2.	ตวัแปรตาม	คือ	ขอบขา่ยการบริหารงานวิชาการประกอบด้วย	1)	ด้านการพฒันาหลกัสตูร

ของสถานศกึษา	2)	ด้านการวดัผล	ประเมินผล	และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	3)	ด้านการวิจยั

เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา	 4)	 ด้านการพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา	

และ	5)	ด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
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	 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

สมมุตฐิานการวจิยั
	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาประกอบด้วย	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	พฤติกรรม

ผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	และพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นการเปลีย่นแปลงเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
	 1.		 พฤตกิรรมผู้น�า	หมายถงึ	ลกัษณะของการกระท�าของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่

กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานครท่ีแสดงออกมาเพ่ือชกัจงูบคุคลให้ท�างานร่วมกนัได้เป็นพฤตกิรรม

ท่ีแสดงหรือปรากฏออกมาเพ่ือให้งานประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้พฤติกรรมผู้น�าท่ี

แสดงออกมานัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งมาเกือ้หนนุให้เกิดขึน้	และสามารถพฒันาให้มีประสทิธิภาพ

ได้ประกอบด้วย

	 	 1.1		พฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	หมายถงึ	ลกัษณะของพฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา	

สงักดักรุงเทพมหานครท่ีแสดงออกมาให้เหน็วา่มุง่เน้นในการท�างานเพ่ือสง่เสริมการท�างานขององค์การ

ให้มีประสทิธิภาพให้ความส�าคญัในการมอบหมายงานอยา่งเป็นระบบโดยมีการวางแผนการจดัการมี

การก�าหนดเป้าหมายและมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน	การติดตามตรวจสอบผลการด�าเนินงานและมี

การปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่องค์การ

	 	 1.2	 	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	 หมายถึง	 ลกัษณะของพฤติกรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 สงักัดกรุงเทพมหานครท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการสนบัสนุนและการให้ก�าลงัใจการให้ 

ความส�าคัญกับบุคคล	 ในการด�าเนินงานมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ ร่วมงาน	 แสดงให้เห็นถึง 

ความเอาใจใสใ่นตวับคุคล	ให้ค�าปรึกษาและชว่ยในการตดัสนิใจในการท�างาน	และให้ความชว่ยเหลอื

ในเร่ืองท่ีมีความขดัแย้งเพ่ือให้เกิดการท�างานเป็นทีมและท�างานร่วมกนัในองค์การ

6 
 

พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 4) ด้านการพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา และ5) ด้าน
การสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

            ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
สมมุตฐิานการวจิัย 
 พฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นงานพฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้น
ความสัมพันธ์ และพฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 
คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
 1. พฤติกรรมผู้ นํา หมายถึง ลกัษณะของการกระทําของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธน
เหนือ สงักัดกรุงเทพมหานครท่ีแสดงออกมาเพ่ือชักจูงบุคคลให้ทํางานร่วมกันได้เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงหรือ
ปรากฏออกมาเพ่ือให้งานประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้พฤติกรรมผู้ นําท่ีแสดงออกมานัน้ขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลายอยา่งมาเกือ้หนนุให้เกิดขึน้ และสามารถพฒันาให้มีประสทิธิภาพได้ประกอบด้วย 

     พฤตกิรรมผู้นํา 
 

1. พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นงาน 
2. พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นความสมัพนัธ์ 
3. พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง 

 

                 การบริหารงานวชิาการ 

 
1. ด้านการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 
2. ด้านการวดัผลประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน    
3. ด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา    
4. ด้านการพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา  
5. ด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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	 	 1.3	 	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง	หมายถึง	 ลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษา

สงักัดกรุงเทพมหานครท่ีสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์การมาก�าหนดทิศทาง

ขององค์การและมีวิสยัทศัน์ท่ีสง่เสริมพฒันานวตักรรมและกลยทุธ์ใหม	่ ๆ	 เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมีการยกย่องให้ขวญัก�าลงัใจต่อ 

ผู้ปฏิบตังิานสามารถสร้างความนา่เช่ือถือเป็นท่ียอมรับกบัองค์การและบคุคลภายนอก

	 2.	การบริหารงานวิชาการ	หมายถงึ	ผลการจดัการกระบวนการด�าเนินงานของผู้บริหารกลุม่

กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานครในด้านการปรับปรุงพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนตา่ง	ๆ	 เพ่ือ

ให้บรรลจุดุมุง่หมายของหลกัสตูรอยา่งมีประสทิธิผลและด�าเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุขอบขา่ย

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาจากการสงัเคราะห์โดยการจดักลุ่มของผู้ศกึษาวิจยั	

ประกอบด้วย

	 	 2.1	 	 ด้านการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา	 หมายถึง	 การพฒันาแม่บทหลกัสูตร 

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้สอดคล้องกับผู้ เรียน	 ซึ่งเป็นงานวิชาการท่ีมีการวางแผนร่วมกัน 

โดยให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนา 

ผู้ เรียนท่ีตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน	โดยชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัท�าหลกัสตูร 

ท้องถ่ิน	รวมถงึมีการตดิตามประเมินผลการใช้หลกัสตูรอยา่งตอ่เน่ือง

	 	 2.2	 	 ด้านการวดัผล	ประเมินผล	และด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	หมายถงึ	การวดั

คณุภาพการศกึษาของผู้ เรียนตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	ทัง้ในการประเมินระดบัชัน้เรียน	การประเมินผล 

ระดบัโรงเรียน	การประเมินระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา	 และการประเมินผลระดบัชาติ	 การวดัผลและ 

การประเมินผลการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบส�าคญัท่ีใช้ในการเทียบโอนเพ่ือใช้ในการเรียน 

ในโรงเรียนอ่ืนตอ่ไป	 เพราะเป็นข้อมลูส�าคญัของนกัเรียนซึง่ครูและผู้บริหารใช้ส�าหรับนิเทศตดิตามผล

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้	เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เป็นไปตามจดุหมายการจดัการศกึษาท่ีก�าหนดไว้

	 	 2.3	 	 ด้านการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา	หมายถึง	 กระบวนการ 

ท่ีสามารถพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนในสถานศกึษาเพ่ือน�ามาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน 

ให้เกิดประโยชน์กับผู้ เรียน	 ท�าการวิจัยให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขท�าให้ผู้ บริหาร 

สถานศึกษาและครูได้ทราบข้อเท็จจริง	 ซึ่งน�ามาปรับปรุงหรือพฒันาภารกิจท่ีรับผิดชอบให้ดีย่ิงขึน้	 

และมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพฒันางานวิชาการพฒันาวิชาชีพท�าให้เกิดกระบวนการท�างานหรือ

เทคนิคการท�างานใหม่	 ๆ	 มีการนิเทศ	 ติดตามการท�าวิจยัเพ่ือท�าให้การปฏิบตัิงานในฐานะครูหรือ 

ผู้บริหารมีประสทิธิภาพสงูขึน้ตามล�าดบั

	 	 2.4	 	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้	 หมายถึง	 การด�าเนินการให้มี 

ความรู้	ขา่วสารสารสนเทศตา่ง	ๆ 	ทัง้ในและนอกโรงเรียนร่วมถงึภมิูปัญญาท้องถ่ินให้มีความทนัสมยัท�าให้ 

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพฒันาการเรียนการสอนให้มีคณุภาพย่ิงขึน้	สง่เสริมให้มีวตัถสุิง่ของ	

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้	ตลอดจนบคุคลและสถานท่ีตา่ง	ๆ	ท่ีทนัตอ่เทคโนโลยีสมยัใหมท่ัง้นีค้วรฝึกอบรมครู
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ให้มีความรู้ในการใช้สื่อและซอ่มแซมสื่อได้	 สิ่งส�าคญัคือ	ควรมีบคุลากรรับผิดชอบในการจดัหาและ 

ให้บริการสื่ออยา่งมีประสทิธิภาพ

	 	 2.5	 ด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	หมายถงึ	การจดักระบวนการ

เรียนรู้ให้สถานศกึษามีสว่นร่วมกบัชมุชน	สง่เสริมสนบัสนนุให้บคุคล	ครอบครัว	ชมุชน	องค์กรชมุชน	

องค์กร	ปกครองสว่นท้องถ่ิน	เอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถาบนัศาสนา	สถานประกอบการ

และสถาบนัสงัคมอ่ืนให้ความส�าคญัและเหน็คณุคา่ของงานวิชาการการให้แรงจงูใจ	สรรหาทรัพยากร

ท่ีจ�าเป็นตลอดจนร่วมมือกบัชมุชนสร้างกฎระเบียบเพ่ือสนบัสนนุด้านวิชาการ

	 3.	 กลุ่มกรุงธนเหนือ	 หมายถึง	 การแบ่งเขตบริหารงานของกรุงเทพมหานคร	 ประกอบด้วย 

เขตคลองสาน	 เขตบางพลดั	 เขตธนบรีุ	 เขตจอมทอง	 เขตบางกอกน้อย	 เขตบางกอกใหญ่	 เขตตลิง่ชนั 

และเขตทวีวฒันา	มีโรงเรียนในกลุม่ทัง้หมด	88	โรงเรียน	และจ�านวนผู้บริหารสถานศกึษา	ข้าราชการครู 

ทัง้หมด	1,833	คน

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา	 (descriptive	

research)

	 ประชากร	ได้แก่		ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 ข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่ม 

กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	จ�านวน	1,833	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สังกัดกรุงเทพมหานคร	 

ได้มาโดยวิธีก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจากจ�านวนประชากรทัง้หมด	จ�านวน	1,833	คน	โดยเทียบ

กบัตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งส�าเร็จรูปของ	Krejcie	&	Morgan	(1970:	608	อ้างถงึใน	จิตตรัิตน์	

แสงเลศิอทุยั,	2557:	124)	โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น	(proportional	stratified	

random	sampling)	กระจายตามส�านกังานเขต	ได้จ�านวนกลุม่ตวัอยา่ง	320	คน		ดงัปรากฏในตารางท่ี	1
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ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถามประกอบด้วยสองสว่น	คือ	1)	แบบสอบถามพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	

และ	2)	แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา	ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตาม

ค�านิยามศพัท์ตวัแปร	 โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา	 และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันี

ความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence:	IOC)	เทา่กบั	0.67	และ	1.00	ได้ข้อกระทง

ค�าถาม	ด้านพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	จ�านวน	32	ข้อ	และการบริหารงานวิชาการ	จ�านวน	 

45	ข้อ	จากนัน้หาคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามโดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	(			-coefficient)	

ของแบบสอบถามพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาและแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศกึษาได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั	0.98

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม	 จ�านวน	 320	 ฉบับ	 พร้อมหนังสือถึงผู้ บริหารสถานศึกษา 

ของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สังกัดกรุงเทพมหานคร	 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจาก 

ข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง	 ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ 

กลบัคืนมาจ�านวน	320	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100
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124) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (proportional stratified random sampling) 
กระจายตามสํานกังานเขต ได้จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 320 คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

โรงเรียน 
  

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
สํานกังานเขตธนบรีุ 242 42 
สํานกังานเขตคลองสาน 184 32 
สํานกังานเขตบางกอกใหญ่ 93 16 
สํานกังานเขตบางกอกน้อย 211 37 
สํานกังานเขตตลิง่ชนั 271 47 
สํานกังานเขตบางพลดั 174 30 
สํานกังานเขตจอมทอง 397 70 
สํานกังานเขตทวีวฒันา 261 46 

รวม 1,833 320 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถามประกอบด้วยสองส่วน คือ 1)แบบสอบถามพฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา และ 2)
แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยามศพัท์
ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC)เท่ากบั0.67 และ 1.00ได้ข้อกระทงคําถาม ด้านพฤติกรรม
ผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 32 ข้อ และการบริหารงานวิชาการ จํานวน 45 ข้อจากนัน้หาคา่ความเท่ียง
ของแบบสอบถามโดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของแบบสอบถามพฤติกรรมผู้ นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาได้ค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาเท่ากบั 0.98 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 320ฉบบัพร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่

กรุงธนเหนือ สงักัดกรุงเทพมหานครเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการวิเคราะห์ระดับ

พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	

สงักดักรุงเทพมหานคร	ใช้การหาคา่เฉลี่ย	(				)	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และแปลความหมาย	 

โดยผู้ วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของบุญชม	 ศรีสะอาด	 

(2556:	121)	ดงันี ้

	 คา่เฉลี่ย	4.51	–	5.00		 หมายถงึ	 พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาในระดบัท่ี 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 มากท่ีสดุ

	 คา่เฉลีย่	3.51	–	4.50		 หมายถงึ	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในระดบั 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท่ีมาก

	 คา่เฉลีย่	2.51	–	3.50		 หมายถงึ	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในระดบั 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท่ีปานกลาง

	 คา่เฉลีย่	1.51	–	2.50		 หมายถงึ	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในระดบั 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท่ีน้อย

	 คา่เฉลีย่	1.00	–	1.50		 หมายถงึ	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในระดบั 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ท่ีน้อยท่ีสดุ

	 ส�าหรับการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานครใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน	

(stepwise	multiple	regression	analysis)

ผลการวจิยั
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

กลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร

	 พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 (	 	 	 	 =	 4.21,	 	 S.D.	 =0.59)	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	 โดยการจดัให้มีพฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้น 

การเปลี่ยนแปลงอยูใ่นล�าดบัสงูท่ีสดุ	(					=	4.22,	S.D.	=0.61)	รองลงมาคือ	พฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน 

(							=	4.21,	S.D.	=	0.61)	และพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	(						=	4.21,	S.D.	=0.64)	ตามล�าดบั 

ดงัปรากฏในตารางท่ี	2
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 
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ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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ตารางที่ 2  คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา 

	 	 ของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร

 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษาของโรงเรียน

กลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

	 การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (	 	 	 =	 4.29,	 S.D.	 =	 0.54)	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาอยูใ่นล�าดบัสงูท่ีสดุ	(					=	4.35,	S.D.	=	0.59)	 

รองลงมาคือ	การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา	(					=	4.33,	S.D.	=	0.54)	การวดัผล	ประเมินผล	และ

ด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	(					=	4.32,	S.D.	=	0.58)	การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้	 

(					=	4.25,	S.D.	=	0.61)	และการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	(				=	4.19,	S.D.	=	

0.65)	ตามล�าดบั	ดงัปรากฏในตารางท่ี	3

ตารางที่ 3  คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ระดบัและล�าดบัการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา 

	 	 ของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 
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166 
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รวม 1,779 317 
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เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
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 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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(n = 320) 
พฤตกิรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษา X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นงาน 4.21 0.61 มาก 2 
2. พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นความสมัพนัธ์ 4.21 0.64 มาก 3 
3. พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง    4.22 0.61 มาก 1 

รวม 4.21 0.59 มาก  
 

ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม
กรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร  

การบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.29, S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการวิจยัเพ่ือ
พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาอยู่ในลําดบัสงูท่ีสดุ (X = 4.35, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ การ
พฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา (X = 4.33, S.D. = 0.54) การวดัผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน (X = 4.32, S.D. = 0.58) การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ (X = 4.25, S.D. = 
0.61) และการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (X = 4.19, S.D. = 0.65) ตามลําดบัดงัปรากฏ
ในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาของ 
 โรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร 
                                     (n = 320) 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 4.33 0.54 มาก 2 
2. การวดัผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผล 

การเรียน 4.32 0.58 มาก 3 

3. การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 4.35 0.59 มาก 1 
4. การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ 4.25 0.61 มาก 4 
5. การสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 4.19 0.65 มาก 5 

รวม 4.29 0.54 มาก  
 
 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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(n = 320) 
พฤตกิรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษา X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นงาน 4.21 0.61 มาก 2 
2. พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นความสมัพนัธ์ 4.21 0.64 มาก 3 
3. พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง    4.22 0.61 มาก 1 

รวม 4.21 0.59 มาก  
 

ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม
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 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยที่ 
ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร

	 พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	

ประกอบด้วย	 พฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง	 (X
3
)	 และพฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้นงาน	 (X

1
)	 

เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลอืกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของระดบัการบริหารงาน 

วิชาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สงักัดกรุงเทพมหานคร	 (Y
tot
)	 ได้อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ

ท่ีระดบั	.05	โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย	(R2)	เทา่กบั	0.629	ซึง่แสดงวา่	พฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้น 

การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมผู้ น�าท่ีเน้นงานส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

กลุม่กรุงธนเหนือสงักดักรุงเทพมหานคร	ได้ร้อยละ	62.90	โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้	ดงันี ้

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ	คือ

 

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน	คือ

	 ดงัปรากฏในตารางท่ี	4

ตารางที่ 4 	 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 

	 	 ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สงักัด 

	 	 กรุงเทพมหานคร
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พฤติกรรมผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง (X3) และ พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นงาน (X1) เป็นตวัแปรท่ีได้รับ
เลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของระดบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุง
ธนเหนือ สงักัดกรุงเทพมหานคร (Ytot)ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R2) เท่ากบั 0.629 ซึง่แสดงว่า พฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมผู้ นําท่ีเน้นงานสง่ผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 62.90โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 
Y����= 1.23 + 0.13(X3) + 0.59(X1) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
Z���� = 0.15 (Z3) + 0.66 (Z1) 

  
 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนพฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็น

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

 (n = 320) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 2 59.52 29.73 268.53* .00 
Residual 317 35.14 0.11   

Total 319 94.66    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 1.23  0.14 9.12* .00 
พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง(X3) 0.13 0.15 0.06 2.09* .04 
พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นงาน (X1) 0.59 0.66 0.06 9.34* .00 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.793  R2 = 0.629 SEE. = 0.332 
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เขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 
Y����= 1.23 + 0.13(X3) + 0.59(X1) 
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
Z���� = 0.15 (Z3) + 0.66 (Z1) 

  
 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนพฤติกรรมผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็น

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

 (n = 320) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 2 59.52 29.73 268.53* .00 
Residual 317 35.14 0.11   

Total 319 94.66    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 1.23  0.14 9.12* .00 
พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นการเปล่ียนแปลง(X3) 0.13 0.15 0.06 2.09* .04 
พฤตกิรรมผู้ นําท่ีเน้นงาน (X1) 0.59 0.66 0.06 9.34* .00 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R = 0.793  R2 = 0.629 SEE. = 0.332 
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อภปิรายผล
	 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้

	 1.	 พฤติกรรมผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สังกัด

กรุงเทพมหานคร	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	พฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้น

การเปลี่ยนแปลงอยู่ในล�าดบัสงูท่ีสดุ	 รองลงมา	 ได้แก่	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นงานและพฤติกรรมผู้น�าท่ี

เน้นความสมัพนัธ์	ตามล�าดบัทัง้นีเ้น่ืองจาก	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาสามารถก�าหนด 

วิสยัทศัน์ท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ของสถานศกึษาและแผนปฏิบตัิราชการของกรุงเทพมหานคร	ซึง่เป็น

นโยบายหลกัของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้	 ผู้บริหารมีส่วนส�าคญั 

ในการพฒันาคณุภาพการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานและปฐมวยั	ส่งเสริมให้มีสิ่งใหม่	 ๆ	 ซึ่ง

เป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยต่อสถานศึกษาได้มีโครงการการผลิตบทเรียน	 Application	 

ด้านทกัษะชีวิตส�าหรับ	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา	 โครงการเช่าระบบและพฒันาห้องคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือการเรียนรู้โครงการจัดท�าระบบการเรียนรู้อาเซียนสู่มาตรฐานสากล	 และโครงการส่งเสริม 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่เพ่ือพัฒนาศักยภาพ	 ด้านการสื่อสาร 

อย่างเหมาะสม	 ผู้ บริหารสามารถสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับต่อชุมชนและ 

สร้างวิสัยทัศน์ท่ีตรงตามศักยภาพของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม	 ผู้ บริหารสนับสนุนให้ครู 

มีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา	 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตัง้ให้มีหรือเลื่อน

เป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิด

ประสทิธิภาพมากขึน้	 สอดคล้องกบัแนวคิดของจิรพฒัน์	 แจ่มนิล	 (2550:	 10)	 ได้กลา่ววา่	ภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลง	หมายถงึ	พฤตกิรรมของผู้บริหารโรงเรียนท่ีแสดงให้เหน็ในการจดัการหรือการท�างาน

ท่ีเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ ร่วมงานให้ปฏิบตัิสงูขึน้	 กว่าความพยายามท่ี 

คาดหวงั	 พฒันาขีดความสามารถ	 และประสิทธิภาพไปสู่ระดบัท่ีสงูขึน้	 โดยผู้บริหารแสดงบทบาท 

ท�าให้ผู้ ร่วมงานรู้สกึไว้วางใจ	 ตระหนกัรู้ภารกิจและวิสยัทศัน์	 มีความจงรักภกัดีและเป็นข้อจงูใจให้ 

ผู้ ร่วมงานมองไกลเกินกวา่ความสนใจของตน	ซึง่จะน�าไปสูป่ระโยชน์ขององค์การ	สอดคล้องกบัแนวคดิ 

ของศิริวรรณ	 เสรีรัตน์,	 สมชาย	 หิรัญกิตติ	 และธนวรรช	 ตัง้สินทรัพย์ศิริ	 (2550:	 196)	 ได้กล่าวถึง	 

ผู้น�า(leader)	 เป็นบุคคลท่ีท�าให้องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส�าเร็จโดยใช้อิทธิพล

จงูใจผู้ อ่ืนให้ปฏิบตัิตาม	นอกจากนัน้แล้วผู้น�ายงัมีสว่นท�าให้เกิดวิสยัทศัน์ขององค์การและพนกังาน 

รวมทัง้ผู้น�าท่ีสามารถใช้อ�านาจอิทธิพลต่าง	 ๆ	ทัง้โดยตรงและโดยอ้อมเพ่ือน�ากลุม่ประกอบกิจกรรม

ใดกิจกรรมหนึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของรุจิรัตน์	นาคะรัมภะ	 (2554:	 90)	 ได้ศกึษาเร่ือง	ภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่ความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ	 เขต	 2	พบว่า	 ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่าภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ	
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เขต	2	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	เรียงตาม

คา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยดงันี	้	ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ	ด้านการค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล	

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 ด้านการกระตุ้นปัญญา	 ด้านการใช้รางวลัตามสถานการณ์	 

และด้านการบริหารแบบวางเฉย	สอดคล้องกบังานวิจยัของณรงค์ชยั	 นรสาร	 (2553:	 51)	 ได้ศกึษา

เร่ืองพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอดุรธานี	

จ�าแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู	 พบว่า	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยผู้บริหาร 

มีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนด้านการมุ่งการเปลี่ยนแปลง	 ด้านการมุ่งงาน	 

และด้านการมุง่ความสมัพนัธ์	ตามล�าดบั	สว่นครูมีความคดิเหน็วา่พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน

ด้านการมุง่งาน	ด้านการมุง่ความสมัพนัธ์	และการเปลีย่นแปลง	ตามล�าดบั	พบวา่	โดยรวมแตกตา่งกนั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านแตกต่างกัน	 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสิติท่ีระดบั	 .01	 เช่นเดียวกัน	 สอดคล้องกับงานวิจยัของพรเทพ	 ทศันสวุรรณ	

(2553:	 108)	 ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้ น�าของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วม 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ 

ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	พบวา่	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	และ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารอยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล�าดบั 

จากมากไปหาน้อย	ดงันีก้ารมีความคิดริเร่ิมการพฒันาทกัษะทางสงัคมการประสานงาน	การยอมรับ

นบัถือ	การปรับปรุงแก้ไข	 การโน้มน้าวจิตใจ	 และการให้ความช่วยเหลือ	 ตามล�าดบั	 ซึง่แสดงให้เห็น

วา่	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นบทบาทท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพฒันา

องค์การไปในทิศทางท่ีให้เกิดการเปลีย่นแปลงไปสูน่วตักรรมท่ีทนัสมยัสง่เสริมให้องค์การมีประสทิธิภาพ	

ผู้น�าต้องมีทกัษะกระบวนการมีวิสยัทศัน์กลยทุธ์	 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 สามารถโน้มน้าวจิตใจ 

ในการท�างานร่วมกนัอยา่งเตม็ศกัยภาพ	เป็นท่ียอมรับและมีความนา่เช่ือถือ	

	 2.	 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	การบริหารงานวิชาการมีระดบัมากทกุด้านโดยเรียง

ล�าดบัจากคา่เฉลี่ยมากไปน้อย	ล�าดบัแรก	 คือ	การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

รองลงมา	 ได้แก่	 การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา	 การวดัผลประเมินผล	 และด�าเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน	การพฒันาสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้	และการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	

ตามล�าดบั	ทัง้นีเ้น่ืองจากการบริหารงานวิชาการเป็นหวัใจส�าคญัของการบริหารสถานศกึษา	ผู้บริหาร

สถานศึกษาสนับสนุนครูในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูมีสื่อการสอน	 เทคนิคการสอน	 

มีเทคโนโลยีและการประเมินผลท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของนักเรียน	 มีการพัฒนาหลักสูตรและ 

จดัให้มีหลกัสตูรพิเศษท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม	สถานศกึษาจงึสง่เสริมและสนบัสนนุ 

ให้มีการวิจยัเพ่ือน�าผลการวิจยัไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพฒันาผู้เรียนพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้	 
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และสนบัสนนุให้ครูศกึษาวิเคราะห์วิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้	และ

น�าผลการวิจยัมาใช้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้และพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งมีประสทิธิภาพ	สง่เสริม 

ให้มีการนิเทศ	ก�ากบั	ตดิตามครู		ดงัท่ี	กระทรวงศกึษาธิการ	(2551:	2)	ได้กลา่วถงึการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหา

และพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช	2551	 ได้ก�าหนดแนวทาง 

การพัฒนาสมรรถภาพครูให้มีความเป็นผู้ น�าทางวิชาการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้กระบวนการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับพระราชบัญญัต ิ

การศกึษาแหง่ชาตพิทุธศกัราช	2553	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ	 (ฉบบัท่ี	3)	มาตรา	24	 (5)	 ให้สถานศกึษา 

สง่เสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้	มาตรา	30	ให้สถานศกึษาสง่เสริม

ให้ผู้สอนสามารถวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้	มาตรา	67	รัฐต้องสง่เสริมให้มีการวิจยัและพฒันาการผลติ

และการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาโดยมีครูเป็นผู้ปฏิบตัิการท่ีจะค้นหาค�าตอบเพ่ือการแก้ปัญหา

ตอ่ไป	สอดคล้องกบัแนวคิดของรุ่งชชัดาพร	 เวหะชาติ	 (2554:	 113)	 ได้กลา่ววา่	 การวิจยัเป็นวิธีการ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นระบบและระเบียบเป็นแนวคิดท่ีนักวิจัยหันมาสนใจในงานวิจัย	 ใช้งานวิจัย 

เป็นเคร่ืองมือในการท�างาน	 คือต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจนต้องการพัฒนาไปทางไหนอย่างไร	 มี 

องค์ประกอบอะไรบ้าง	 เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบแล้วจึงเขียนรายงานออกมาให้เห็น 

ความเคลื่อนไหวในการท�างาน	 ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง	 ข้อมลูเหลา่นัน้ถ้าเป็นระบบ 

จะเข้าสูก่ระบวนการของการวิจยัและพฒันาได้		การวิจยัมีความจ�าเป็นและมีความส�าคญัตอ่การด�าเนิน

ภารกิจการของสถานศกึษา	ทัง้ภารกิจการจดัการศกึษาและภารกิจด้านการบริหารจดัการหลายประการ 

สอดคล้องกับแนวคิดของจันทรานี	 สงวนนาม	 (2553:	 157)	 ได้กล่าวว่า	 การวิจัยในชัน้เรียนเป็น 

กระบวนการท่ีน่าเช่ือถือและเป็นระบบในการแสวงหาค�าตอบเพราะเป็นการคิดค้นและพัฒนาท่ี

เป็นการแก้ปัญหา	 (problem	 solving)	 ในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงในชัน้เรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

เชิงวิทยาศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายส�าคญัอยู่ท่ีการแสวงหาค�าตอบจากปัญหาและข้อสงสยัของครูเป็น 

การคิดพฒันานวตักรรมเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและการเรียนการสอน	สอดคล้องกับงานวิจยัของ

วนัเผด็จ	 มีชยั	 (2554:	 94)	 ได้ศกึษาเร่ืองภาวะผู้น�าทางวิชาการท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น	ผลการวิจยัพบวา่	ผู้บริหารโรงเรียนสงักดัองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น	มีภาวะผู้น�าทางวิชาการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายด้าน 

พบวา่	อยูใ่นระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยตามล�าดบั	ดงันี	้	คือ	ด้านการบริหาร

จดัการหลกัสตูร	 ด้านการบริหารจดัการเรียนการสอน	 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศและวฒันธรรม	 

และสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้	 ตามล�าดบั	 อนัดบัสดุท้ายคือด้านการนิเทศการศกึษา	ส่วนการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น	โดยภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 อยู่ในระดบัมากทกุด้าน	 โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยตามล�าดบั 

ดงันี	้ ด้านการวดัผลประเมินผลและด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	 รองลงมาคือ	 ด้านการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา	 และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
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ตามล�าดบั	อนัดบัสดุท้ายคือ	ด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	สอดคล้องกบังาน

วิจยัของวิเชียร		ยอดจกัร	(2555:	88)	ได้ศกึษาเร่ือง	การบริหารงานวิชาการ	ของสถานศกึษาเอกชน	สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุาษฎร์ธานี	เขต	1	ผลการวิจยั	พบวา่	1)	การบริหารงาน 

วิชาการของสถานศึกษาเอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี	 

เขต	1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	ด้านการพฒันาหลกัสตูรอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ	รองลงมาคือ	ด้านการวดัผลและประเมินผล	ด้านสื่อการเรียนการสอน	และด้านการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากตามล�าดบั	สอดคล้องกบังานวิจยัของสนธิ	สถาพร	(2558:	

189)	 ได้ศกึษาเร่ือง	การบริหารงานวิชาการท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น 

ผู้ เรียนเป็นส�าคญัของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	9	ผลการวิจยั

พบวา่	 1)	การบริหารงานวิชาการอยูร่ะดบัมากทัง้ในภาพรวมและรายด้าน	 โดยด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ	

คือ	 ด้านการจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา	 รองลงมา	 คือ	การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศกึษา	และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต�่าสดุ	คือ	ด้านการพฒันาแหลง่เรียนรู้สอดคล้องกบังานวิจยั

ของสิริญาพร	มกุดา,	 จิตติรัตน์	 แสงเลิศอทุยั	 และธีรวธุ	 ธาดาตนัติโชค	 (2560:	 109-126)	 ได้ศกึษา

เร่ืองภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ	เขต	2	ผลการวิจยัพบวา่	ระดบัการบริหารงาน 

วิชาการในสถานศึกษาอยู่ระดบัมาก	 ทัง้ในภาพรวมและรายด้านโดยเรียงล�าดบัค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย	ได้แก่	การบริหารจดัการหลกัสตูรงานด้านการนิเทศการสอน	งานด้านพฒันาสื่อ	นวตักรรม

และเทคโนโลยีทางการศกึษาการจดัการเรียนการสอน	และการวดัผลและประเมินผล	ดงันัน้แสดงให้

เห็นวา่	 การบริหารงานวิชาการเป็นหวัใจหลกัในการบริหารสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ 

โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครมีการสง่เสริมการบริหารการศกึษาและการบริหารโรงเรียนโดยพฒันา

หลกัสตูรและจดัให้มีหลกัสตูรพิเศษท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม	สิ่งส�าคญัต้องมีการวิจยั 

เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา	 มีการพฒันาหลกัสตูรและการวดัผลประเมินผล	 และ 

ด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน	สง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้และแหลง่ค้นคว้าท่ีหลากหลาย	สนบัสนนุ 

ให้เกิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดความหลากหลายต่อเน่ือง	 ร่วมสร้างประสบการณ์ตรง 

ซึง่เปิดโอกาสให้เดก็ไทยได้เรียนรู้	และปฏิบตัิจริงเพ่ือให้สามารถด�ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมปัจจบุนัได้

	 3.		 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

กลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	 เรียงตามอิทธิพลจากมากไปน้อย	 คือ	 1)	พฤติกรรมผู้น�าท่ี

เน้นการเปลี่ยนแปลง	และ	2)	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	 เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สงักัดกรุงเทพมหานคร	 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05	 และ

สามารถร่วมกนัท�านายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	 

ได้ร้อยละ	 62.90	 ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารเป็นผู้ มีบทบาทส�าคญัในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหาร

จ�าเป็นต้องเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมเป็นผู้น�าเพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการใช้อ�านาจหน้าท่ี	 ซึ่งพฤติกรรม 
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ผู้น�าท่ีแสดงออกมาแต่ละคนแตกต่างกนัไปตามบคุลิก	 โอกาส	และสถานการณ์	พฤติกรรมของผู้น�า 

ท่ีแสดงออกมานัน้เป็นท่ียอมรับ	สามารถโน้มน้าวใจให้บคุลากรท�าหน้าท่ีให้ส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

หรือเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับแนวคิดของนพพงษ์	 บุญจิตราดุลย์	 

(2554:	 95)	 ได้กลา่วถงึหน้าท่ีของผู้น�ามี	 3	ประการ	 ได้แก่	 1)	ผู้ รักษาหรือประสานให้สมาชิกในกลุม่

อยูร่่วมกนั	 (maintenance	of	membership)	จะต้องอยูใ่กล้ชิดกบักลุม่มีความสมัพนัธ์กบัคนในกลุม่

และเป็นท่ียอมรับของคนในกลุม่ท�าให้กลุม่มีความสามคัคีกลมเกลียวกนั	2)	ผู้ปฏิบตัิภารกิจของกลุม่ 

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	(objective	attainment)	จะต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนวิธีการท�างานด้วย

ความมัน่คงและเข้าใจได้และท�าให้กลุม่ท�างานให้บรรลเุป้าหมาย		3)	ผู้อ�านวยให้เกิดการตดิตอ่สมัพนัธ์

ในกลุม่	(group	interaction	facilitation)	จะปฏิบตังิานในทางท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้เกิดการตดิตอ่ 

สมัพนัธ์และปฏิบตัิกันด้วยดีของสมาชิกในกลุ่ม	 การติดต่อสื่อสารท่ีดีเป็นสิ่งส�าคญัและจ�าเป็นใน 

การช่วยให้หน้าท่ีนีบ้รรลเุป้าหมาย	 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของบงัอร	 สาคลาไคล	 (2550:	 33)	 

กลา่วไว้วา่พฤตกิรรมผู้น�านัน้เป็นพฤตกิรรมท่ีผู้บริหารแสดงออกอยา่งเหน็ได้ชดัเจนท่ีมีผลตอ่ผู้ ร่วมงาน

ในการปฏิบตังิาน	ท่ีมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกนัและจากการศกึษาพฤตกิรรมผู้น�าพบวา่พฤตกิรรม

ผู้น�านัน้เน้นท่ีพฤติกรรมของผู้น�าท่ีแสดงออกอยา่งถาวร	หรืออาจกลา่วได้วา่	 ผู้น�าท่ีมีประสทิธิผลหรือ

ไม่มีประสิทธิผลนัน้ไม่ได้ต่างกนัท่ีคณุลกัษณะ	 แต่จะต่างกนัท่ีวิธีการปฏิบตัิของผู้น�าท่ีแสดงออกมา

เป็นพฤติกรรมตา่ง	 ๆ	 โดยพฤติกรรมนัน้ถกูสร้างขึน้ภายใต้สถานการณ์ท่ีก�าหนดอย่างตอ่เน่ือง	 ซึง่จะ

หยดุก็ตอ่เม่ือแรงขบัถกูขจดัออกไป	และสอดคล้องกบัแนวความคิดของพรเทพ	ทศันสวุรรณ	 (2553:	

17)	 ได้กล่าวว่า	พฤติกรรมผู้น�าเป็นพลงัท่ีส�าคญัในการท่ีจะน�าองค์การไปสู่การบรรลเุป้าหมายตาม

ท่ีตัง้ไว้พฤติกรรมผู้น�าท�าให้เกิดความพึงพอใจและความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงานของสมาชิก

ในองค์การ	พฤติกรรมผู้น�าล้วนมีอิทธิพลต่อบคุคลหรือกลุ่มบคุคลและต่อองค์การในการก�ากบัดแูล

การท�างาน	ผู้น�าจงึเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าและควบคมุกิจกรรมตัง้แตเ่บือ้งต้นขององค์การ	ผู้น�าเป็นปัจจยั

ส�าคญัต่อความส�าเร็จของสถานศึกษาในการปฏิบตัิหน้าท่ีการงานให้บรรลถุึงจดุหมายขององค์การ 

ท่ีก�าหนดไว้ผู้ น�าจึงต้องมีความสามารถในการใช้อ�านาจให้เกิดประสิทธิผล	 มีความสามารถใน 

การชกัจงูใจบคุคลทกุระดบัทกุสถานการณ์	และท่ีส�าคญัผู้น�าต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง	 ๆ	 ได้ดีผู้บริหารในฐานะท่ีเป็นผู้น�าในองค์การจึงต้องมีความสามารถในการ

แสดงพฤตกิรรมผู้น�าสอดคล้องกบังานวิจยัของบงัอร	สาคลาไคล	(2550:	110)	ได้วิจยัเร่ือง	พฤตกิรรม

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 สงักัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม	ผลการวิจยัพบวา่	พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารด้านผู้กระตุ้น 

และสื่อสารส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาสมทุรสงครามโดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูในการท�านายการบริหารงานวิชาการ 

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยภาพรวมเท่ากบั	 0.909	ค่าประสิทธิภาพในการท�านายเท่ากบั	 0.827	 

ซึง่หมายความวา่ผู้กระตุ้นและผู้สือ่สารสามารถท�านายการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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โดยภาพรวมได้ถงึร้อยละ	82.70	สอดคล้องกบังานวิจยัของสริิญาพร	มกุดา,	 จิตติรัตน์	 แสงเลศิอทุยั 

และธีรวุธ	 ธาดาตันติโชค	 (2560:	 109-126)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ประถมศกึษาราชบรีุ	 เขต	2	ผลการวิจยัพบวา่	ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา	 ได้แก่	

การบริหารจัดการ	 การวางแผนงานวิชาการ	 การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการและการนิเทศ 

ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	 โดยร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	 85	 อย่างมีนยัส�าคญั 

ทางสถิติ	 ท่ีระดบั	 .05	ดงันัน้ผู้บริหารมีบทบาทส�าคญัในการก�าหนดวิสยัทศัน์	กลยทุธ์	การเป็นผู้น�าท่ี

จะพฒันาองค์การไปยงัเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ท่ีสอดคล้องกบัผงัยทุธศาสตร์ด้านท่ี	 7	 เมืองท่ีให้โอกาส 

ทางการศกึษาส�าหรับทกุคนเป็นแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร	ประจ�าปี	พ.ศ.	 2560	มหานคร 

แหง่การเรียนรู้การพฒันาและยกระดบัคณุภาพการศกึษาของกรุงเทพมหานคร	ด้านการเรียนการสอน

ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้สนบัสนนุครูในการจดัการเรียนการสอน	ครูมีสื่อการสอน	 เทคโนโลยี	 เทคนิค

การสอน	 และการประเมินผลท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของนกัเรียน	 การสนบัสนนุนกัเรียนเสริมสร้าง

ประสบการณ์และค่านิยมให้กบันกัเรียนท่ีมีความสามารถให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือเด็กท่ีประสบ

ปัญหาด้านการเรียน	สร้างภาพลกัษณ์เป็นท่ียอมรับต่อชมุชน	สนบัสนนุให้ครูมีสว่นร่วมในการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงให้ครูเกิดการเรียนรู้ให้ทนัตอ่เหตกุารณ์

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

	 	 1.1		 จากผลการวิจัยพบว่า	 พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้านพฤติกรรม 

ผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์	 และพฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากนั	 ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษา 

ควรมีพฤติกรรมท่ีให้ความสัมพันธ์ตัวบุคลากรและความส�าคัญกับงานโดยมีความเอาใจใส่ใน 

การปฏิบตังิานให้ประสบผลส�าเร็จและให้ความชว่ยแก้ปัญหาในเร่ืองท่ีมีความขดัแย้งอยา่งสร้างสรรค์	

	 	 1.2		 จากผลการวิจยัพบวา่	การสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ	 มีคา่เฉลี่ย

อยู่ในล�าดบัต�่าท่ีสดุ	ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพฒันางานวิชาการโดย 

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการให้ชุมชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ

ประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกับสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน	ส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมทางเทคนิคทักษะทางวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในชมุชน	ท้องถ่ิน

	 	 1.3		 จากผลการวิจยัพบวา่	พฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	 ด้านพฤติกรรมผู้น�า 

ท่ีเน้นการเปลีย่นแปลง	และด้านพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	เป็นตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการ	

ดงันัน้ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีพฤติกรรมผู้น�า	 โดยส่งเสริมการท�างาน
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ของบคุลากร	 มีการก�าหนดวิสยัทศัน์	 กลยทุธ์ในการท�างานมีการบริหารงานวิชาการท่ีสอดคล้องกบั 

สถานศกึษาเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1		 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานของโรงเรียน 

กลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	ศกึษาด้านพฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นความสมัพนัธ์

 	 2.2		ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	
สงักดักรุงเทพมหานคร	และศกึษาด้านการสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

สรุป
	 พฤติกรรมผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
กลุม่กรุงธนเหนือ	 สงักดักรุงเทพมหานคร	 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าพฤติกรรมผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือสงักดักรุงเทพมหานคร	 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่การบริหารงานวิชาการ	 มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบั
มากทกุด้าน	และพฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
กลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานคร	เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงันี	้	1)	พฤตกิรรม
ผู้น�าท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง	 และ	 2)	พฤติกรรมผู้น�าท่ีเน้นงาน	 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน 
วิชาการของโรงเรียนกลุม่กรุงธนเหนือ	สงักดักรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 
งานวิจยันี	้พบวา่	พฤตกิรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	ซึง่ได้แก่	พฤตกิรรมผู้น�าท่ีเน้นการเปลีย่นแปลง	
และพฤติกรรมผู้ ท่ีเน้นงาน	 ท�านายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ	 สังกัด
กรุงเทพมหานคร	ได้ร้อยละ	62.90
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ผลทางกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษต่อการกักขังแทนค่าปรับ
LEGAL EFFECT OF THE ROYAL PARDON DECREE 

ON THE CONFINEMENT IN LIEN

กฤษณ์  วงศ์วเิศษธร/ KRITZ  WONGVISADETHORN1

กันตพชิญ์  อนิชมพ/ู KUNTAPITCH  INCHOMPOO2

บทคัดย่อ

	 พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษมีผลท�าให้ผู้ถกูกกัขงัแทนค่าปรับได้รับการปลอ่ยตวั	

แตไ่มเ่ป็นการลบล้างโทษปรับท่ีได้รับตามค�าพิพากษา	เน่ืองจากเป็นมาตรการเสริมท่ีกฎหมายก�าหนด 

ให้ศาลสามารถน�ามาใช้ได้ตามมาตรา	 30	 แห่งประมวลกฎหมายอาญา	 ในกรณีท่ีผู้ ต้องโทษปรับ 

แตไ่ม่มีทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องอ่ืนใดในอนัท่ีจะช�าระคา่ปรับได้	 รัฐย่อมมีอ�านาจในการบงัคบัให้มี

การช�าระคา่ปรับตามค�าพิพากษาได้

	 บทความนีมุ้ง่ศกึษาถงึปัญหาท่ีตามมาภายหลงัจากผู้ถกูกกัขงัแทนคา่ปรับได้รับการอภยัโทษ

แตไ่มมี่ทรัพย์สนิหรือสทิธิเรียกร้องอ่ืนใดในการช�าระคา่ปรับได้	 ข้อปัญหาท่ีส�าคญัคือ	ศาลจะสามารถ

สัง่กกัขงัแทนคา่ปรับได้อีกหรือไมแ่ละเพียงใดหากไมมี่การช�าระคา่ปรับ

	 ผลจากการศึกษาพบว่า	 การตีความให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ 

การตราพระราชกฤษฎีกาในการพระราชทานอภยัโทษนัน้	ศาลไม่สามารถมีค�าสัง่กกัขงัแทนค่าปรับ

ได้อีก	ท�าได้แตเ่พียงการสัง่ให้ท�างานบริการสงัคมหรือท�าสาธารณะประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย

อาญาเทา่นัน้

ค�าส�าคัญ:		 พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ,	 การกกัขงัแทนค่าปรับ,	 โทษปรับ,	 หลกัทัว่ไป 

	 	 ทางรัฐธรรมนญู

1อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา*kritz.wo@ssru.ac.th
2อยัการจงัหวดัผู้ชว่ย	ส�านกังานอยัการจงัหวดัหลงัสวน	จงัหวดัชมุพร	ส�านกังานอยัการสงูสดุ
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ABSTRACT

 The royal pardon decree has consequence to remit offenders who incarcerated  

from	confinement	 in	 lien.	However,	 a	 remaining	 fine	under	 the	 judgment	 is	 not	 revoked. 

The	confinement	in	lien	is	an	additional	measure	prescribed	in	section	30	of	the	Criminal	

Code,	in	case	the	offender	fails	to	pay	the	fine	or	have	no	property	or	other	right	of	claim	 

to	be	seized	to	pay	for	the	fine.	The	government	has	power	to	force	the	payment	according	

to	the	judgment.

 This article aimed to study problems after emancipation from incarceration by an  

effect of royal pardon and still have no property or other right of claim to pay the  

remaining	 fine.	Whether	 the	 court	 has	 the	 power	 to	 order	 the	 offender	 to	 carry	 out	 

confinement	in	lien	and,	if	yes,	how	much	of	a	prison	sentence	must	be	served.

 The result of this study revealed that to interpret according to the spirit of the  

constitution	 and	 the	 royal	 decree	 establishment,	 the	 court	 has	 no	 power	 to	 impose	 a	 

confinement in lien on offenders again and the court can only give a measure to the defendant  

to	provide	community	service	or	public	contribution	as	prescribed	in	the	Criminal	Code.	

Keywords:  royal	pardon	decree,	confinement	in	lien,	fine,	general	principleof	constitutional	law

1. บทน�า 
	 การกกัขงัแทนคา่ปรับเป็นมาตรการหนึง่ท่ีประมวลกฎหมายอาญาก�าหนดไว้ในกรณีท่ีจ�าเลย 

ไม่อาจช�าระค่าปรับจนครบถ้วนได้ตามค�าพิพากษา	อย่างไรก็ตามในวโรกาสอนัส�าคญัเก่ียวข้องกบั

สถาบนัพระมหากษัตริย์มกัมีการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษออกใช้บงัคบั	 เป็นผล

ให้บรรดาผู้ ต้องโทษทัง้หลายได้รับผลดีจากการพระราชทานอภยัโทษไม่ว่าจะเป็นการลดโทษ	หรือ 

ปล่อยตวัจากท่ีคุมขัง	 	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ ถูกกักขังแทนค่าปรับก็ได้รับการปล่อยตวัโดยผลแห่ง 

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษด้วยเชน่กนั

	 อย่างไรก็ตาม	 มีข้อพิจารณาทางกฎหมายว่าผู้ ถูกกักขังแทนค่าปรับท่ีได้รับการปล่อยตวั 

ด้วยเหตไุด้รับพระราชทานอภยัโทษนี	้หากความยงัคงปรากฏวา่	จ�าเลยไมมี่ทรัพย์สนิ	สทิธิเรียกร้องใด 

ท่ีจะสามารถช�าระคา่ปรับได้	ผลจะเป็นเชน่ไรในทางกฎหมาย	ซึง่บทความนีมุ้ง่หมายพิจารณา	วิเคราะห์	

การตีความเพ่ือน�าเสนอแนวทางท่ีสอดคล้องกบัทฤษฎีและนิตวิิธีในทางกฎหมายตอ่ไป
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2. การกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
	 การกกัขงัแทนค่าปรับเป็นมาตรการหนึ่งในการบงัคบัคดีโทษปรับ	 ในกรณีท่ีผู้ ต้องโทษปรับ 

ไม่มีความสามารถทางเศรษฐกิจในการช�าระค่าปรับจึงต้องถกูกกัขงัแทนจ�านวนค่าปรับท่ีต้องช�าระ 

จนหมดสิน้แตไ่มเ่กินกวา่ระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด

 2.1 ววัิฒนาการของการกักขังแทนค่าปรับในระบบกฎหมายไทย

	 	 วิวัฒนาการของการกักขังแทนค่าปรับเร่ิมปรากฏชัดขึน้จากกฎหมายลกัษณะอาญา	

ร.ศ.	 127	 ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายสมยัใหม่	 (modern	 law)	 ฉบบัแรกของไทย	 โดยบญัญัติไว้ใน 

มาตรา	 18	 มีสาระส�าคญัวา่	 ผู้ ท่ีต้องค�าพิพากษาให้ปรับ	 และไม่ได้ช�าระภายใน	 15	 วนั	 ให้ยดึทรัพย์ 

มาใช้คา่ปรับ	หรือให้จ�าคกุแทนคา่ปรับ	และก�าหนดให้การจ�าคกุ	 1	 วนั	 แทนจ�านวนคา่ปรับ	 1	บาท	 

(หยดุ	แสงอทุยั,	2548:	95)	

	 	 ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	 2499	 ได้มีการก�าหนดโทษ 

กักขังขึน้และมีการก�าหนดการกักขังแทนค่าปรับไว้แทนการจ�าคุกแทนค่าปรับ	 โดยก�าหนดอัตรา 

การกกัขงัแทนค่าปรับไว้ท่ี	 5	บาท	ต่อการกกัขงั	 1	 วนั	 และได้มีการเพ่ิมอตัราการกกัขงัแทนค่าปรับ 

เร่ือยมาจากอดีตจนถงึปัจจบุนั	โดยก�าหนดอตัราการกกัขงัแทนคา่ปรับไว้ท่ี	20	บาท	ตอ่การกกัขงั	1	วนั	

ตามพระราชบญัญตัแิก้ไขเพ่ิมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.	2518	ก�าหนดอตัราการกกัขงั 

แทนค่าปรับไว้ท่ี	 70	 บาท	 ต่อการกักขัง	 1	 วัน	 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมประมวลกฎหมาย

อาญา	 (ฉบบัท่ี	9)	พ.ศ.	2530	ก�าหนดอตัราการกกัขงัแทนคา่ปรับไว้ท่ี	200	บาท	ตอ่การกกัขงั	1	วนั	 

ตามพระราชบญัญตัแิก้ไขเพ่ิมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบบัท่ี	15)	พ.ศ.	2545	และในปัจจบุนัก�าหนด

อตัราการกกัขงัแทนคา่ปรับไว้ท่ี	500	บาท	ตอ่การกกัขงั	1	วนั	ตามพระราชบญัญตัแิก้ไขเพ่ิมประมวล

กฎหมายอาญา	 (ฉบบัท่ี	 25)	พ.ศ.	 2559	 ซึง่เหตผุลส�าคญัในการแก้ไขเพ่ิมเติมอตัราการกกัขงัแทน 

ค่าปรับให้เพ่ิมขึน้ตามท่ีปรากฏในหมายเหตทุ้ายพระราชบญัญัติแก้ไขเพ่ิมประมวลกฎหมายอาญา 

ดงักลา่ว	คือ	การปรับมลูคา่ของเงินให้สอดรับกบัสภาวะเศรษฐกิจและสงัคม	ณ	เวลานัน้

	 	 โทษกักขังเป็นโทษท่ีบัญญัติขึน้ครัง้แรกในประมวลกฎหมายอาญา	 พ.ศ.	 2499 

โดยเปลี่ยนโทษจ�าคกุแทนคา่ปรับเป็นการกกัขงัแทนคา่ปรับ	ซึง่ผู้ ร่างมองวา่จะเป็นผลดีตอ่ผู้ ต้องโทษ

มากกวา่โทษจ�าคกุ	(สกลุรัตน์		ทิพย์บญุทรัพย์,	2552:	94)	แม้วา่โทษกกัขงัจะเป็นการจ�ากดัสทิธิเสรีภาพ 

คล้ายโทษจ�าคุกแต่มีลักษณะความรุนแรงและรูปแบบการควบคุมท่ีน้อยกว่า	 ผู้ ท่ีต้องโทษกักขัง 

จะกกัตวัไว้ในสถานท่ีกกัขงัอนัมิใช่เรือนจ�าเหมือนโทษจ�าคกุ	 โทษกกัขงัไม่ได้เป็นโทษท่ีลงแก่ผู้กระท�า

ความผิดโดยตรงแต่เป็นโทษท่ีเปลี่ยนมาจากโทษอ่ืน	 เช่น	 เปลี่ยนมาจากโทษจ�าคุกระยะสัน้	 หรือ 

โทษปรับ	(เกียรตขิจร	วจันะสวสัดิ์,	2551:	859)	

	 	 อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยเห็นว่า	 การกักขังแทนค่าปรับเป็นเพียงมาตรการในการบังคับ 

คดีอาญาในโทษปรับเทา่นัน้	ไมใ่ชโ่ทษด้วยวตัถท่ีุประสงค์ของโทษปรับเป็นการบงัคบัจากฐานทรัพย์สนิ
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ของผู้กระท�าความผิดเพ่ือไม่ให้ผู้กระท�าผิดได้รับผลก�าไรจากการกระท�าผิดและเม่ือผู้ ต้องโทษไม่มี 
ความสามารถในการช�าระ	จงึต้องใช้มาตรการบงัคบัอ่ืนเพ่ือบงัคบัผลแหง่โทษปรับ
 2.2 การบงัคับโทษปรับโดยการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
	 	 กระบวนการในการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา	 เร่ิมจากเม่ือศาล 
มีค�าพิพากษาลงโทษปรับแล้ว	 จ�าเลยจะต้องน�าเงินตามจ�านวนท่ีก�าหนดมาช�าระต่อศาลภายใน	 
30	 วัน	 หากไม่ช�าระภายในระยะเวลาดังกล่าวจะต้องถูกยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง 
ใช้ค่าปรับหรือมิฉะนัน้จะต้องถูกกักขงัแทนค่าปรับ	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	 29,	 30	 
ซึง่หากพิจารณาตามตวับทกฎหมายแล้ว	 ผู้ ต้องโทษปรับจะต้องหาเงินมาช�าระภายใน	 30	 วนั	 หาก
ไมช่�าระจะต้องน�ามาตรการยดึทรัพย์สนิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	29/1	มาใช้คา่ปรับก่อน	 
หากไม่ปรากฏทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องท่ีจะถูกยึดอายัดจึงจะใช้มาตรการกักขังแทนค่าปรับ	 
(เกียรติขจร	 วจันะสวสัดิ์,	 2551:	 863)	 แตใ่นทางปฏิบตัิ	 เม่ือศาลพิพากษาให้ลงโทษปรับ	ศาลจะสัง่ 

ในค�าพิพากษาวา่	“ถ้าจ�าเลยไมน่�าเงินมาช�าระให้จดัการตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	29,	30”	
และศาลจะออกหมายกกัขงัแทนค่าปรับทนัทีหากผู้ ต้องโทษปรับไม่มีเงินเสียค่าปรับในวนัดงักล่าว	
(คณิต	ณ	นคร,	2548:	64)
	 	 หลกัเกณฑ์การกกัขงัแทนคา่ปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
	 	 2.2.1	 ถืออตัรา	500	บาท	ตอ่	1	วนั	และห้ามกกัขงัเกิน	1	ปี	เว้นแตใ่นกรณีท่ีศาลพิพากษา
ให้ปรับตัง้แต	่200,000	บาท	ขึน้ไป	ศาลจะสัง่ให้กกัขงัเกินกวา่	1	ปี	แตไ่มเ่กิน	2	ปีได้	แตศ่าลจะต้องระบุ
ไว้อยา่งชดัแจ้งในค�าพิพากษา	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	30
	 	 2.2.2	 สถานท่ีกกัขงัแทนค่าปรับ	 ให้กกัตวัไว้ในสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่เรือนจ�า	 สถานีต�ารวจ	
หรือสถานท่ีควบคมุผู้ ต้องหาของพกังานสอบสวน	(สถานท่ีกกัขงัแทนคา่ปรับไมมี่บทกฎหมายก�าหนด
ไว้โดยเฉพาะ	จงึต้องใช้รูปแบบของโทษกกัขงัตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	24	แตไ่มส่ามารถ
กกัขงัไว้ในท่ีอาศยัของผู้นัน้เองหรือผู้ อ่ืนท่ียินยอมหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีอาจกกัขงัได้)
	 	 2.2.3	 การกักขังแทนค่าปรับไม่สามารถใช้กับผู้ ต้องโทษปรับท่ีเป็นนิติบุคคลได้ 
โดยสภาพตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	30/1
 2.3  การบงัคับโทษปรับโดยการท�างานบริการสังคมหรือท�างานบริการสาธารณประโยชน์
	 	 นอกจากการบังคับโทษปรับด้วยการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและกักขังแทนค่าปรับ 
ในปัจจบุนัผู้ ต้องโทษปรับสามารถย่ืนค�าร้องต่อศาลชัน้ต้นท่ีพิพากษาคดีเพ่ือขอท�างานบริการสงัคม 
หรือท�างานบริการสาธารณประโยชน์	 หรือหากมีข้อเท็จจริงปรากฏแก่ศาลในขณะพิพากษาคดี 
ว่าผู้ ต้องโทษปรับอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะท�างานดังกล่าวได้และผู้ ต้องโทษปรับยินยอม	 ศาลจะมีค�าสั่ง 
ให้ผู้นัน้ท�างานบริการสงัคมหรือท�างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้	 ซึง่การท�างานแทนค่าปรับ
จะแก้ไขฟืน้ฟผูู้กระท�าความผิดให้กลบัเป็นคนดีต่อสงัคม	 อย่างไรก็ตามการท�างานบริการสงัคมหรือ
ท�างานสาธารณประโยชน์ไม่สามารถใช้กบัผู้ ต้องโทษปรับท่ีเป็นนิติบคุคลได้	 ตามประมวลกฎหมาย

อาญา	มาตรา	30/1
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	 	 การลงโทษปรับเป็นการป้องปราม	 (deterrence)	 ผู้กระท�าความผิด	 ผ่านการลงโทษ 

ท่ีเป็นตวัเงิน	 (monetary	 sanction)	 ซึ่งจะไม่มีผลดีเพียงพอในการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท�าผิด 

ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสงู	 และจะเป็นผลเสียย่ิงต่อผู้ ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต�่า	 ท่ีไม่มีทรัพย์สินหรือ 

สิทธิเรียกร้องใด	และไม่ได้รับการท�างานบริการสงัคมหรือบริการสาธารณประโยชน์	 เพราะจะท�าให้

บคุคลดงักลา่วต้องถกูบงัคบัคดีอาญาโทษปรับโดยการกกัขงัขงัแทนคา่ปรับ	ท่ีต้องใช้ลกัษณะเดียวกบั

โทษกกัขงั	โดยการถกูจ�ากดัสทิธิเสรีภาพซึง่มีสภาพท่ีรุนแรงกวา่โทษปรับย่ิง

3. การอภยัโทษเป็นการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
 3.1 แนวคดิเบือ้งต้นเก่ียวกับการอภยัโทษ

	 	 อ�านาจในการอภยัโทษเป็นอ�านาจดัง้เดิม	 (traditional	 prerogative)	 ของประมขุของรัฐ	

(Ardant	&	Mathieu,	 2013:	 395)	 ในประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุอ�านาจดงักลา่วถือว่า

เป็นพระราชอ�านาจของกษัตริย์	 (royal	 prerogative)	 เช่น	 ในประเทศองักฤษ	พระราชอ�านาจในการ 

อภยัโทษ	 (the	prerogative	of	mercy)	 เป็นของสมเดจ็พระราชินีซึง่ทรงด�ารงต�าแหนง่ประมขุของรัฐ	 

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้สอดคล้องกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้

รัฐธรรมนญู	แม้การอภยัโทษจะเป็นพระราชอ�านาจของกษัตริย์	 แตก่ษัตริย์องักฤษมิได้ทรงใช้อ�านาจ

ด้วยพระองค์เอง	และมิได้ทรงมีสว่นได้เสยีเป็นการสว่นพระองค์ในกระบวนการพระราชทานอภยัโทษนี	้

(Bernett,	2013:	36)	โดยการด�าเนินการทัง้หลายจะเป็นไปโดยค�าแนะน�าและด�าเนินการตามหน้าท่ีของ	

The	Secretary	of	State	for	the	Home	Department	(อาจเทียบเคียงโดยอนโุลมกบัรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยในระบบบริหารราชการแผน่ดนิไทย)

	 	 	 ในระบบกฎหมายประเทศองักฤษยอมรับเป็นท่ียตุิวา่	พระราชอ�านาจในการอภยัโทษ	

(the	 prerogative	 of	mercy)	 ไม่อาจถกูควบคมุตรวจสอบโดยองค์กรตลุาการได้	 (unreviewable) 

ดังท่ีปรากฏในความเห็นทางกฎหมายของลอร์ดดิพล๊อค	 (Lord	 Diplock)	 ในคดี	 De	 Freitas	 

v	 Benry	 ซึ่งเขาให้ความเห็นว่า	 พระราชอ�านาจในการอภยัโทษต้องถือว่าเป็น	 “ธรรมเนียมปฏิบตัิ 

ทางรัฐธรรมนญู”	 (constitutional	 convention)	 ไม่ใช่เร่ืองประเด็นในทางกฎหมายท่ีศาลจะเข้ามา

พิจารณาตดัสนิได้	(Herling	&	Lyon,	2004:	63-64)

	 	 	 กระนัน้ก็ตาม	 ในคดี	 Bentley	 ในปี	 1994	 (Bernett,	 2013:	 96,	Herling	&	 Lyon,	 

2004:	 64-65)	 ได้มีการย่ืนฟ้องตอ่ศาลในประเดน็เก่ียวกบัพระราชอ�านาจในการอภยัโทษอีกคราหนึง่	 

โดยข้อเท็จจริงสืบเน่ืองมาจาก	 นายดิเร็ก	 เบนเลย์	 (Derek	 Bentley)	 และนายคริสโตเฟอร์เคร็ก 

(Christopher	Craig)	ได้ถกูฟ้องร้องตอ่ศาลวา่ร่วมกนัสงัหารนายต�ารวจผู้หนึง่	ศาลในคดีได้พิพากษา

ตดัสินวา่ทัง้สองมีความผิดจริง	ซึง่ตามกฎหมายองักฤษมีโทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอ	อย่างไร 

ก็ตามด้วยเหตท่ีุวา่นายเคร็กมีอายตุ�่ากวา่	 16	 ปี	 ตามกฎหมายองักฤษจงึได้รับความคุ้มครองไม่ต้อง 

โทษประหารชีวิตแต่ได้รับโทษจ�าคุกตลอดชีวิตแทน	 แต่นายเบนเลย์	 มีอายุ	 19	 ปี	 จึงมิได้รับ 
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ความคุ้มครองในการห้ามมิให้ประหารชีวิตเช่นเดียวกับนายเคร็ก	 จึงต้องรับโทษประหารชีวิตด้วย 

การแขวนคอ	ต่อมามีการย่ืนขอพระราชทานอภยัโทษไปยงั	Home	 secretary	 ซึง่ได้รับการปฏิเสธ 

ท่ีจะน�าความขึน้ทลูเกล้าถวายค�าแนะน�าให้สมเด็จพระราชินีทรงพระราชทานอภยัโทษ	 	 เป็นผลให้มี 

การบงัคบัโทษประหารโดยการแขวนคอนายเบนเลย์ในเวลาต่อมา	 ครอบครัวเบนเลย์จึงย่ืนค�าฟ้อง 

ตอ่ศาลเก่ียวกบัพระราชอ�านาจในการอภยัโทษในคดีนี ้

	 	 	 Council	 for	 the	 Home	 secretary	 ได้ยกข้อต่อสู้ขึน้ว่า	 พระราชอ�านาจอภยัโทษ 

ไมส่ามารถถกูตรวจสอบได้โดยศาล	ซึง่ศาลในคดีได้พิจารณาและให้เหตผุลวา่	จริงอยูพ่ระราชอ�านาจ

ในการอภยัโทษไม่อยู่ในขอบเขตท่ีจะถูกตรวจสอบโดยศาล	 แต่ส�าหรับการด�าเนินการของ	Home	 

secretary	 ศาลสามารถพิจารณาได้	 และเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องท่ีมิได้น�าความขึน้ทูลเกล้าถวาย 

ค�าแนะน�าให้สมเดจ็พระราชินีนาถทรงพระราชทานอภยัโทษแก่นายเบนเลย์

	 	 	 มีข้อสงัเกตว่า	 ในคดีนีศ้าลหลีกเลี่ยงท่ีจะเข้าไปควบคุมตรวจสอบพระราชอ�านาจ

อภยัโทษโดยตรง	 แตก่ลบัใช้เทคนิควิธีในการตรวจสอบโดยเลี่ยงไปตรวจสอบการกระท�าของ	Home	

secretary	 แทน	 และต่อมาในปี	 ค.ศ.	 1993	 ได้มีการพระราชทานอภยัโทษแก่นายเบนเลย์แม้ว่า 

เขาจะถกูด�าเนินการประหารชีวิตไปแล้ว	โดยเรียกการอภยัโทษในลกัษณะนีว้า่	“การอภยัโทษภายหลงั

วายชมน์”	(posthumous	pardon)

	 	 	 ในประเทศท่ีมิได้มีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐ	 อาทิ	 ประเทศฝร่ังเศส	 และประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 อ�านาจในการอภยัโทษเป็นของประธานาธิบดี	 เช่น	 ในประเทศฝร่ังเศสรัฐธรรมนูญ

สาธารณรัฐท่ี	 5	ซึง่เป็นรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัได้บญัญตัิไว้ไนมาตรา	 17	ซึง่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ในปี	ค.ศ.	2008	ความวา่		“ประธานาธิบดีมีสทิธิเดด็ขาดแตเ่พียงผู้ เดียวในการอภยัโทษ”		(Le	Président	 

de	 la	 République	 a	 le	 droit	 de	 faire	 grâce	 à	 titreindividuel)	 ซึ่งจะท�าโดยการประกาศรัฐ

กฤษฎีกาอภยัโทษ	(décret	de	grâce)	ลงนามโดยประธานาธิบดี		ซึง่มีผู้ลงนามรับสนองรัฐกฤษฎีกา 

	 (contresigné)	 คือ	นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุธิรรม	อยา่งไรก็ตามรัฐกฤษฎีกานี ้

จะไมมี่การประกาศเป็นการทัว่ไปในรัฐกิจจานเุบกษา(Journal	Officiel)	เป็นเพียงแตแ่จ้งไปยงัผู้ ได้รับ

การอภยัโทษโดยตรงเป็นการเฉพาะ	(DILA,	2016)	

	 อนึ่ง	 มีข้อสังเกตว่า	 การใช้อ�านาจอภัยโทษของประธานาธิบดีตามมาตรา	 17	 นี	้ เป็น 

การอภยัโทษเฉพาะรายบคุคล	 มิใช่การอภยัโทษเป็นการทัว่ไป	 (grâces	 collectives)	 ซึ่งแตกต่าง 

จากอ�านาจของรัฐสภาในการออกรัฐบญัญตันิิรโทษกรรม	(amnistie)	ตามความในรัฐธรรมนญูมาตรา	34 

ซึง่เดิมเป็นธรรมเนียมสาธารณรัฐ	 (La	 tradition	 républicaine)	มาตัง้แตปี่	ค.ศ.	 1959	 ถือปฏิบตัิวา่	 

ทกุครัง้ท่ีมีการขึน้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ของประธานาธิบดี	 รัฐบาลจะย่ืนเสนอร่างกฎหมายนิรโทษเป็น 

การทัว่ไปตอ่รัฐสภา	 โดยมีการก�าหนดความผิดท่ีจะอภยัไว้เป็นประเภท	อยา่งไรก็ตาม	แนวปฏิบตัิดงั

กลา่วได้สิน้สดุลงในสมยัประธานาธิบดีนิโกลาส	ซาโกซี	(Nicolas	Sarkozy)	ในปี	ค.ศ.	2007	(Gicquel	

&	Gicquel,	2013:	613)
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ส�าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา	 อ�านาจในการอภยัโทษ	 (power	 to	 pardon)	 เป็นของประธานาธิบดี

ซึง่เป็นประมขุของรัฐเช่นกนั	 โดยในรัฐธรรมนญูสหรัฐอเมริกา	มาตรา	 2	 ส่วนท่ี	 2	 ความบญัญัติว่า	

“...(ประธานาธิบดี)	 มีอ�านาจในการยกเว้นโทษ	 (reprieves)	 หรืออภยัโทษ	 (pardon)	 ความผิดท่ี

กระท�าตอ่สหรัฐอเมริกา	 เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีเก่ียวกบัการถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	 (impeachment)”	 

ประธานาธิบดีมีดุลพินิจในการก�าหนดรูปแบบของการอภัยโทษ	 แต่โดยส่วนมากมักจะเป็น 

การอภยัโทษรายบคุคล	(Chemerinsky,	2006:	363-364)

 3.2 การอภยัโทษเป็นการทั่วไปในระบบกฎหมายไทย

  3.2.1 ความเป็นมา

	 	 	 	 	 แต่เดิมในประเทศไทยอ�านาจอภัยโทษเป็นพระราชอ�านาจเด็ดขาดของ 

องค์พระมหากษัตริย์	 ต่อมาภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็น 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศภายใต้ 

รัฐธรรมนูญพระราชอ�านาจท่ีทรงมีมาแต่เดิมบางประการได้ถูกรับรองไว้โดยบทบัญญัติแห่ง 

รัฐธรรมนญู	 ซึง่พระราชอ�านาจในการอภยัโทษก็ได้ถกูบญัญัติรับรองไว้รัฐธรรมนญูด้วยเช่นเดียวกนั	 

โดยการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปจะกระท�าในรูปแบบของพระราชกฤษฎีกามีผู้ ลงนาม 

รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรี

	 	 	 	 	 เม่ือพิเคราะห์ถึงลักษณะของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้ว	 

พบว่า	 ในช่วงก่อนปี	 พ.ศ.	 2517	 การตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป	 

มีการอ้างอิงฐานท่ีมาแหง่อ�านาจมาจากรัฐธรรมนญูท่ีใช้อยูใ่นขณะนัน้โดยตรง	อยา่งไรก็ตาม	ในชว่งท่ีมี 

การประกาศใช้ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร	พทุธศกัราช	2502	ซึง่มีคา่บงัคบัเป็นรัฐธรรมนญู	

ได้มีจ�านวนบทบญัญตัิเพียง	 20	มาตรา	 เพียงเท่านัน้	 และมิได้มีการบญัญตัิเก่ียวกบัพระราชอ�านาจ 

ในการพระราชทานอภยัโทษเอาไว้	 แตท่ว่าในปี	พ.ศ.	 2504	 และ	 2506	อนัเป็นช่วงเวลาท่ีธรรมนญู 

การปกครองฯ	 ฉบับนีมี้ผลใช้บังคับอยู่	 ก็ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 

เป็นการทัว่ไป	 และไม่ปรากฏการอ้างอิงแหลง่ท่ีมาในการตราพระราชกฤษฎีกาว่ามาจากบทบญัญตัิ

แหง่รัฐธรรมนญูดงัเชน่ฉบบัท่ีผา่น	ๆ	มา

	 	 	 	 	 ตอ่มามีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2511	ซึง่บญัญตัิ

รับรองพระราชอ�านาจในการพระราชทานอภยัโทษเอาไว้เฉกเชน่ท่ีผา่นมา	ในการตราพระราชกฤษฎีกา

พระราชทานอภัยโทษในช่วงเวลาการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญฉบับนี	้ ก็กลับมาอ้างอิงฐานท่ีมา 

ในการตราพระราชกฤษฎีกาจากรัฐธรรมนญูเชน่เดิม

	 	 	 	 	 ในปี	พ.ศ.	2515	มีการยกเลกิรัฐธรรมนญูฉบบัเดมิ	และมีการประกาศใช้ธรรมนญู 

การปกครองราชอาณาจกัร	พ.ศ.	2515	ซึง่ก็มิได้มีบทบญัญตัรัิบรองพระราชอ�านาจในการพระราชทาน

อภยัโทษเอาไว้แตอ่ยา่งไร	แตท่วา่	 ในช่วงเวลาดงักลา่วนี	้ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน

อภัยโทษ	พ.ศ.	 2515	 ซึ่งอ้างอิงบทบญัญัติแห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2515	 
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มาตรา	 16	 ท่ีบัญญัติว่า	 “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการตราพระราชกฤษฎีกา 

โดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย”		แทน

	 	 	 	 	 พฒันาการในเชิงรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษครัง้ใหญ่ 

อนัส่งผลถึงปัจจุบนั	 เกิดขึน้ด้วยเหตุท่ีว่า	 เม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	 

พ.ศ.	 2517	 แม้มีการบญัญัติรับรองเก่ียวกับพระราชอ�านาจในการพระราชทานอภยัโทษไว้ก็ตาม 

แต่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตราพระราชกฤษฎีกาแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบบัก่อน	 ๆ	 

กล่าวคือ	 มาตรา	 192	 บัญญัติว่า	 “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการตรา 

พระราชกฤษฎีกา	ตามท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูหรือกฎหมายอ่ืน”	จากแตเ่ดมิท่ีรัฐธรรมนญูจะบญัญตั ิ

เพียงวา่	 “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึง่พระราชอ�านาจในการตราพระราชกฤษฎีกา”	 เทา่นัน้	การเพ่ิมเตมิ

ถ้อยค�า	 “ตามท่ีก�าหนดในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน”	 ก่อให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายตามมา 

ว่าการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษนัน้	 แม้รัฐธรรมนญูบญัญตัิรับรองพระราชอ�านาจ

ในการพระราชทานอภัยโทษไว้ก็ตาม	 แต่มิได้บญัญัติว่าให้สามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ 

ดงันัน้	 รัฐบาลในขณะนัน้จึงได้เสนอร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	พ.ศ....	เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเตมิ	มาตรา	261ทวิ	โดยมีความวา่

	 	 	 	 	 “ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเหน็เป็นการสมควรจะถวายค�าแนะน�าตอ่พระมหากษัตริย์ 

ขอให้พระราชทานอภยัโทษแก่ผู้ ต้องโทษก็ได้	

	 	 	 	 	 การพระราชทานอภยัโทษตามวรรคหนึง่	ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา”

	 	 	 	 	 ในการประชมุสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตทิ�าหน้าท่ีรัฐสภา	ครัง้ท่ี	19	วนัท่ี	19	ธนัวาคม	 

พ.ศ.	2517	(2517,	น.	631-645)	เพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายแก้ไขเพ่ิมฉบบัดงักลา่วนี	้ได้มีการอภิปราย

กันอย่างกว้างขวาง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติท่ีเป็นนักนิติศาสตร์	 อาทิ	 

นายธานินทร์	 กรัยวิเชียร	 นายปรีดี	 เกษมทรัพย์	 นายไพโรจน์	 ชัยนาม	 นายพงศ์เพ็ญ	 ศกุนตาภัย 

นายสมภพ	 โหตระกิตย์	 และนายเฉลิมชัย	 วสีนนท์	 เป็นต้น	 โดยหลายฝ่ายมีความเห็นคัดค้าน 

ร่างกฎหมายฉบบันี	้แตก็่มีรายละเอียดซึง่แตกตา่งกนัอยูห่ลายแนวทางดงันี ้

     ความเหน็ในแนวทางแรกเหน็วา่	ไมจ่�าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญาแต่อย่างใด	 เน่ืองด้วยการพระราชทานอภัยโทษแต่เดิมมาก็ด�าเนินการโดย

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในทกุครัง้	 การปฏิบตัิสืบเน่ืองกนัมาเช่นนีถื้อว่าเป็นประเพณีการปกครอง 

(Kritz	Wongvisadethorn,	2016)	เป็นจารีตประเพณีแล้ว	แม้รัฐธรรมนญูมิได้บญัญตัใิห้ตราพระราช-

กฤษฎีกาเอาไว้ก็ตาม	ก็ยอ่มสามารถตราออกใช้ได้

     ความเห็นในแนวทางที่สองไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนีโ้ดยมองว่า 

การพระราชทานอภัยโทษไม่จ�าต้องกระท�าในรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดงัท่ีเคยปฏิบตัิกันมา 

เม่ือรัฐธรรมนูญให้อ�านาจพระมหากษัตริย์ท่ีจะพระราชทานอภัยโทษได้แล้ว	 ย่อมกระท�าได้	 เช่น	 
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ด�าเนินการออกเป็น	 “พระบรมราชโองการ”	 การท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้อ�านาจพระมหากษัตริย์ไว้	 

แตก่ลบัต้องมาใช้พระราชอ�านาจโดยกฎหมายล�าดบัท่ีเลก็กวา่ยอ่มไมน่า่จะถกูต้อง

     ความเห็นในแนวทางที่ สาม เสนอโดยนายปรีดี 	 เกษมทรัพย์	 เห็นว่า 

การอภยัโทษเป็นการทัว่ไป	 แท้ท่ีจริงแล้วคือการนิรโทษกรรม	 (amnesty)	 ประเภทหนึ่งซึ่งส่งผลให้ 

เป็นการยกเว้นกฎหมายท่ีออกโดยสภา	 ดังนัน้	 สมควรพระราชทานอภัยโทษโดยการตราเป็น 

พระราชบญัญตัเิพ่ือจะด�าเนินการพิจารณาโดยรัฐสภาวา่จะยกเว้นกฎหมายนัน้หรือไม	่การตราออกเป็น

พระราช-กฤษฎีกานัน้เป็นเร่ืองของฝ่ายบริหาร	ไมส่มควรให้เป็นอ�านาจของฝ่ายบริหารในการพิจารณา

วา่จะยกเว้นกฎหมายใด	ซึง่กลายเป็นเร่ืองท่ีไมมี่ขอบเขต

	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 แม้มีความเห็นคัดค้านอยู่หลายแนวทาง	 แต่สภานิติบัญญัต ิ

แหง่ชาต	ิโดยผลการลงมตมีิสมาชิกเสยีงข้างมากเหน็ชอบจ�านวน	80	คน	และไมเ่หน็ชอบ	10	คน	และมี 

การประกาศใช้พระราชบญัญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 (ฉบบัท่ี	 9)	 

พ.ศ.	 2517	 ส่งผลให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา	 261ทวิ	 ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน	 ในทุกครัง้ท่ี 

การพระราชทานอภยัโทษเป็นการทัว่ไปจะมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยอาศยัอ�านาจตามความ

ในบทบญัญตัแิหง่รัฐธรรมนญูและมาตรา	261ทวิ	แหง่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสมอ

  3.2.2  การพระราชทานอภยัโทษผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ

	 	 	 	 	 นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี	 พ.ศ.	 2475	 เป็นต้นมา	 ประเทศไทยมี 

การอภยัโทษเป็นการทัว่ไปจนถงึปัจจบุนั	(พ.ศ.	2560)	ทัง้สิน้	35	ครัง้	โดยกระท�าในวโรกาสอนัส�าคญั

เก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์	 เม่ือพิจารณาเนือ้ความตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ 

นับแต่อดีตมา	 พบว่ามีการอภัยโทษให้แก่ผู้ ถูกกักขังแทนค่าปรับด้วย	 โดยในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชทานอภยัโทษ	พทุธศกัราช	2478	มาตรา	3	 ข้อ	 3	 (ก)	 ซึง่เป็นฉบบัแรก	 ได้มีความบญัญตัิวา่	 

ผู้ ท่ีต้องจ�าแทนเงินค่าปรับให้ปล่อยตวัไป	 แม้ในปัจจุบนัค�าว่า	 “จ�าแทนเงินค่าปรับ”	 ได้เปลี่ยนมา 

ใช้ค�าว่า	 “กักขังแทนค่าปรับ”	 แล้ว	 แต่ก็มีความหมายเช่นเดียวกันนั่นเอง	 ย่อมแสดงให้เห็นว่า	 

ผู้ ต้องถกูกกัขงัแทนคา่ปรับได้รับผลจากการพระราชทานอภยัโทษมาโดยตลอดในทกุครัง้ท่ีผา่นมา

	 	 	 	 	 ผลของการอภัยโทษผู้ ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับคือ	 การกักขังแทนค่าปรับ 

ตามค�าสั่งศาลเป็นอันสิน้สุดลง	 โดยผู้ นัน้ได้รับการปล่อยตัวไป	 อย่างไรก็ตามพระราชกฤษฎีกา

พระราชทานอภัยโทษมีผลเพียงแค่ผู้ ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับได้รับการปล่อยตัวไปเท่านัน้	 มิได้

หมายความว่าโทษปรับตามค�าพิพากษาท่ีมีมาแต่เดิมนัน้สิน้สดุลงไปด้วย	บุคคลผู้นัน้ยงัต้องช�าระ 

ค่าปรับตามค�าพิพากษา	ดงัท่ีปรากฏในค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	 18280/2557	 และบนัทกึส�านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 เร่ืองกรมราชทัณฑ์ขอหารือกรณีการพระราชทานอภัยโทษในส่วนของ 

การกกัขงัแทนคา่ปรับ	เร่ืองเสร็จท่ี	1161/2559	ซึง่มีประเดน็ปัญหาในทางข้อกฎหมายบางประการซึง่

จะได้พิจารณาวิเคราะห์ในหวัข้อถดัไป
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4. สภาพปัญหาและบทวเิคราะห์
 4.1 สภาพปัญหา

	 	 ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหัวข้อท่ีแล้วว่า	 ผลจากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราช

อภัยโทษนัน้	 การกักขังแทนค่าปรับตามค�าสัง่ศาลถือว่าสิน้สุดลงและให้ปล่อยตวัจ�าเลยในคดีไป	 

ดงัเชน่ตวัอยา่งท่ีปรากฏตามค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	18280/2557

  ค�าพพิากษาศาลฎีกาที่ 18280/2557	จ�าเลยเป็นนกัโทษเดด็ขาดและยงัไมไ่ด้ถกูกกัขงั 

แทนคา่ปรับก่อนท่ีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ	พ.ศ.	2553	ใช้บงัคบั	ซึง่มาตรา	5	วรรคหนึง่	 

แหง่พระราชกฤษฎีกาดงักลา่ว	บญัญตัิวา่	“ผู้ ต้องโทษ	ดงัตอ่ไปนี	้ให้ได้รับพระราชทานอภยัโทษปลอ่ย

ตวัไป	 (1)	 ผู้ ต้องกกัขงั...”	 และมาตรา	 5	 วรรคสอง	บญัญัติว่า	 “กรณีผู้ ต้องกกัขงัตามวรรคหนึ่ง	 (1)	 

ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดและยังไม่ได้รับโทษกักขังแทนโทษจ�าคุกหรือยังไม่ได้ถูกกักขังแทนค่าปรับ	 

ให้ผู้ ต้องกักขงันัน้ได้รับพระราชทานอภยัโทษปล่อยตวัไปในส่วนของโทษกักขงัแทนโทษจ�าคกุหรือ 

ในส่วนของการกักขังแทนค่าปรับ	 แล้วแต่กรณี”	 ดังนัน้	 จ�าเลยจึงได้รับประโยชน์ตามมาตรา	 5	 

วรรคสองแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	 เฉพาะในส่วนท่ีไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับหากจ�าเลย 

ยังไม่ช�าระค่าปรับ	 แต่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่ได้ให้จ�าเลยพ้นจากโทษปรับด้วย	 โทษปรับ 

ตามค�าพิพากษาของจ�าเลยยงัคงมีอยู	่ เม่ือจ�าเลยไมช่�าระคา่ปรับ	 โจทก์จงึขอให้ศาลออกหมายบงัคบั

คดีอายดัสทิธิเรียกร้องเงินของจ�าเลยจ�านวน	100,000	บาท	ได้	กรณีไมมี่เหตท่ีุจะยกเลกิหมายบงัคบั

คดีและคืนเงินดงักลา่วให้แก่จ�าเลย

	 	 ค�าพิพากษาดงักลา่วนีก่้อให้เกิดผลอยา่งน้อยสองประการ	คือ

  ประการแรก พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษเป็นผลเฉพาะการกกัขงัแทนคา่ปรับ

เทา่นัน้	แตไ่มมี่ผลเป็นการอภยัโทษส�าหรับโทษปรับซึง่เป็นฐานโทษหลกัของคดี	จ�าเลยยงัคงต้องรับผิด

ช�าระคา่ปรับตามค�าพิพากษาของศาลอยูต่ามเดมิ

  ประการที่สอง สืบเน่ืองมาจากผลในประการแรกซึ่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน

อภยัโทษไมมี่ผลเป็นการลบล้างโทษปรับ	สง่ผลให้การยดึทรัพย์หรืออายดัสทิธิเรียกร้องท่ีได้กระท�าลง 

เพ่ือช�าระคา่ปรับไปแล้วบางสว่น	ภายหลงัการอภยัโทษจ�าเลยไมมี่สทิธิในการขอเงินคา่ปรับหรือทรัพย์สนิ 

ท่ีตีใช้เป็นคา่ปรับคืนหรือไมอ่าจขอถอนหมายอายดัได้

	 	 อยา่งไรก็ตาม	ผลจากค�าพิพากษาศาลฎีกาฉบบันี	้ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัริาชการ

ของกรมราชทัณฑ์จึงมีหนังสือหารือมายังคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เพ่ือหารือว่ากรณีโทษปรับได้

ถกูเปลี่ยนเป็นการกกัขงัแทนค่าปรับตามค�าพิพากษาและหมายจ�าคกุเม่ือคดีถึงท่ีสดุแล้ว	ภายหลงั 

เม่ือนักโทษได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ	 พ.ศ.	 2553	 

ส�าหรับนกัโทษกกัขงัแทนคา่ปรับแล้ว	นกัโทษยงัมีหน้าท่ีต้องช�าระคา่ปรับอีกหรือไม่

	 	 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชมุพิจารณาและตอบข้อหารือตาม	บนัทกึคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	เร่ือง	กรมราชทณัฑ์ขอหารือกรณีการพระราชทานอภยัโทษในสว่นของการกกัขงัแทนคา่ปรับ	
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เร่ืองเสร็จท่ี	 1161/2559	ความสรุปได้วา่	 “...การกกัขงัผู้ ต้องโทษปรับเป็นเพียงมาตรการเสริมในกรณี 

ท่ีไมมี่การช�าระคา่ปรับและไมอ่าจบงัคบัเอาจากทรัพย์สนิของผู้ ต้องโทษปรับได้เทา่นัน้	 การกกัขงัแทน

ค่าปรับมิใช่เป็นการเปลี่ยนโทษปรับเป็นการกกัขงัอนัจะท�าให้โทษปรับยุติลง	 หากมีการกกัขงัแทน 

ค่าปรับจะหกัค่าปรับให้ในอตัราห้าร้อยบาทต่อหนึ่งวนัในระหว่างท่ีถูกกักขงั	 และเม่ือช�าระค่าปรับ 

ส่วนท่ีเหลือจนครบผู้ ต้องโทษปรับจะได้รับการปล่อยตวัไป	ฉะนัน้	 หากในระหว่างท่ีผู้ ต้องโทษปรับ 

ถกูกกัขงัแทนค่าปรับได้มีการอภยัโทษแก่ผู้ ต้องกกัขงัโดยไม่มีการอภยัโทษปรับ	 ผู้ ต้องกกัขงัจะได้รับ 

การปลอ่ยตวัไป	แตโ่ทษปรับท่ียงัช�าระไมค่รบยงัคงอยู”่

	 	 เม่ือพิจารณาตามแนวทางข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีมองว่าการกกัขงัแทน 

คา่ปรับเป็นเพียงมาตรการเสริมมิใชก่ารเปลีย่นฐานโทษจากโทษปรับเป็นโทษกกัขงั	เม่ือมีการประกาศ

ใช้พระราชกฤษฎีกาอภยัโทษจงึมีเฉพาะการอภยัโทษกกัขงัแทนคา่ปรับเท่านัน้	 ไม่ได้เป็นการยตุิโทษ

ปรับ	จ�าเลยยงัคงต้องช�าระคา่ปรับอยูต่ามเดมินัน้	ก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมาวา่	หากจ�าเลย

ยงัคงไม่มีเงินช�าระค่าปรับตามค�าพิพากษาได้	 จะด�าเนินการเช่นไรต่อไป	 โดยเร่ืองนีอ้าจพิจารณา 

ได้เป็นสองแนวทาง	คือ

  แนวทางแรก ศาลสามารถน�ากระบวนการตามมาตรา	30	ประมวลกฎหมายอาญา	เร่ือง

การกกัขงัแทนคา่ปรับมาใช้ได้อีกครัง้หนึง่	 กลา่วคือ	จ�าเลยมีหน้าท่ีช�าระคา่ปรับในสว่นท่ีเหลือให้หมด

สิน้ภายใน	30	วนั	และหากจ�าเลยไมช่�าระคา่ปรับดงักลา่ว	ศาลสามารถสัง่ยดึทรัพย์สนิหรืออายดัสทิธิ

เรียกร้องในทรัพย์สินเพ่ือใช้ค่าปรับหรือมิฉะนัน้จะต้องถกูกกัขงัแทนค่าปรับอีกได้	 ทัง้นีร้วมถึงจ�าเลย

อาจร้องขอตอ่ศาลเพ่ือท�างานบริการสงัคมหรือท�างานสาธารณประโยชน์แทนคา่ปรับก็ได้แล้วแตศ่าล

จะพิจารณา	กลา่วโดยสรุปคือ	พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษมีผลเพียงเฉพาะการกกัขงัแทน

คา่ปรับท่ีก�าลงัด�าเนินการอยูแ่ตไ่มส่ง่ผลไปถงึการตดัอ�านาจศาลในอนัท่ีจะด�าเนินการพิจารณาสัง่กกัขงั

แทนคา่ปรับได้อีก	หากจ�าเลยไมช่�าระคา่ปรับ

  แนวทางที่สอง ศาลไมส่ามารถน�ากระบวนการตามมาตรา	30	ประมวลกฎหมายอาญา	

เร่ืองการกกัขงัแทนคา่ปรับมาใช้ได้อีก	แม้จ�าเลยยงัคงต้องช�าระคา่ปรับจนครบจ�านวนก็ตาม	

 4.2 บทวเิคราะห์

	 	 จากปัญหาดงักลา่วผู้วิจยัเหน็วา่สามารถวิเคราะห์ได้3แงม่มุด้วยกนักลา่วคือ

  4.2.1 แง่มุมในทางกฎหมาย

	 	 	 	 	 เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่อ�านาจในการอภยัโทษเป็นอ�านาจของประมขุของรัฐ	

(Head	of	 state)	 ในประเทศท่ีมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐอ�านาจในการอภยัโทษเป็นของ

ประธานาธิบดีและส�าหรับประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุของรัฐอ�านาจในการพระราชทาน

อภยัโทษยอ่มเป็นของพระมหากษัตริย์หลกัการดงักลา่วนีมี้ฐานะเป็น	 “หลกัทัว่ไปในทางรัฐธรรมนญู”	

หรือ	 “ประเพณีการปกครอง”	 ซึ่งบรรดากฎหมายท่ีมีล�าดบัศกัดิ์ต�่ากว่ารัฐธรรมนูญหรือการกระท�า
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ขององค์กรอ่ืนใดของรัฐยอ่มไมอ่าจกระท�าขดัหรือแย้งตอ่หลกัการดงักลา่วได้	 มิเชน่นัน้ยอ่มต้องถือวา่

กฎหมายหรือการใช้อ�านาจนัน้	“ขดัตอ่รัฐธรรมนญู”	(unconstitutional)

	 	 	 	 ดงันัน้	 ผู้ วิจยัเห็นวา่หากตีความตามแนวทางแรกจะก่อให้เกิดผลอย่างน่าประหลาด 

กล่าวคือ	 การท่ีจ�าเลยถูกกักขังแทนค่าปรับในคราวแรกย่อมชัดแจ้งอยู่ในทีว่า	 จ�าเลยไม่มี 

ความสามารถในการช�าระค่าปรับได้	 จึงยอมถูกกักขังแทนค่าปรับ	 ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ	 แม้จ�าเลยได้รับการปล่อยตัวแต่ก็ยังไม่สามารถหาเงิน

มาช�าระค่าปรับได้อยู่ดี	 หากศาลสั่งกักขังแทนค่าปรับ	 ย่อมเท่ากับว่าแท้จริงแล้วนัน้	 จ�าเลย

ไม่ได้รับผลดีของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแม้แต่น้อย	 คงมีผลเพียงแต่การพัก

การกักขังแทนค่าปรับเอาไว้ชั่วระยะเวลาไม่เกิน	 30	 วันเท่านัน้	 หลังจากนัน้จ�าเลยย่อมถูก

กักขังแทนค่าปรับเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง	 เป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกา 

พระราชทานอภัยโทษและเป็นการตีความท่ีขดัต่อหลกัทัว่ไปทางรัฐธรรมนูญ	 (unconstitutional) 

ท่ีให้อ�านาจพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการพระทานอภัยโทษและหากพิจารณา 

อย่างลึกซึง้แล้วจะพบว่าการตีความในลักษณะท่ีให้ศาลสามารถสั่งลงโทษกักขังแทนค่าปรับ

ได้อีกคราวหนึ่งนัน้ย่อมเท่ากับว่าเป็นการใช้อ�านาจตุลาการกระทบต่อสารัตถะหรือแก่นของ 

หลกัทัว่ไปทางรัฐธรรมนูญก้าวล่วงไปเป็นการสร้าง	 “ข้อยกเว้น”	 ของการใช้พระราชอ�านาจในทาง

รัฐธรรมนญู	 (contra	 constitutionem)	 ไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนญู	 (constitutional	

change)	ซึง่ไมอ่าจกระท�าได้

	 	 	 	 	 แม้การตีความตามแนวทางท่ีสองจะเป็นการตดัทอนอ�านาจในการสัง่กกัขงัแทน 

คา่ปรับของศาล	หากจ�าเลยไมมี่ทรัพย์สนิหรือสทิธิเรียกร้องอ่ืนใดในการบงัคบัโทษปรับ	จะเหลือเพียง 

การสัง่ให้ท�างานบริการสงัคมหรือท�างานสาธารณะประโยชน์เพียงประการเดียวก็ตาม	แตค่ณะผู้ วิจยั 

เห็นว่าการตีความตามแนวทางนี	้ ไม่ก่อให้เกิดผลอันน่าประหลาดและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ 

ของกฎหมายมากท่ีสดุ	กลา่วคือ	จ�าเลยได้รับผลดีจากการพระราชทานอภยัโทษให้พ้นจากการกกัขงั 

แทนคา่ปรับ	ย่อมเป็นการไม่สมควรท่ีจะน�าจ�าเลยไปกกัขงัแทนคา่ปรับซ�า้จ�าเดิมอีก	 เพราะเท่ากบัวา่ 

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษไม่ก่อให้เกิดผลอย่างแท้จริงต่อผู้ ถูกกักขังแทนค่าปรับ 

ซึ่งไม่น่าจะเป็นเร่ืองท่ีถูกต้องนัก	 อีกทัง้หากเทียบกับกรณีผู้ ต้องโทษจ�าคุกในคดีอาญาอ่ืน 

ท่ีเข้าเกณฑ์ได้รับการอภัยโทษ	 พบว่าบุคคลเหล่านีพ้้นจากโทษจ�าคุกโดยสิน้เชิง	 มีสิทธิเสรีภาพ 

ในการด�ารงชีวิตตามปกติ	 ในขณะท่ีผู้ถกูกกัขงัแทนค่าปรับยงัคงต้องช�าระค่าปรับ	 และหากตีความ 

ไปในแนวทางแรก	 บุคคลผู้ นัน้อาจถูกกักขังแทนค่าปรับได้อีกอันก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค 

ในการรับโทษ	 เพราะโดยทั่วไปแล้วนัน้คดีท่ีมีอัตราโทษปรับรุนแรงมักเป็นความผิดท่ีละเมิด 

คุณธรรมทางกฎหมาย	 (rechtsgut)	 หรือส่งผลกระทบกับสังคมไม่มากนัก	 มิใช่คดีอุกฤษโทษ 

ท่ีต้องกนัพืน้ท่ีบคุคลผู้กระท�าความผิดออกจากสงัคมอย่างเช่นในคดีท่ีมีโทษจ�าคกุ	 การท่ีผู้ ต้องโทษ 

จ�าคุกได้รับการลดโทษหรือปล่อยตัว	 ในขณะท่ีผู้ ต้องโทษปรับและไม่มีทรัพย์สินหรือสิทธิ
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เรียกร้องอ่ืนใดพอจะช�าระค่าปรับจึงถูกกักขังแทนค่าปรับ	 เม่ือพ้นจากการกักขังโดยผลแห่ง 

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษกลบัอาจถกูกกัแทนค่าปรับได้อีกทัง้	 ๆ	 ท่ีมิใช่เป็นการกระท�า 

ความผิดขึน้ใหม่แต่อย่างใด	 ย่อมไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคและหลักพืน้ฐานแห่ง 

สทิธิมนษุยชนอยา่งชดัแจ้งและเหน็ประจกัษ์

  4.2.2. แง่มุมในทางกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา

	 	 	 	 	 เม่ือศาลมีค�าพิพากษาให้ลงโทษปรับ	 จ�าเลยจะต้องช�าระค่าปรับให้ครบถ้วน 

ภายในสามสิบวนันบัแตมี่ค�าพิพากษา	หากจ�าเลยไม่ช�าระคา่ปรับ	จงึจะด�าเนินการยดึทรัพย์สินหรือ

อายดัสทิธิเรียกร้องในทรัพย์สนิของจ�าเลยใช้แทนคา่ปรับ	อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีจ�าเลยไมมี่ทรัพย์สนิ

หรือสิทธิเรียกร้องใดในทรัพย์สินอยู่เลยหรือมีทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องแต่ไม่เพียงพอต่อการช�าระ

ค่าปรับ	จะเข้าสูก่ระบวนการใช้การกกัขงัแทนค่าปรับในการบงัคบัค่าปรับต่อไป	ซึง่ในความเป็นจริง

นัน้	บคุคลยอ่มหวงแหนเสรีภาพของตน	และยินยอมสญูเสยีทรัพย์สนิมากกวา่เสรีภาพในการด�ารงชีวิต	 

การกักขงัแทนค่าปรับจึงเป็นทางเลือกสดุท้าย	 (ultima	 ratio)	 ของบุคคลเน่ืองมาจากไม่สามารถ 

หาทรัพย์สนิมาช�าระคา่ปรับได้แล้วอยา่งแท้จริง

	 	 	 	 	 ผู้ วิจัยเห็นว่าหากผู้ ถูกกักขังได้รับการปล่อยตัวโดยผลของพระราชกฤษฎีกา

พระราชทานอภยัโทษ	ผู้ถกูกกัขงัยอ่มไมมี่ความสามารถในทางเศรษฐกิจท่ีจะช�าระคา่ปรับได้เช่นเดิม	

หากศาลสามารถน�ามาตรการกกัขงัแทนคา่ปรับมาใช้บงัคบัได้อีกตามแนวทางแรกจะสง่ผลให้จ�าเลย

ได้รับผลร้ายจากกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาซ�า้ซ้อนขดัต่อหลกันิติธรรมทางอาญาท่ีว่า	 “บคุคล

ยอ่มไมอ่าจรับผลร้ายซ�า้ซ้อนจากการกระท�าครัง้เดียวของตน”	 (non	bis	 in	 idem)	 โดยเหตท่ีุพระราช

กฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษมีผลแต่เพียงท�าให้การกกัขงัแทนค่าปรับในครัง้แรกสิน้สดุลงเท่านัน้	 

แต่ไม่ท�าให้โทษปรับสิน้ผลลงไปด้วย	 การท่ีศาลสามารถใช้ดุลพินิจสั่งกักขังแทนค่าปรับซ�า้อีก 

ครัง้หนึง่ยอ่มเทา่กบัจ�าเลยได้รับผลร้าย	(ในเสรีภาพ)	ซ�า้จ�าเดมิในมลูเหตเุดียวกนั	ทัง้	ๆ	ท่ีเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนญู	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ

มุง่ประสงค์ให้จ�าเลยพ้นจากสภาวะทกุข์ร้อนท่ีเป็นอยูใ่นเรือนจ�าหรือท่ีกกัขงั

	 	 	 	 	 หากพิจารณาในทางกลบักนัตามแนวทางท่ีสอง	 ได้จ�ากดัอ�านาจศาลในการน�า

มาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้ท�าให้การด�าเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญาเป็นไปในทิศทาง 

ท่ีสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 โดยจ�าเลยอาจร้องขอต่อศาลหรือศาลพิจารณาข้อเท็จจริง

ท่ีปรากฏเอง	 ให้จ�าเลยท�างานบริการสงัคมหรือท�างานบริการสาธารณประโยชน์แทนคา่ปรับ	อนัเป็น

มาตรการบงัคบัโทษปรับอ่ืนท่ีเหลืออยู่เท่ากับว่าจ�าเลยได้รับผลดีตามความมุ่งหมายของพระราช

กฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษ	และมิได้รับผลร้ายซ�า้ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

  4.2.3. แง่มุมในทางสังคมและเศรษฐกจิ

	 	 	 	 	 แง่มมุในทางสงัคมและเศรษฐกิจ	พบว่าโทษปรับ	 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องปราม 

ผู้กระท�าความผิดผ่านการลงโทษท่ีเป็นตวัเงินโดยการถ่ายโอนอ�านาจทางเศรษฐกิจจากผู้ ต้องโทษ 
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มาท่ีรัฐ	 ก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐ	 ซึง่สร้างรอยมลทินทางสงัคม	 (social	 stigma)	 แก่ผู้กระท�าความผิด 

น้อยท่ีสุด	 ในขณะท่ีการกักขังแทนค่าปรับในฐานะมาตรการเสริม	 กลับส่งผลกระทบทางสังคม

และเศรษฐกิจในเชิงลบมากกว่าโทษปรับ	 โดยปกติในกรณีท่ีจ�าเลยไม่มีความสามารถในการช�าระ 

ค่าปรับศาลมกัจะมีค�าสัง่กกัขงัแทนค่าปรับจ�าเลยก่อนพิจารณาใช้มาตรการอ่ืน	 เม่ือพิจารณาในมิติ

ทางเศรษฐกิจจะพบวา่การกกัขงัแทนคา่ปรับสง่ผลให้รัฐสญูเสียรายได้จากการช�าระคา่ปรับ	 ไมก่่อให้

เกิดมลูคา่อยา่งใด	ๆ	ในทางเศรษฐกิจและสงัคม	อีกทัง้รัฐจะมีต้นทนุเพ่ิมในการบริหารจดัการควบคมุ

ตวัจ�าเลยในสถานท่ีกกัขงั	 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเลีย้งด	ู ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคมุ	นอกจากนี ้

รัฐต้องสญูเสียทรัพยากรมนษุย์จากตลาดแรงงาน	 เกิดต้นทนุคา่เสียโอกาสจากก�าลงัแรงงานท่ีหายไป

จากระบบเศรษฐกิจ	และย่ิงไปกวา่นัน้	การน�าตวัผู้กระท�าความผิดเข้าสูก่ระบวนการกกัขงั	ยอ่มหลกีเลีย่ง 

ไม่ได้ท่ีจะส่งผลต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจในครอบครัวของจ�าเลย	 อีกทัง้ในทางสงัคม	 ภายหลงั 

พ้นจากการกักขงัแทนค่าปรับแล้ว	 จ�าเลยจะมีรอยมลทินทางสงัคม	 (social	 stigma)	 จากการถูก

กกัขงัเป็นอนัมาก	ประกอบกบัสงัคมยงัไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการถกูจ�าคกุและ 

การถกูกกัขงัได้	ท�าให้การได้รับโอกาสในการท�างานน้อยลงและมีโอกาสกระท�าความผิดซ�า้	นอกจากนี ้

ปฏิกิริยาทางสังคมอาจส่งผลให้ผู้ ถูกกักขังสูญเสียความภูมิใจในตนเองและน�าไปสู่ผลกระทบ 

ในทางจิตใจในท่ีสดุ

	 	 	 	 ด้วยเหตผุลดงักลา่วมาข้างต้น	ผู้ วิจยัเห็นวา่	 การตีความตามแนวทางท่ีสอง	อนัเป็น 

การตดัอ�านาจศาลในการใช้มาตรการกกัขงัแทนคา่ปรับในการบงัคบัโทษปรับซ�า้อีกครัง้	 เป็นแนวทาง

ท่ีถกูต้องและเหมาะสมกว่าแนวทางแรกโดยทัง้นี	้ ให้ศาลมีอ�านาจเพียงสัง่ใช้มาตรการท�างานบริการ

สงัคมหรือท�างานบริการสาธารณประโยชน์แก่จ�าเลยแทนค่าปรับ	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางสงัคม 

และเศรษฐกิจในเชิงลบน้อยกวา่การกกัขงัแทนคา่ปรับ

5. สรุป
	 ตามหลกัการแบ่งแยกอ�านาจซึง่เป็นพืน้ฐานของการปกครองในระบอบนิติรัฐประชาธิปไตย

แล้วนัน้	 องค์กรอธิปไตยย่อมมีสถานะท่ีเท่ากัน	 สามารถตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้	 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	 ระหว่างองค์กรอธิปไตยย่อม	 “สามารถใช้อ�านาจหนึ่งหยุดอีกอ�านาจหนึ่งได้”	 

แม้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษมีลกัษณะจ�ากดัดลุพินิจในการสัง่กกัขงัแทนคา่ปรับของศาล

เป็นครัง้ท่ีสองและท�าให้ศาลถกูบงัคบัโดยปริยายว่าสามารถสัง่ได้เพียงให้จ�าเลยท�างานบริการสงัคม

หรือท�างานสาธารณะประโยชน์	แตท่วา่ก็เป็นไปตามหลกัการแบง่แยกอ�านาจ	กลา่วคือ	การตราพระราช

กฤษฎีกาพระราชทานอภยัโทษเป็นการใช้อ�านาจของฝ่ายบริหารแบบหนึง่ท่ีถ่วงดลุกบัการใช้อ�านาจของ

ตลุาการในการบรรเทาความเดือดร้อนของจ�าเลยท่ีมีโทษปรับในจ�านวนท่ีสงู	การท่ีจ�าเลยไมมี่ทรัพย์สนิ

หรือสทิธิเรียกร้องอยา่งใด	ๆ	ในอนัท่ีจะช�าระคา่ปรับได้	ยอ่มแสดงในข้อเทจ็จริงแล้ววา่	จ�าเลยมีฐานะ

ขดัสนจนยาก	การกกัขงัแทนคา่ปรับยอ่มมิใชท่างออกท่ีคุ้มคา่	มีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผลมากนกั 
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ในทางตรงกนัข้าม	การท�างานบริการสงัคมหรือท�างานสาธารณะประโยชน์	นอกจากจะเป็นการลดต้นทนุ

คา่ใช้จา่ยของรัฐในการจดัหาท่ีกกัขงั	จดัหาอาหารไมก่่อให้เกิดมลทินแก่จ�าเลย	ยงัก่อให้เกิดประโยชน์

เพ่ิมแก่ตวัจ�าเลยให้เกิดความนบัถือตนเอง	 สร้างทศันคติและเปลี่ยนแปลงความประพฤติ	 มีคณุค่า 

ตอ่สงัคมสว่นรวมมากกวา่	และสดุท้ายจะได้คนดีกลบัคืนสูท้่องถ่ินตอ่ไป
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ระบบการศกึษาเพื่อการเรียนรู้: ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการบริหาร
สถาบนัอุดมศกึษาแบบแมก็โดนัลด์ในประเทศไทย

EDUCATIONAL SYSTEM FOR LEARNING: AN OPTION FOR SOLVING
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTE OF MCDONALDIZATION IN THAILAND

 
นิภาพรรณ เจนสันตกุิล/ NIPAPAN JENSANTIKUL1 

บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 อธิบายความหมายและแนวคิดของการบริหาร 
เชิงธรุกิจแบบแมก็โดนลัด์	2)	น�าเสนอปัจจยัท่ีมีผลตอ่การจดัการศกึษาในลกัษณะการบริหารเชิงธรุกิจ
แบบแม็กโดนลัด์	 และ	 3)	น�าเสนอระบบการศกึษาเพ่ือการเรียนรู้ทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาการบริหาร
สถาบนัอดุมศกึษาแบบแมก็โดนลัด์ในประเทศไทย	โดยผลการศกึษาในบทความนีชี้ใ้ห้เหน็วา่การบริหาร
เชิงธรุกิจแบบแมก็โดนลัด์มี	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	ประสทิธิภาพ	การพยากรณ์ได้	การค�านวณได้และ 
การควบคมุ	 และปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการศึกษา	 ได้แก่	 สภาพแวดล้อม	คู่แข่งขนั	 และการลงทนุ 
เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์	ส�าหรับการแก้ไขปัญหาการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาในลกัษณะเชิงธรุกิจ
แบบแม็กโดนลัด์	 คือ	การจดัระบบการศกึษาเพ่ือการเรียนรู้ท่ีให้ความส�าคญักบัผู้ เรียนและมาตรฐาน
การศกึษา

ค�าส�าคัญ: แมก็โดนลัด์,	คณุภาพ,	การพฒันา,	สถาบนัอดุมศกึษา

ABSTRACT
	 The	 purposes	 of	 this	 article	were	 to:	 1)	 explain	 the	 definition	 and	 concept	 of	
McDonaldization;	 2)	 present	 the	 factors	 affecting	 to	 the	 educational	 management	 
of	McDonaldization;	 and	 3)	 present	 the	 educationalsystem	 for	 learning	 andsolving	 the	 
higher	 educational	 institute	 of	 McDonaldization.	 The	 results	 showed	 that	 the	 
McDonaldization	consisted	of	 four	elements	such	asefficiency,	predictability,	calculability	 
and	control.	The	factors	affecting	the	educational	management	were	environment,	competitors	
and	investment	for	human	resource	development.	Finally,	solution	to	the	higher	educational	
institute	of	McDonaldization	was	organizing	the	educational	system	based	on	student-centered	
learning	and	educational	standards.

Keyword: McDonaldization,	quality,	development,higher	educationinstitution

1อาจารย์ประจ�าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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บทน�า
	 การศกึษา	เป็นเร่ืองของการปลกูฝังองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้ เรียน	เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ

น�าองค์ความรู้ไปใช้	 และถ่ายทอดให้กบับคุคลอ่ืนได้	 ในการพฒันาประเทศจ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมี

บคุลากรท่ีมีความรู้	ความสามารถ	 เพราะกลุม่คนเหลา่นีถื้อเป็น	 “ทนุมนษุย์”	 (human	capital)	หาก

พิจารณาตามหลกัเศรษฐศาสตร์สมยัใหม	่กระบวนการทางการศกึษาเป็นกระบวนการผลิตชนิดหนึง่

ซึง่ชว่ยเปลีย่นแปลงมนษุย์ให้มีคณุภาพดีขึน้	สิง่ท่ีผลติไมใ่ชส่นิค้าและไมใ่ชเ่คร่ืองจกัรกล	การประยกุต์

ใช้ค�าวา่	“ทนุ”	กบั	“มนษุย์”	ในวิชาเศรษฐศาสตร์มีความหมาย	2	นยั	นยัแรก	การศกึษาเป็นรูปหนึง่ของ

การลงทนุ	และนยัท่ีสอง	การศกึษาเป็นรูปหนึง่ของการบริโภค	(ดเิรก	ปัทมสริิวฒัน์,	2558:	42)	ไมว่า่

จะเป็นนยัยะใดทนุมนษุย์ถือเป็นกลไกหลกัส�าคญัในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์	 และแนวทางนโยบาย 

แหง่รัฐให้มีทิศทางท่ีถกูต้อง	จากการวิจยัของ	Harbison	(1964	อ้างถงึใน	นวลทิพย์	ควกลุ,	2527:1-2)	 

พบว่า	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสมัพนัธ์ทางตรงกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 โดย

ประเทศท่ีพลเมืองมีความรู้ระดบัสงูจะท�าให้ประเทศพฒันา	 แต่ประเทศท่ีพลเมืองมีความรู้ระดบัต�่า	 

สว่นใหญ่เป็นประเทศด้อยพฒันา	

	 ด้วยเหตนีุรั้ฐบาลของแต่ละประเทศจึงตระหนกัถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการจดัการศกึษา 

ให้ประชาชนด้วยการจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุและให้รัฐมีหน้าท่ีในการสง่เสริมและจดัการศกึษา

ตามสิทธิท่ีประชาชนพงึได้รับจากพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ	 	 พ.ศ.	 2542	มาตรา	 10	 และ

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	 2560	 ซึง่เป็นรัฐธรรมนญูท่ีได้ก�าหนดสิทธิให้คนไทยได้รับ

การบริการด้านการศึกษาขัน้พืน้ฐานไว้ใน	มาตรา	 54	 ให้เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องจดัการศึกษาและ 

สง่เสริมให้ทกุสว่นของสงัคมร่วมจดัการศกึษาและก�าหนดให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศกึษาแหง่ชาติไว้

เพ่ือสนบัสนนุให้การจดัการศกึษามีคณุภาพและได้มาตรฐานสากล	อยา่งไรก็ตามในการจดัการศกึษา

ระดบัอดุมศกึษาพบวา่	อดุมศกึษาประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตด้านคณุภาพจากการจดัการเรียน

การสอนท่ีเน้นเนือ้หาวิชามากกวา่การสอนให้ผู้ เรียนมีทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ	และความคดิ 

สร้างสรรค์	(คณะกรรมการจดัท�าแนวทางการปฏิรูปอดุมศกึษา,	2542:	38)	รวมถงึความไมเ่ทา่เทียมกนั 

ทางการศึกษา	 สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรีย์	 ทิพธนธรณินทร์	 และสมบูรณ์	 ศิริสรรหิรัญ	 

(2556:	 194)	 ท่ีกล่าวถึงสภาพปัญหาของการศึกษาในประเทศไทยคือ	 ไม่ครอบคลมุทุกพืน้ท่ีและ 

มีลักษณะรวมศูนย์อ�านาจ	 นอกจากนีใ้นระยะหลังมีการเพ่ิมปริมาณการผลิตบัณฑิตให้ทันกับ 

ความต้องการของประเทศท�าให้คณุภาพการศกึษาลดลงสง่ผลให้การจดัการศกึษาถกูแปรให้เป็นสนิค้า 

เอกชนท่ีมีกระบวนการเติบโตและพัฒนาไปตามระบบทุนนิยมกลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า	 

“McDonaldization	of	Higher	Education”	(รังสรรค์	ธนะพรพนัธ์,	2546:	1)	ท่ีมีลกัษณะเป็นเครือขา่ย 

และมีหลายวิทยาเขตซึ่งปรากฏในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย	 (รังสรรค์	 

ธนะพรพนัธ์,	2546:	3;	ดรุณ	ศกัดิ์ตตยิะลาภะ,	2554:	23-24)
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 1.  ความหมายและแนวคดิของการบริหารเชิงธุรกจิแบบแมก็โดนัลด์

	 	 “McDonaldization”	 เร่ิมใช้โดย	GeorgeRitzer	 (1996	 อ้างถึงใน	Najafi,	 2015:	 211)	

ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาชาวอเมริกันจาก	 University	 of	 Maryland	 ผู้ เขียนหนังสือเร่ือง	 

McDonaldization	of	Society-An	Investigation	into	the	Changing	Character	of	Contemporary	

Social	 Life	 (1996,	 2000)	 และ	 The	McDonaldization	 Thesis-Explorations	 and	Extensions	

(1998)	 รวมทัง้หนงัสือและบทความด้านสงัคมวิทยาและสงัคมบริโภคนิยมอีกหลายเล่ม	 โดยนิยาม

วา่	“McDonaldization	is	the	process	by	which	the	principles	of	the	fast-food	restaurant	are	

coming to dominate more and more sectors of American society as well as of the rest of 

the	world.”		ซึง่ผู้ เขียนสรุปความได้วา่	McDonaldization	หมายถงึ	กระบวนการท่ีมีอิทธิพลในสงัคม

อเมริกนัด้านระบบความคดิและวิธีปฏิบตังิานในสถาบนัตา่ง	ๆ	ของสงัคม	อาทิ	การศกึษา	การท�างาน	 

การดแูลสขุภาพ	และการเมือง	เป็นต้น	โดยมีองค์ประกอบหลกั	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ประสทิธิภาพ 

คือ	วิธีการท่ีจะรักษาผลประโยชน์	และผลก�าไร	2)	การค�านวณได้	คือ	การควบคมุปริมาณและแนวโน้ม 

เชิงปริมาณให้เท่ากับคุณภาพ	 3)	 การพยากรณ์ได้คือ	 แม้ว่าสภาพแวดล้อมท่ีมีความแตกต่างกัน 

จะสง่ผลต่อการผลิตแต่สามารถคาดการณ์ถึงความพงึพอใจของผู้ รับบริการได้	 และ	 4)	 การควบคมุ	

คือ	ระบบการท�างานท่ีใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคมุเพ่ือให้เป็นมาตรฐานการท�างานเดียวกนั	เป็นการใช้ 

เทคโนโลยีแทนท่ีมนุษย์เพ่ือการควบคุมคุณภาพการผลิต	 การลดต้นทุนการผลิตและการปรับปรุง

ประสทิธิภาพในการให้บริการ	ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัของการบริหารแบบแมก็โดนลัด์	(Altbach,	2005:	65)	

	 	 จากความหมายและแนวคิดข้างต้นท�าให้ทราบถึงท่ีมาของแนวคิด	McDonaldization	 

จาก	George	Ritzer	และกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอ่ระบบความคดิซึง่มีองค์ประกอบ	4	องค์ประกอบ 

ของการบริหารเชิงธรุกิจแบบแมก็โดนลัด์ท่ีมุง่เน้นการสร้างระบบมาตรฐานและการควบคมุกระบวนการ

ผลิตเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งการน�าแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับการจัดการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบการบริหารท่ีมีความซบัซ้อนและมีนโยบายและระเบียบต่าง	 ๆ	 เข้ามา 

เก่ียวข้องนัน้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาอาจต้องพึงระมัดระวัง	 และควรน�าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ 

อยา่งเป็นระบบและสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนก่อนท่ีจะน�าไปปฏิบตัิ

 2.  ปัจจยัที่มีผลต่อการจดัการศกึษาในลักษณะการบริหารเชงิธุรกจิแบบแมก็โดนัลด์

	 	 สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีหน้าท่ีในการจดัการศึกษาเพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีเป็น 

คนเก่ง	คนดี	 เป็นสมาชิกท่ีมีคณุคา่ของท้องถ่ิน	และสงัคมไทยมากกวา่การจดัการศกึษาให้เป็นแบบ

เชิงธุรกิจ	 (McDonaldization)	 ซึ่งสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไม่ควรละเลยหน้าท่ีท่ีส�าคญั 

ในการจดัการศกึษา	การบริการวิชาการ	การวิจยัและการท�านบุ�ารุงศิลปวฒันธรรม	อยา่งไรก็ตามผล

จากการท่ีสถาบนัการศกึษาหลายแหง่ต้องออกนอกระบบ	ท�าให้ต้องมุง่หางบประมาณและมีการเร่งเปิด

หลกัสตูรตา่ง	ๆ 	เพ่ือแยง่ชิงพืน้ท่ีทางการตลาด	สง่ผลตอ่บทบาทของสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา

ท่ีเปลีย่นแปลงไปเพ่ือตอบรับกบัตลาดมากกวา่การจดัระบบการศกึษาเพ่ือการผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ

สูส่งัคม	
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	 นอกจากนีก้ารเปิดเสรีทางการค้าท่ีมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี	1	ตลุาคม	พ.ศ.	2552	การค้าบริการ 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี	 1	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2552	 และการลงทุนท่ีมีผลการบังคับใช้วันท่ี	 31	

ตลุาคม	พ.ศ.	 2552	นัน้มีหลกัการพืน้ฐานของการเปิดเสรีทางการค้าหรือบริการทางการศกึษาได้แก่	 

1)หลกัการลดข้อจ�ากดัด้านการเปิดตลาด	 2)	 หลกัการปฏิบตัิเย่ียงคนในชาติ	 3)	 หลกัการเปิดเผย 

ข้อมูลอย่างโปร่งใส	 4)	 หลักการเปิดเสรีก้าวหน้าตามล�าดับ	 5)	 หลักการปฏิบัติเย่ียงคนในชาต ิ

ท่ีได้รับการอนเุคราะห์ย่ิง	 (วิภาวลัย์	กระจา่งวฒิุ,	 2559:	195-197)	 รวมถงึรูปแบบการค้า	การบริการ 

ตามหลกัองค์การค้าโลก	 (WTO)	 มี	 4	 รูปแบบ	 ดังนี	้ รูปแบบท่ี	 1	 การบริการข้ามพรมแดน	 เป็น 

การให้บริการจากประเทศหนึ่งผ่านสื่อต่างๆ	 โดยตวัผู้ ให้บริการหรือบริษัทไม่ต้องไปอีกประเทศหนึ่ง	

เป็นบริการท่ีมีลกัษณะข้ามพรมแดนอยา่งแท้จริง	เชน่	การศกึษาทางไกลผา่นอินเทอร์เน็ต	การบริการ

โทรคมนาคม	และการให้ค�าปรึกษาผา่นสื่อ	เป็นต้น	รูปแบบท่ี	2	การให้บริการตา่งประเทศเป็นการให้ 

บริการโดยผู้บริโภคหรือผู้ รับบริการจากประเทศหนึ่งไปใช้บริการอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นผู้ ให้บริการ 

โดยการให้บริการจะมีขึน้ภายในดินแดนเดียว	 เช่น	 การเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ	 เป็นต้น 

รูปแบบท่ี	 3	 การเข้ามาตัง้หน่วยบริการของหน่วยงานต่างประเทศเป็นกรณีท่ีผู้ ประกอบกิจการ 

อีกประเทศหนึง่โดยให้บริการผา่นท่ีตัง้อยูใ่นรัฐสมาชิกอ่ืน	เชน่	การจดัตัง้สาขา	ส�านกังาน	ตวัแทน	หรือ

ตัง้บริษัท	 เป็นต้น	 รูปแบบท่ี	 4	 การให้บริการโดยบคุคลธรรมดาเป็นการให้บริการโดยบคุคลธรรมดา

ประเทศหนึง่เข้าไปท�างานในดนิแดนอีกประเทศหนึง่เป็นการชัว่คราว	เชน่	อาจารย์ชาวตา่งชาตเิข้ามา

สอนหนงัสือประเทศหนึ่ง	 จะเห็นได้ว่านอกจากการจดัการเรียนการสอนท่ีจะต้องปรับให้มีมาตรฐาน

แล้วบคุลากรยงัต้องปรับตวัให้พร้อมรองรับกบัการเปิดเสรีทางการศกึษาด้วย	 (ส�านกังานเลขาธิการ

สภาการศกึษา,	2553:	14-18)	ซึง่จะต้องมีการพิจารณาในเร่ืองความสอดคล้องของหลกัสตูรการเรียน

การสอนให้เป็นแบบบรูณาการ	สามารถแก้ไขจดัการภาวะวิกฤตได้	และตอบสนองความต้องการของ

สงัคมมากกวา่การขบัเคลือ่นความรู้ในรูปแบบของธรุกิจเทา่นัน้ซึง่ในสว่นนีผู้้ตอบโจทย์ได้ดีคือ	ผู้บริหาร

สถาบนัการศกึษา

	 ด้วยเหตผุลข้างต้นสง่ผลให้การบริหารสถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษามีลกัษณะบริหาร

เชิงธรุกิจแบบแมก็โดนลัด์	โดยผู้ เขียนได้สรุปปัจจยัตา่ง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

	 1)	 สภาพแวดล้อมท่ีมีความเป็นพลวตั	 และมีความไม่แน่นอนสงูในเร่ืองเศรษฐกิจ	 สงัคม 

การเมือง	 และนโยบายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 เช่น	 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ	 (Thai	Qualifications	 Framework	 for	 Higher	 

Education;	 TQF:	HEd)	 และการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน	 (ASEAN	Community)	 เป็นต้น	 ซึง่มีผล 

ต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านการวางแผน	การก�าหนดนโยบายการบริหารและการพฒันาบคุลากร

และระบบงานต่าง	 ๆ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของก่ิงพร	 ทองใบ	 และคณะ	 (2558)	 ได้ชีใ้ห้เห็นว่า 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2552	 มีผลต่อการวางแผนก�าลังคน 

ในมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช	เป็นต้น
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	 2)	 คูแ่ขง่ขนัทางการศกึษาท่ีเพ่ิมขึน้	ท�าให้มีการปรับหลกัสตูรการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 

ตามกระแสนิยม/ทุนนิยม	 สังคมแห่งการบริโภค	 และเน้นกระบวนการให้เป็นเหตุเป็นผลในทาง

วิทยาศาสตร์	 ซึ่งสอดคล้องกับ	Halfond	 &	 Boyd	 (1997:	 207)	 ท่ีกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการแขง่ขนัทางวิชาการท่ีเพ่ิมขึน้	แตค่ณุคา่และความเป็นอิสระทางวิชาการลดลง	อนัเน่ืองมาจาก

การเตบิโตของการบริหารเชิงธรุกิจแบบแมก็โดนลัด์	(Langbert,	2003:	77)	และสอดคล้องกบังานวิจยั 

ของดรุณศกัดิ์	 ตติยะลาภะ	 (2554:	 20)	 ท่ีชีใ้ห้เห็นว่ามหาวิทยาลยัในประเทศไทยมีการขยายตวั 

ในเชิงปริมาณสูง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงมหาวิทยาลยัของรัฐมีการขยายตัวของมหาวิทยาลยัในเชิง 

สถาบันและหลักสูตรท่ีหลากหลาย	 การขยายตัวในเชิงสถาบันถือว่าเป็นการจัดตัง้	 “สาขา”	 

ของมหาวิทยาลยัโดยมีการเปิดเป็น	 “วิทยาเขต”	 และ	 “ศนูย์บริการ”	 ด้วยเหตนีุท้�าให้การขยายพืน้ท่ี

ทางการศึกษาเป็นการใช้หลักการตลาดเพ่ือหางบประมาณ	 ดังนัน้มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทใน 

การบริหารจดัการตนเองโดยการหางบประมาณ	บริหารงบประมาณและจดัการงบประมาณ

	 3)		 การส่งเสริมแนวคิดการศึกษาด้วยการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมิได้จ�าแนก	

วิเคราะห์ความแตกต่าง	 ศกัยภาพการเรียนของผู้ เรียนและศกัยภาพการสอนท�าให้มีการขยายศนูย์ 

เกินความจ�าเป็น	 สอดคล้องกับสุบิน	 ยุระรัช	 (2556:	 143)	 ท่ีได้น�าเสนอผลการศึกษาของ 

คณะอนกุรรมาธิการการอดุมศกึษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาเก่ียวกบัคณุภาพและมาตรฐานการอดุมศกึษา

ต่อคณะกรรมาธิการการศกึษาในวฒิุสภา	พบว่า	 คณุภาพของการจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 

ก�าลังมีปัญหา	 เช่น	 1)	 สถานศึกษาระดับปริญญาตรีมีความซ�า้ซ้อนกันทัง้ด้านหลักสูตรและ 

ด้านการเรียนการสอน	ประกอบกบัการขยายตวัของการอดุมศกึษาไทยท่ีมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง	 

สง่ผลให้มีการแยง่ชิงตลาดการศกึษาระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาด้วยกนัเอง	ผลท่ีตามมาคือ	คณุภาพ 

การศึกษาท่ีลดต�่าลง	 2)	 มหาวิทยาลยัในประเทศไทยมีความแตกต่างสงู	 เช่น	 ขนาด	 งบประมาณ	 

	ประเภท	บคุลากรและคณุภาพของสถาบนั	เป็นต้น	ท�าให้สถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแหง่ไมมี่การท�างาน

ร่วมกนั	สง่ผลให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสิน้เปลือง	เป็นต้น

	 จากปัจจัยดงักล่าวเบือ้งต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการศึกษาและหลกัสูตรท่ี 

หลากหลายโดยมีลกัษณะการบริหารเชิงธุรกิจแบบแม็กโดนลัด์	 ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเน้นการตลาดและ 

เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีอาจส่งผลต่อกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 

(Altbach,	2012:	7;	Najafi,	2015:	213)	อยา่งไรก็ตามการจดัการศกึษาไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด	ควรจดั 

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงและค�านึงถึงผู้ เรียนให้ได้รับประโยชน์จาก 

การศกึษามากท่ีสดุซึง่ในงานวิจยัของ	Gibbs	(2009:	2)	และ	Brix	&	Lauridsen	(2012:	182)	ตา่งชี ้

ให้เห็นว่าผู้ เรียนควรได้รับการเรียนรู้ในบริบทท่ีหลากหลาย	 การพฒันาการเรียนการสอนจะน�าไปสู ่

การพฒันาผู้ เรียน	 โดยการส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้	 ปฏิบตัิด้วยตนเองจะท�าให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์และนวตักรรม	



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 367

 3.  ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้: ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการบริหารสถาบัน 

อุดมศกึษาแบบแมก็โดนัลด์ในประเทศไทย

	 	 ด้วยระบบสงัคมท่ีมีการแข่งขนัจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการด�าเนินการธุรกิจทางการศึกษา 

ท่ีผลิตขึน้ได้ทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน	 โดยมีพืน้ฐานของหลักการเดียวกันในเร่ืองของมาตรฐาน 

หลกัสตูรการเรียนการสอน	 เม่ือการศึกษาถูกท�าให้เป็นสินค้าท่ีตอบสนองตลาดและสงัคม	 จึงเกิด

ปัญหาการศึกษาท่ีว่า	 “จ่ายครบจบแน่”	 ดังนัน้เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวควรจัดกระบวนการเรียน 

การสอนในระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2542	และรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2560	ดงันี ้

	 	 1)		 ควรจัดระบบการศึกษาในรูปแบบเพ่ือการเรียนรู้ท่ีให้ความส�าคัญกับผู้ เ รียน 

ในทกุทกัษะ	อาทิ	ทกัษะความรู้	เร่ิมต้นตัง้แตก่ารสร้างความรู้	การเผยแพร่ความรู้	การแบง่ปันความรู้ 

และการจัดเก็บความรู้ในรูปของ	 “คลงัทางความรู้”	 และทักษะพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นอย่างเพียงพอต่อ

การน�าไปประยกุต์ใช้	 เชน่	ความรู้และทกัษะทางด้านภาษา	การคดิค�านวณ	ความเข้าใจหลกัการทาง

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และคณุธรรมจริยธรรม	 เป็นต้น	ดงันัน้ระบบการศกึษาจงึไมใ่ชแ่คก่ารเรียนรู้

ผา่นเทคโนโลยีเพียงอยา่งเดียว	แตต้่องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสิง่แวดล้อม	ซึง่สอดคล้องกบั	Carroll	

(2013:	 243)	 ท่ีกลา่ววา่	 e-Learning	 คือ	การเรียนรู้แบบแม็กโดนลัด์ท่ีผู้ เรียนมีบทบาทท่ีหลากหลาย 

ในระบบการศึกษา	 แต่จะไม่สามารถค้นพบหรือตัง้ค�าถามได้	 เพียงแต่ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงข้อมลู 

การเรียนรู้ได้อยา่งรวดเร็วผา่นเทคโนโลยีเทา่นัน้

	 	 2)		 ควรทบทวนบทบาทหน้าท่ีของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัระบบการจดัการเรียนการสอน	

อาทิ	ผู้สอน	ผู้ เรียน	การออกแบบหลกัสตูรการเรียนการสอน	และการวดัและการประเมินผลผู้ เรียนท่ี

สอดคล้องกบัผู้ เรียนและการตระหนกัถงึสภาพแวดล้อมทางการศกึษา	สื่อการเรียนการสอน	อปุกรณ์ 

การเรียนการสอนและกระบวนการประเมินการเรียนการสอนแบบย้อนกลบั	 โดยเร่ิมจากการก�าหนด

แผนการเรียนรู้	 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระบุวิธีการวัดและ 

ประเมินผลการออกแบบการสอนด้วยกระบวนการแบบย้อนกลบัเป็นนวตักรรมท่ีน�ามาใช้ในประเทศไทย

เพ่ือยกระดบัคณุภาพการศึกษา	 โดยมีตวัชีว้ดัและมาตรฐานท่ีมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล	 

เพ่ือการสง่เสริมการเรียนการสอนได้อยา่งเหมาะสมสอดคล้องกบันิภาพรรณ	เจนสนัตกิลุ	(2554:	34)	

ท่ีได้กลา่วถงึการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	และการวิเคราะห์ความแตกตา่งของผู้ เรียนตลอด

จนการให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป

	 	 3)		 ควรประเมินผลการเรียนให้มีความครอบคลุมความรู้	 ความเข้าใจ	 กระบวนการ 

แก้ปัญหา	การใช้วิธีการวิทยาศาสตร์การมีเจตคตติอ่การเรียน	และทกัษะส�าคญั	ๆ	อาทิ	ทกัษะการน�า

เสนอ	ทกัษะการเขียน	ทกัษะการวิจยั	ทกัษะการแก้ปัญหา	 เป็นต้น	และสื่อให้เห็นพฤติกรรม	3	 ด้าน	

ได้แก่	1)	ด้านพทุธพิสยั	โดยแบง่ออกเป็น	6	ระดบั	เร่ิมตัง้แต	่ความจ�า	การบอกความหมาย	ความเข้าใจ	

การแปรความหมาย	การน�าไปใช้	การแก้ปัญหา	การวิเคราะห์	การแยกแยะระบจุดุเดน่	การสงัเคราะห์	
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การเรียบเรียงให้ข้อเสนอแนะ	และการประเมินผล	การแสดงหลกัฐาน	วิจารณ์	2)	 ด้านจิตพิสยั	ได้แก่	

อารมณ์	ความรู้สกึ	เจตคติ	และคา่นิยม	ซึง่สงัเกตยาก	แตส่ามารถพิจารณาได้จากการรับรู้	การโต้ตอบ	

คา่นิยม	การแสดงความคดิเหน็	การเปรียบเทียบ	และ	3)	ด้านทกัษะพิสยั	ได้แก่	ทกัษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	ทกัษะการท�างานเป็นทีม	ทกัษะทางสงัคม/ทกัษะระหวา่งบคุคล	ทกัษะการปฏิบตัิ/ทกัษะ

ทางวิชาชีพทกัษะการสือ่สาร	ทกัษะในการปรับตวั	และทกัษะในการสบืค้นข้อมลูสอดคล้องกบังานวิจยั 

ของอัจฉรีย์	 ทิพธนธรณินทร์	 และสมบูรณ์	 ศิริสรรหิรัญ	 (2556:	 205-206)	 ท่ีได้น�าเสนอแนวทาง 

การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคน	 การพัฒนาระบบการจัด 

การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ	 และระบบการประเมินคุณภาพผู้ เรียนท่ีมีมาตรฐานเพ่ือสร้าง 

ความเทา่เทียมทางการศกึษา

	 ดังนัน้การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นทางเลือกส�าหรับการแก้ปัญหา 

การบริหารสถาบนัอดุมศึกษา	 คือ	 ระบบการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง	 และ 

การสอดแทรกกระบวนการเรียนการสอนตามสภาพเป็นจริงโดยพิจารณาตัง้แตก่ระบวนการปฏิบตังิาน	

และผลผลติ	อาทิ	โครงงาน	สิง่ประดิษฐ์อนัเกิดจากการเรียนรู้ของผู้ เรียน	 เป็นต้น	ผลของการประเมิน 

การศึกษาและการออกแบบย้อนกลบัจะมีผลส�าคญัในการสร้างรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับ 

ผู้ เรียน	 และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน	 

เพราะระบบการศึกษาไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านัน้	 แต่การจัดการศึกษาจะต้องมีลกัษณะเป็น	 

“world	class”	เป็นนานาชาตแิละพหวุฒันธรรม	(Merriam	&	Caffarella,	1999;	ไพฑรูย์	สนิลารัตน์,	 

2546	อ้างถงึใน	อภิภา	ปรัชญพฤทธ์ิ,	2550:	76)	ด้วยเหตผุลดงักลา่วการจดัการเรียนการสอนในระดบั

อุดมศึกษาจึงต้องตระหนักถึงภาวะคุกคามจากสถานการณ์ภายนอกอนัมีผลต่อการกดดนัให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงและควรพฒันาระบบการศกึษาให้มีความเข้มแข็ง	ซึง่การด�าเนินการตา่ง	ๆ	ให้ส�าเร็จ

นัน้ควรเกิดจากการร่วมมือกนัของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องร่วมรับรู้	วางแผนและด�าเนินการเพ่ือสร้างเส้นทาง 

การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในนานาประเทศ	

สรุป
	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	McDonaldizationof	 Higher	 Education	 ถือเป็นการเพ่ิมโอกาส 

ทางการศึกษาให้กบัผู้ เรียนท่ีอยู่ห่างไกลจากศนูย์การศึกษาและในขณะเดียวกนัจดัเป็นภยัคกุคาม 

ท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพบณัฑิตเน่ืองจากมีรูปแบบการบริหารตามกลไกตลาด	 ซึ่ง 

การด�าเนินธรุกิจทางการศกึษาสามารถท�าได้	แตต้่องพิจารณาถงึมาตรฐานการศกึษาและคณุภาพให้สงู

ขึน้และได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ	และตลาดแรงงานทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ 

ในการผลติบณัฑิตให้สามารถท�างานได้	ซึง่เป็นเร่ืองท่ีท้าทายความสามารถของบคุลากรทางการศกึษา

ทกุระดบัในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีต้องรักษามาตรฐาน	ภาพลกัษณ์	ช่ือเสยีง	และความนา่เช่ือถือไว้ควบคู่

กบัการบริหารท่ีมีประสทิธิภาพ
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การเรียนรู้แบบสืบเสาะ: กระบวนการเรียนรู้เพื่อปฏรูิปชัน้เรียน
ENQUIRY-BASED LEARNING: A LEARNING PROCESS TO TRANSFORM 

CLASSROOM 
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บทคัดย่อ 

	 สื่อสงัคมและสงัคมสารสนเทศ	 เป็นยุคท่ีสื่อมีผลกระทบอย่างแท้จริงต่อวิถีชีวิตของบุคคล	 

การศกึษาท่ีมีคณุภาพเป็นเคร่ืองมือส�าคญัประการหนึ่งส�าหรับการพฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยู ่

และการพัฒนาท่ียั่งยืน	 การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพส�าหรับผู้ เรียนตัง้แต่ในวัยเยาว์	 คือ	 

การเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาทกัษะท่ีส�าคญัและจ�าเป็นเพ่ือการด�ารงชีวิตท่ีมีคณุภาพของผู้ เรียน	

อาทิ	 ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การแก้ปัญหา	 ทกัษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและ 

รู้เท่าทนัสื่อ	 การเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 (Enquiry	 Based	 Learning)	 เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการเสาะแสวง	 และ 

การตัง้ค�าถามจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในโลกความจริง	กระบวนการจดัการเรียนรู้นีจ้ะชว่ยให้ผู้ เรียน

สามารถพฒันาทกัษะการคิด	 การใช้เหตผุล	 และการตดัสินใจในการแก้ไขปัญหา	บทความนีจ้ึงมุ่ง 

น�าเสนอแนวคิดและกระบวนการของการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียน

การสอน	พร้อมเสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีประยกุต์กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือ

พฒันาทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณส�าหรับนกัเรียนประถมศกึษา	

ค�าส�าคัญ:  การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ,	การเรียนรู้แบบสบืเสาะ,	การสือ่สารสารสนเทศและรู้เทา่ทนัสือ่
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ABSTRACT
 Social media and the information society is an era in which media has a real 

impact	on	people’s	lives.	The	quality	education	is	one	of	the	important	tools	for	improving	

people’s	lives	and	sustainable	development.		Implementation	of	quality	instruction	from	a	

young	age	can	develop	important	and	essential	skills	for	quality	living	of	learners.	The	skills	

include	critical	thinking,	problem	solving,	information	communications,	and	media	literacy.	 

Enquiry-based learning is student-centered learning approach which enables students 

to construct their own knowledge through the process of enquiry and to question about 

real-world	events.	The	enquiry-based	learning	enhances	students	thinking	skills,	reasoning	

and	decision	for	problem-solving.	This	article	aimed	to	suggest	the	concept	and	process	

of enquiry-based learning to be a guidelines for instructional development and to propose 

the instructional guidelines applying enquiry-based learning process for enhancing primary 

students’	critical	thinking	skills.

Keywords:	critical	thinking,	enquiry-based	learning,	information	communication	and	media	 

  literacy

บทน�า  
	 กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในศตวรรษท่ี	 21	 ซึ่งเป็นโลกของเศรษฐกิจการค้าโลก 

สิ่งแวดล้อม	พลงังาน	 โลกาภิวตัน์และเครือข่าย	 ความเป็นสงัคมเมือง	 ความอยู่ดีมีสขุ	 การมีอายุ

ยืนยาวล้วนสง่ผลตอ่การด�ารงชีพของคนในสงัคมอยา่งชดัเจนทัง้ทางบวกและทางลบ	การจดัการเรียน 

การสอนท่ีมีคณุภาพส�าหรับผู้ เรียนตัง้แต่ในวยัเยาว์	 จะต้องเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถ

พฒันาทกัษะส�าคญัส�าหรับการด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี	21	ได้อยา่งมีคณุภาพ	อาทิ	การอา่น	(reading)	

การเขียน	(writing)	คณิตศาสตร์	(arithmetic)	ทกัษะด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ	และการแก้ปัญหา 

(critical	 thinking	 and	 problem	 solving)	 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ	 

(information	 communications,	 and	media	 literacy)	 ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์	 และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	(computing	and	information	and	communication	technology)	ทกัษะ

อาชีพและทกัษะการเรียนรู้	(career	and	leaning	skills)	(วิจารณ์	พานิช,	2555:	18-21)				

	 ผู้ เขียนมีความเห็นว่า	ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะส�าคญัประการหนึ่งท่ีจะ

ชว่ยเสริมสร้างภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวัของผู้ เรียน	ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีสามในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

นอกเหนือจากคุณลักษณะด้านความพอประมาณและด้านความมีเหตุผล	 (อุดมพร	 อมรธรรม,	

2549)	การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดท่ีประกอบด้วยเจตคต	ิความรู้	 และทกัษะโดย
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เน้นท่ีเจตคติในการแสวงหาความรู้	 การยอมรับการแสวงหาหลกัฐานมาสนบัสนนุข้ออ้างใช้ความรู้ 

ในการอนุมาน	 การสรุปผล	 การประเมินผล	 และตดัสินความถูกต้องของข้อความอย่างเหมาะสม 

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงน่าจะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวผู้ เรียน 

ซึง่เป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถจดัองค์ประกอบของการด�าเนินการตา่ง	ๆ 	ให้มีสภาพพร้อมรองรับ 

ตอ่ผลกระทบอนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอก	และภายในได้เป็นอยา่งดี		เน่ืองจากการคดิอยา่ง

มีวิจารณญาณเป็นควาคิดท่ีรอบคอบสมเหตสุมผล	ผา่นการพิจารณาปัจจยัรอบด้านอยา่งกว้างขวาง	 

ลึกซึง้	 และผ่านการพิจารณากลัน่กรอง	 ไตร่ตรอง	 ทัง้ด้านคณุ-โทษ	 และคณุค่าท่ีแท้จริงของสิ่งนัน้ 

มาแล้ว	 (ทิศนา	แขมมณี,	 2548:	 304-305)	 ซึง่สอดคล้องกบั	Watson	&	Glaser	 (1964:	 24)	 และ	 

Ennis	 (1985:	 122-131)	 ท่ีได้กลา่วไว้วา่	 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ	 คือ	การคิดพิจารณาไตร่ตรอง

อย่างมีเหตุผล	 มีจุดหมายเพ่ือการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเช่ือหรือ	 สิ่งใดควรท�า	 ช่วยให้ตัดสินใจ 

สภาพการณ์ได้ถกูต้อง	อาจกลา่วได้วา่	ทา่มกลางข้อมลูขา่วสารท่ีมีมากมายในปัจจบุนั	ทกัษะการคดิ 

อย่างมีวิจารณญาณจงึมีบทบาทหน้าท่ีส�าคญัในการกลัน่กรองข้อมลู	 และใช้เป็นเคร่ืองมือในการคิด 

พิจารณาไตร่ตรองเก่ียวกับข้อมลูหรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาอย่างรอบคอบ	 อนัน�าไปสู่การสรุป 

อยา่งสมเหตสุมผลได้

	 การจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีหลากหลายวิธี	 เชน่	

การสอนโดยใช้ค�าถาม	การสอนโดยการสืบค้น	การสอนโดยใช้แผนผงัมโนทศัน์	การสอนแบบปัญหา

เป็นหลกั	 การสอนแบบระดมความคิด	 การสอนแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 การสอนแบบสะท้อน 

ความคดิ	การสอนท่ีใช้การวิจยัเป็นฐาน	(อรพรรณ		ลอืบญุธวชัชยั,	2543)	และการจดัการเรียนการสอน

อีกวิธีหนึง่ท่ีจะฝึกผู้ เรียนให้มีทกัษะในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณได้นัน้	คือ	การสอนด้วยกระบวนการ

เรียนรู้แบบสบืเสาะ	(enquiry-based	learning)	ซึง่เป็นกระบวนการท่ีผู้ เรียนจะต้องแสวงหาหรือค้นคว้า

ความรู้ด้วยตนเอง	 เร่ิมจากการให้ผู้ เรียนฝึกตัง้ค�าถามจากสถานการณ์จริงท่ีพบ	และด�าเนินการหา 

ค�าตอบตามกระบวนการของตน	 รับผิดชอบในการวิเคราะห์และน�าเสนอผลลพัธ์พร้อมหาหลกัฐาน 

เพ่ือมาสนบัสนนุความคิดของตน	ผู้สอนมีหน้าท่ีอ�านวยความสะดวก	 และสนบัสนนุการเรียนรู้	 เพ่ือ 

ผู้ เรียนจะได้ใช้เป็นแนวทางการศกึษา	และก้าวไปสูก่ารเป็นอิสระในการสร้าง	และแบง่ปันความรู้	พฒันา

ทกัษะในการคิดการใช้เหตผุล	การตดัสินใจ	 เพ่ือการน�ามาแก้ไขปัญหา	 เป็นกระบวนการท่ีฝึกให้รู้จกั 

การสงัเกตและตัง้ค�าถามกับสิ่งท่ีสนใจ	 แล้วท�าการค้นหาด้วยวิธีการท่ีเป็นระบบ	 (University	 of	 

Reading,	 2016;	Kahn	&	O’Rourke,	 2004;	 เบญจวรรณ	 พิททาร์ด,	 2553)	ซึง่กระบวนการเหลา่นี ้

สามารถน�าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้	 ประกอบกบัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 เป็นการสอนท่ี

ได้รับความนิยมมากรูปแบบหนึ่งท่ีมหาวิทยาลยัในต่างประเทศเลือกใช้ในการจดัการเรียนการสอน		 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสหราชอาณาจกัร	 ซึง่ประสบความส�าเร็จในการพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของหลกัสูตรและสงัคม	 จึงท�าให้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 เป็นอีก 

ทางเลือกหนึง่ท่ีนา่สนใจในการน�ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน
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แนวคดิการคดิอย่างมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) 
	 การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ	มีความหมาย	ตรงกบัภาษาองักฤษวา่	Critical	Thinking	ซึง่ใช้กนั 

ในค�าท่ีหลากหลายในความหมายภาษาไทย	 เช่น	 การคิดวิจารณญาณ	การคิดเชิงวิพากษ์	 การคิด

เชิงวิเคราะห์	 การคิดเชิงวิจารณ์	การคิดเชิงเหตผุล	และโยนิโสมนสิการ	 เม่ือพิจารณาในภาพรวมจะ

พบความหมายท่ีเหมือนกนั	 โดยลกัษณะการคิดนีห้มายถึง	ความสามารถในการตดัสินข้อความหรือ 

ปัญหาวา่	สิง่ใดเป็นจริง	สิง่ใดเป็นเหตเุป็นผลกนั	ซึง่กระบวนการคดิจะประกอบด้วย	เจตคต	ิความรู้และ

ทกัษะ	 โดยเน้นท่ีเจตคติในการแสวงหาความรู้	 การยอมรับการแสวงหาหลกัฐานมาสนบัสนนุข้ออ้าง	 

ใช้ความรู้ในการอนมุาน	การสรุปผล	การประเมินผล	และตดัสินความถกูต้องของข้อความ	 โดยผ่าน 

การพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ	มีหลกัเกณฑ์	หลกัฐานท่ีเช่ือถือได้	เพ่ือน�าไปสูก่ารสรุปตดัสนิใจ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ	 ว่าสิ่งใดถกูต้อง	 สิ่งใดควรเช่ือ	 สิ่งใดควรเลือก	หรือสิ่งใดควรท�า	 (Hilgard,	 1962;	

Watson	&	Glaser,	1964;	สวุิทย์	มลูค�า,	2549)	

	 เน่ืองจากการคดิอยา่งมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางความคดิท่ีมีการตดัสนิใจหลงัจากท่ี

มีการคดิวิเคราะห์ประเมินด้วยเหตผุลหรือหลกัฐาน	ดงันัน้จงึต้องมีการอาศยัองค์ประกอบหลายอยา่ง

มาใช้ประกอบในกระบวนการคิด	 ซึง่สภาแห่งชาติเพ่ือความเป็นเลิศด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

(Center	for	Critical	Thinking	Sonoma	State	University,	1996:	3-9)	ได้กลา่วถงึองค์ประกอบของ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีส�าคญัไว้	 7	ประการ	 คือ	 1)	 จดุหมาย	 คือ	 เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์

ของการคิด	เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาหรือคดิเพ่ือหาความรู้	2)	ประเดน็ค�าถาม	คือ	ปัญหาหรือค�าตอบ 

ท่ีต้องการรู้โดยผู้คิดสามารถระบปัุญหาส�าคญัท่ีต้องการแก้ไข	หรือค�าถามส�าคญัท่ีต้องการรู้ค�าตอบ	 

3)	สารสนเทศ	คือ	ข้อมลูหรือความรู้ตา่ง	ๆ 	เพ่ือใช้ประกอบการคดิ	ข้อมลูตา่ง	ๆ 	ท่ีได้มาควรมีความกว้าง	

ลกึ	 ชดัเจน	 ยืดหยุ่นได้และมีความถกูต้อง	 4)	 ข้อมลูเชิงประจกัษ์	 คือ	 ข้อมลูท่ีได้มานัน้ต้องเช่ือถือได้	 

มีความชดัเจน	ถกูต้อง	และมีความเพียงพอในการใช้เป็นพืน้ฐานของการคดิอยา่งมีเหตผุล	5)	แนวคิด

อยา่งมีเหตผุล	คือ	แนวคดิทัง้หลายท่ีมีอาจรวมถงึกฎ	ทฤษฎี	หลกัการซึง่แนวคดิดงักลา่วมีความจ�าเป็น

ส�าหรับการคิดอย่างมีเหตผุล	 แนวคิดท่ีได้มาแล้วนัน้ต้องเก่ียวข้องกบัปัญหาหรือค�าถามท่ีต้องการ 

หาค�าตอบ	 และต้องเป็นแนวคิดท่ีถกูต้องด้วย	 6)	 ข้อสนันิษฐานเป็นองค์ประกอบส�าคญัของทกัษะ 

การคิดอย่างมีเหตุผล	 เพราะผู้ คิดต้องมีความสามารถในการตัง้ข้อสันนิษฐานให้มีความชัดเจน	 

สามารถตดัสนิได้เพ่ือประโยชน์ในการหาข้อมลูมาใช้ในการคดิอยา่งมีเหตผุล	และ	7)	การน�าไปใช้และ 

ผลท่ีตามมาเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งผู้ คิดต้องค�านึงถึงผลกระทบ	 

สามารถมองการณ์ไกล	 มองถึงผลท่ีตามมารวมกับการน�าไปใช้ได้หรือไม่เพียงใด	 นอกเหนือจาก 

การพิจารณาถึงองค์ประกอบของความคิดข้างต้นแล้ว	 ก็ยงัมิอาจกล่าวได้ว่าจะสามารถเกิดการคิด 

อยา่งมีวิจารณญาณ	ดงันัน้จงึต้องอาศยักระบวนการทางความคิดของสมองท่ีด�าเนินไปอยา่งมีล�าดบั 

ขัน้ตอน	จนน�าไปสูผ่ลลพัธ์ปลายทาง	ซึง่	สวุิทย์	มลูค�า	(2549:	13)	ได้อธิบายถงึกระบวนการท่ีสามารถ 

น�าไปสูก่ารคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ซึง่ประกอบด้วย	 6	 ขัน้ตอน	 คือ	 1)	 การก�าหนดปัญหา	หมายถึง	 
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การรู้จกัและท�าความเข้าใจกบัปัญหา	 โดยพิจารณารวบรวมประเดน็ปัญหา	 แยกแยะปัญหา	และจดั

ล�าดบัปัญหาเพ่ือก�าหนดปัญหา	ข้อโต้แย้งหรือข้อมลูท่ีคลมุเครือ	รวมทัง้การนิยามความหมายของค�า 

หรือข้อความสิ่งเร้าท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือปัญหานัน้เอง	2)	 การรวบรวม 

ข้อมลู	 หมายถึง	 การแสวงหาสิ่งต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา	 ข้อโต้แย้ง	 จากแหล่งต่าง	 ๆ	 รวมทัง้ 

การเลือกข้อมลูหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่มาใช้	 ดงันัน้	 วิธีการรวบรวมข้อมลูท่ีจ�าเป็น 

ส�าหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ได้แก่	 การสังเกต	 ด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลจาก 

รายงานผลการสังเกตของผู้ อ่ืน	 3)	 การจัดระบบข้อมูล	 หมายถึง	 การพิจารณาความน่าเช่ือถือ 

ของแหล่งข้อมูล	 ความเพียงพอของข้อมูล	 การจัดระบบของข้อมูล	 ขณะเดียวกันก็ต้องประเมิน 

ความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูลท่ีรวบรวมได้	 ว่าจะน�าไปสู่การอ้างอิงได้หรือไม	่ 

โดยแยกแยะความแตกต่างของข้อมลู	 คือ	 จ�าแนกความแตกต่างระหว่างข้อมลูท่ีชดัเจนกับข้อมลู 

ท่ีคลุมเครือ	 ข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับข้อมูลท่ีไม่เ ก่ียวข้องกับปัญหา	 การระบุข้อตกลงเบือ้งต้น 

เพ่ือน�ามาจัดกลุ่ม	 และจัดล�าดับความส�าคัญของข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัง้สมมติฐาน 

4)	 การตัง้สมมติฐาน	 หมายถึง	 การพิจารณาแนวทางสรุปอ้างอิงปัญหาข้อโต้แย้ง	 โดยน�าข้อมูล 

ท่ีมีการจัดระบบแล้วมาเช่ือมโยงหาความสัมพันธ์เพ่ือสรุปแนวทางท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด	 

5)	 การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์	หมายถึง	 การพิจารณาเลือกแนวทางท่ีสมเหตสุมผลท่ีสดุ

จากข้อมลู	 และหลกัฐานท่ีมีอยู่ในการตดัสินสรุป	 ซึ่งคุณลกัษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

มีความสัมพันธ์กับการใช้เหตุผลแบบตรรกศาสตร์หรือใช้เหตุผลแบบอุปมานและอนุมาน	 และ	

6)	 การประเมินสรุปอ้างอิง	 หมายถึง	 การประเมินความสมเหตุสมผลตามหลักตรรกศาสตร์ 

โดยประเมินว่าสมเหตสุมผลหรือไม่	 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่	 ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอย่างไร	 

ถ้าข้อมลูท่ีได้รับมีการเปลี่ยนแปลง		

	 เม่ือมีการก�าหนดองค์ประกอบและการจดัองค์ประกอบให้มีความสมัพนัธ์กบักระบวนการ 

อยา่งเป็นล�าดบัขัน้ตอนก็จะสามารถน�าไปสูก่ารคดิอยา่งมีวิจารณญาณได้		Watson	&	Glaser	(1964:	1)	 

ได้สรุปตวับง่ชีท่ี้สะท้อนให้เหน็ถงึคณุสมบตัขิองบคุคลท่ีมีความสามารถในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณไว้ 

ประกอบไปด้วย	 1)	 สามารถจ�าแนกความน่าจะเป็นของข้อสรุปและการแยกความคิดเห็นออกจาก 

ข้อเท็จจริง	 ท่ีคาดคะเนจากสถานการณ์ท่ีก�าหนดไว้	 2)	สามารถจ�าแนกได้วา่ข้อความใดเป็นข้อตกลง

เบือ้งต้นท่ีต้องยอมรับก่อนมีการโต้แย้ง	3)	สามารถจ�าแนกได้วา่ข้อสรุปใดเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์

ของสถานการณ์ท่ีก�าหนดไว้	 4)	 สามารถจ�าแนกได้วา่ข้อสรุปใดเป็นลกัษณะหรือคณุสมบตัิทัว่ไปท่ีได้ 

จากสถานการณ์ท่ีก�าหนดไว้	 5)	 สามารถจ�าแนกได้ว่าการอ้างเหตผุลใดมีความหนกัแน่นเช่ือถือได้ 

หรือไมห่นกัแนน่	 เม่ือพิจารณาตามความส�าคญัและความเก่ียวข้องกบัประเดน็ปัญหา	ความสามารถ

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของบุคคลท่ีกล่าวมาข้างต้นจัดเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก	 

หากบุคคลได้แสดงพฤติกรรมนัน้	 ๆ	 ออกมา	 ก็สามารถสรุปได้ว่าบุคคลนัน้เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ 

ในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ	
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	 การฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่เสมอจะท�าให้บคุคลนัน้เป็นผู้ ท่ีรู้จกัตัง้เป้าหมาย	 วางแผน

งานลว่งหน้า	ท�างานเป็นระบบมากขึน้		ก่อนตดัสนิใจในเร่ืองใดจะต้องมีข้อมลูหลกัฐานประกอบ	เข้าใจ

ท่ีจะประเมิน	แยกแยะ	จดัล�าดบัข้อมลู	ประมวลความคดิแล้ววิเคราะห์ด้วยเหตผุลก่อนสรุปเหตผุลข้อมลู

หรือประเดน็ตา่ง	ๆ	ไมด่ว่นตดัสนิใจโดยขาดข้อมลู	เป็นผู้ ท่ีแก้ไขปัญหาตา่ง	ๆ	ได้ดี		รู้จกัใฝ่หาทางออก

ท่ีหลากหลายมากขึน้

แนวคดิกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-Based Learning)
	 ในบริบทการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะ	(enquiry-based	learning) 

ซึ่งค�าว่า	 “Enquiry”	 นี	้ 	 เป็นค�าท่ีใช้	 อธิบายถึงรูปแบบของการเรียนรู้ท่ีขบัเคลื่อนด้วยค�าถามและ 

ความอยากรู้อยากเห็นท่ีเกิดขึน้จากความสนใจของตวัผู้ เรียน	ซึง่พจนานกุรมภาษาองักฤษ	 (Oxford)	

ให้ความหมายของค�าว่า	 “Enquiry”	 ไว้ว่า	 “เป็นการกระท�าของการแสวงหาความจริง	 ความรู้หรือ

ข้อมลูเก่ียวกบับางสิง่	การค้นหา	การวิจยั	การตรวจสอบ”		มีความแตกตา่งกนัเลก็น้อยในรายละเอียด	 

ในความหมายของ	“Inquiry”	และ	“Enquiry”		ซึง่		Hutchings	(2007)	ได้ศกึษาในสว่นของประวตัศิาสตร์

ทางภาษาศาสตร์	 และให้เหตุผลว่า	 “Enquiry”	 แสดงถึงรากศพัท์ของทางภาษาฝร่ังเศสแบบเก่า	 

ในขณะท่ี	 “Inquiry”	 เกิดขึน้จาก	 นกัภาษาศาสตร์	 (antiquarians)	 ตามแนวคิดและรากศพัท์ของ

ภาษาละตินเดิมใน	 inquaerereg	 เชน่เดียวกบัการศกึษาทางวิทยาศาสตร์มกันิยมใช้ค�าวา่	 “Inquiry”	 

หลักส�าคัญของ	 “Enquiry”	 คือ	 การใช้ค�าถาม	 ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้ท่ีส�าคัญ	 เน้น 

ความอยากรู้และความสนใจของตวัผู้ เรียน	ไมใ่ชค่�าถามท่ีเกิดจากผู้สอนหรือบคุคลอ่ืนสร้างขึน้

	 กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 (enquiry-based	 learning)	 ท่ีใช้กันอยู่ในขณะนีจ้ึงเป็น

ค�าท่ีมีความหมายโดยรวมเพ่ือใช้อธิบายวิธีการเรียนรู้ท่ีขับเคลื่อนโดยกระบวนการสืบเสาะ	 เป็น 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง	 ผู้ เรียนจะต้องแสวงหาหรือค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง	 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการเรียนรู้ของตน	 เร่ิมจากการให้ผู้ เรียนฝึกตัง้ค�าถามจากสถานการณ์จริง 

ท่ีพบ	และด�าเนินการหาค�าตอบตามกระบวนการของตน	รับผิดชอบในการวิเคราะห์และน�าเสนอผลลพัธ์

พร้อมหาหลกัฐานเพ่ือมาสนบัสนนุความคิดของตน	ผู้สอนมีหน้าท่ีอ�านวยความสะดวก	สนบัสนนุ 

การเรียนรู้	 เพ่ือผู้ เรียนจะใช้เป็นแนวทางการศกึษาและก้าวไปสูก่ารเป็นอิสระในการสร้างและแบง่ปัน 

ความรู้	 พฒันาทกัษะในการคิด	 การใช้เหตผุลการตดัสินใจ	 เพ่ือการน�ามาแก้ไขปัญหาท่ีอาจก�าลงั 

จะเกิดขึน้ในอนาคต	 เป็นกระบวนการท่ีฝึกให้รู้จักการสงัเกตและตัง้ค�าถามกับสิ่งท่ีสนใจ	 แล้วท�า 

การค้นหาด้วยวิธีการท่ีเป็นระบบ	 (University	 of	 Reading,	 2016;	 Kahn	 &	O’Rourke,	 2004;	

เบญจวรรณ	พิททาร์ด,	2553)

 1.  ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-Based Learning)

								 	 จากการศกึษาลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	สามารถสรุปได้	ดงันี ้

	 	 1.1		เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง	
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	 	 1.2	ผู้ เรียนมีประเดน็ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีต้องการหาค�าตอบหรือหาแนวทางการแก้ไข

ด้วยตนเอง		

	 	 1.3		ผู้ เรียนตัง้ค�าถามกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีพบ

	 	 1.4		ผู้ เรียนระบคุวามรู้หรือประสบการณ์เดมิและระบสุิง่ท่ีต้องการรู้เพ่ิมเตมิท่ีเก่ียวข้องกบั

ปัญหาหรือสถานการณ์

	 	 1.5	 ผู้ เรียนรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง	 และแบ่งปันการเรียนรู้	 มีแนวทางใน 

การแสวงหาข้อมลู	วิเคราะห์ข้อมลู	และน�าเสนอหลกัฐานเพ่ือสนบัสนนุค�าตอบหรือวิธีการท่ีค้นพบ

	 	 1.6		ผู้ เรียนจะท�างานกนัเป็นกลุม่และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตวัเอง	

	 	 1.7		มีทรัพยากรหรือแหลง่ข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ เรียน

														 1.8		 ผู้สอนเป็นผู้อ�านวยความสะดวกหรือให้ค�าแนะน�า	 กระตุ้นความสนใจ	 ตรวจสอบ 

ความคืบหน้าของการท�างาน

	 อาจกลา่วได้วา่การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 ผู้ เรียนไมเ่พียงแตไ่ด้

รับความเข้าใจอยา่งลกึซึง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีศกึษาเทา่นัน้	แตย่งัมีทกัษะการพฒันาความรู้	การคดิวิเคราะห์	

การแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ	พฒันาการเรียนรู้ตลอดชีวิต	และพฒันาทกัษะความเป็นผู้น�าท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับการแก้ไขปัญหาท่ีซบัซ้อนท่ีเกิดขึน้ในโลกแหง่ความเป็นจริงอีกด้วย

 2.  กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-Based Learning)

	 	 จากการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 (enquiry-based	 learning)	 

ตามแนวคิดของ	 Hutchings	 (2007:	 24)	 ซึ่งได้ก�าหนดขัน้ตอนของการจัดการเรียนการสอนไว้	 

17	 ขัน้ตอน	 แต่ขัน้ตอนทัง้หมดนีไ้ม่ได้ก�าหนดเป็นขัน้ตายตัว	 เพียงแต่น�าเสนอไว้เพ่ือเป็น 

แนวทางการจดัการเรียนการสอน	 ให้ผู้สอนน�าไปปรับใช้ให้เข้ากบับริบทของรายวิชาและตวัผู้ เรียน 

ซึง่ผู้ เขียนขอสงัเคราะห์เป็น	6	ขัน้ตอน	ดงันี	้
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แผนภาพที่ 1	การสงัเคราะห์กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	(Enquiry-Based	Learning)

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 การสงัเคราะห์กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-Based Learning) 
 

กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
(Enquiry-Based Learning) 

(Hutchings, 2007: 24) 

• ช่ือเร่ือง/ปัญหา 
• การสร้างข้อคําถาม  
• การวิเคราะห์หวัข้อเพ่ือระบปุระเดน็สําคญั 

• การระบคุวามรู้เดิมท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัเร่ืองหรือปัญหานัน้ ๆ  
• อภิปรายประเดน็ท่ีเกิดจากความรู้ท่ีเดิม 
• การระบสุิง่ท่ียงัไมรู้่และสิง่ท่ีต้องค้นหาข้อมลูเพิ่มเติม 
• การระบแุหลง่ท่ีมาของข้อมลู 
• การแจกจ่ายงานระหวา่งกลุม่นกัเรียนเพ่ือค้นหาหลกัฐาน
ท่ีถกูต้องและมีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองหรือปัญหานัน้ ๆ  

• การประยกุต์ใช้หลกัฐานเพ่ือระบปุระเดน็ 
• อภิปรายเก่ียวกบัประเดน็ท่ีเกิดขึน้จากความรู้ใหม ่

• การตีความและการประเมินหลกัฐาน 
• การจดัระบบข้อมลูใหม่ 

• การตดัสนิใจเก่ียวกบัรูปแบบของผลลพัธ์ : อาจจะเป็นไป
ตามขอบเขตหรือข้อกําหนดท่ีตัง้ไว้ตอนต้น  
• การนําเสนอผลลพัธ์ 
• การสะท้อนผลลพัธ์และกระบวนการเรียนรู้ 

• การประเมิน  
• การสร้างหวัข้อใหม ่

ขัน้ท่ี 6 การประเมินผลและขยายความรู้ หมายถงึ  
การประเมินผลของการตดัสนิใจและนําความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่ 

ขัน้ตอนการเรียนรู้ที่ได้จาก 
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  

(Enquiry-Based Learning) 

ขัน้ท่ี 3 การจดัระบบข้อมลู หมายถงึ การพิจารณา 
ความน่าเช่ือถือของข้อมลูโดยการการตีความประเมิน
หลกัฐาน และจดัระบบข้อมลูใหม ่

ขัน้ท่ี 4 การสร้างทางเลือก หมายถงึ การพิจารณาแนวทาง
ด้วยการประยกุต์ใช้หลกัฐานท่ีค้นพบ และอภิปราย
เก่ียวกบัประเด็นท่ีเกิดขึน้จากความรู้ใหมเ่ก่ียวกบัปัญหา 

ขัน้ท่ี 2 การรวบรวมข้อมลู หมายถงึ การระบแุละอภิปราย
ประเดน็ท่ีเกิดจากความรู้เดิม และระบสุิง่ท่ียงัไมรู้่หรือสิง่ท่ี
ต้องค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมพร้อมระบท่ีุมาของแหลง่ข้อมลู 

ขัน้ท่ี 1 สร้างความสนใจและกําหนดปัญหา หมายถงึ  
การทําความเข้าใจปัญหา การตัง้คําถามเก่ียวกบัประเดน็
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือระบปุระเดน็สําคญัของปัญหา 

ขัน้ท่ี 5 การสรุปอ้างอิง หมายถงึ การนําเสนอ  
ผลการตดัสนิ ใจตามขอบเขตหรือข้อกําหนดท่ีตัง้ไว้ด้วย
เหตผุลแบบตรรกศาสตร์ 
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	 จากขัน้ตอนท่ีสรุปได้	ผู้ เขียนเหน็วา่มีความสอดคล้องกบักระบวนการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ	

ท่ีสวิุทย์	มลูค�า	 (2549:	 13)	 ได้กลา่วถึงไว้ตอนต้น	 คือ	 1)	 การก�าหนดปัญหา	2)	 การรวบรวมข้อมลู	 

3)	การจดัระบบ	4)	การตัง้สมมตฐิาน		5)	การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์	และ	6)	การประเมิน

สรุปอ้างอิง	 จึงเห็นว่า	 กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 (enquiry-based	 learning)	 เป็นอีกหนึ่งวิธี 

การสอนท่ีสามารถน�ามาพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียนได้	 ซึ่งจาก 

การท่ีผู้ เขียนได้ศึกษางานวิจัยท่ีมีการน�ากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะไปใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนทัง้ในและต่างประเทศ	พบว่า	 สามารถท�าให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนตรงกบัความต้องการของ

ตนเองและเส้นทางอาชีพในอนาคต		สิง่นีมี้ผลตอ่การสร้างแรงบนัดาลใจท่ีส�าคญั	และน�าไปสูก่ารริเร่ิม 

ของความคดิเพ่ือสะท้อนความต้องการของผู้ เรียน		อีกทัง้ยงัสามารถชว่ยจดัระเบียบรูปแบบการเรียนรู้ 

และรูปแบบการท�างานของผู้ เรียน	น�าไปสู่การปฏิบตัิท่ีดีขึน้	 ในเวลาเดียวกัน	 สามารถช่วยพฒันา

ทกัษะการคดิ	ทกัษะการตัง้ค�าถาม	ทกัษะการสืบค้นข้อมลู	ทกัษะการท�างานเป็นทีม	ทกัษะการสื่อสาร	 

ซึง่เป็นทกัษะชีวิตท่ีส�าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (Ventura-Medina	 et	 al.,	 2007;	 เบญจวรรณ	 

พิททาร์ด,	 2553)	 ในศตวรรษท่ี	 21	 นายจ้างก�าลงัมองหาผู้ส�าเร็จการศึกษาท่ีมีความสามารถใน 

การเรียนรู้	ทกัษะท่ีหลากหลาย	 เชน่	การท�างานเป็นทีม	ความเป็นผู้น�า	 มีความคิดริเร่ิมและความคิด

สร้างสรรค์	ทกัษะการแก้ปัญหาและการจดัการโครงการ	กระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะ	(enquiry-	based 

learning)	ชว่ยพฒันาทกัษะท่ีมีความหลากหลายเหลา่นี	้และโปรแกรมการศกึษาท่ีครอบคลมุการเรียนรู้ 

และการประเมินผลท่ีมุ่งเน้นทกัษะเหล่านี	้ จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการหางานของผู้ เรียนได้	

(Dawson,	Jackson	&	Rhodes,	2006)		

แนวทางการจดัการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
	 จากขัน้ตอนการเรียนรู้ของกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	6	ขัน้ตอน	ดงักลา่วข้างต้น	ในท่ีนี ้

ผู้ เขียนเสนอแนวทางการประยกุต์ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสบืเสาะ

ในรายวิชาสขุศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 5	หน่วยการเรียนรู้เร่ือง	 การเลือกซือ้อาหารและผลิตภณัฑ์

สขุภาพ	เวลา	2	ชัว่โมง		ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี	้		

 ขัน้การก�าหนดปัญหา 

	 1)			ผู้สอนสนทนาสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบันกัเรียนด้วยประเดน็สนทนา	เชน่	

				 	 	-		ปัจจบุนัผู้ เรียนรับชมสื่อโฆษณาได้จากชอ่งทางใดบ้าง	

					 	 -		ลกัษณะการน�าเสนอสนิค้าเป็นอยา่งไร	

					 	 -		ผู้ เรียนมีเกณฑ์ใดในการพิจารณาตดัสนิใจเลือกซือ้สนิค้า

	 2)	 	 ผู้ สอนยกตัวอย่างโฆษณาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสื่อออนไลน์ให้ผู้ เรียน 

ใช้เป็นกรณีศึกษา	 จากนัน้แบ่งกลุ่มผู้ เรียนกลุ่มละ	 4-5	 คน	พร้อมแจกใบบนัทึกกิจกรรมการเรียนรู้	 

เร่ือง	การเลือกซือ้อาหารและผลติภณัฑ์สขุภาพเป็นรายกลุม่	โดยมีประเดน็	ดงันี ้
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						 	 	 	 1.	สมาชิกทกุคนในกลุม่ชว่ยกนัตัง้ค�าถามจากสื่อโฆษณาตวัอยา่งให้ได้มากท่ีสดุ

						 	 	 	 2.	สมาชิกทกุคนชว่ยกนัระบคุวามรู้เดมิท่ีเก่ียวข้องกบัสื่อโฆษณาตวัอยา่ง		

						 	 	 	 3.		สมาชิกทกุคนในกลุม่ชว่ยกนัระบสุิง่ท่ียงัไมรู้่และสิง่ท่ีต้องค้นหาข้อมลูเพ่ิมเตมิจาก

สื่อโฆษณาตวัอยา่ง	พร้อมระบวุา่จะหาข้อมลูเพ่ิมเตมิได้จากแหลง่ใดได้บ้าง

						 	 	 	 4.		สมาชิกทกุคนในกลุม่ชว่ยกนัระบคุวามรู้ใหมท่ี่ได้จากการศกึษาค้นคว้าพร้อมระบุ

หลกัฐานอ้างอิง

						 	 	 	 5.		สมาชิกทกุคนชว่ยกนัสร้างทางเลอืกในการเลอืกรับสือ่โฆษณาอาหารและผลติภณัฑ์

สขุภาพ

						 	 	 	 6.	สมาชิกทุกคนในกลุ่มระบุการตัดสินใจในการเลือกรับสื่อโฆษณาอาหารและ

ผลติภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ	พร้อมระบเุหตผุลประกอบ

	 	 3)		ผู้สอนให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่แลกเปลี่ยนความคิดเหน็และฝึกตัง้ค�าถามจากสื่อโฆษณา

ตวัอยา่ง	แล้วบนัทกึลงในใบกิจกรรมการเรียนรู้

 ขัน้การรวบรวมข้อมูล

	 	 4)	 	 ผู้ เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายประเด็นเก่ียวกับประสบการณ์หรือ 

ความรู้เดมิท่ีเก่ียวข้องกบัสือ่โฆษณาตวัอยา่ง		เชน่	ซือ้มาแล้วใช้ไมคุ่้มคา่	หรือสนิค้าไมไ่ด้ประสทิธิภาพ

ตามค�าโฆษณา

	 	 5)	 	 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัระบุสิ่งท่ียงัไม่รู้และสิ่งท่ีต้องค้นหาข้อมลูเพ่ิมเติมจากสื่อ

โฆษณาตวัอย่างพร้อมระบวุ่าจะหาข้อมลูเพ่ิมเติมได้จากแหลง่ใดได้บ้างแล้วบนัทกึลงในใบกิจกรรม

การเรียนรู้โดยมีผู้สอนคอยชว่ยสง่เสริมในเร่ืองทรัพยากรและคอยให้ค�าแนะน�า

	 	 6)	 	 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มด�าเนินการศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติม	 จากแหล่งต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 หนงัสือ	

วารสาร/สื่อ	สิง่พิมพ์	เวป็ไซต์	เพ่ือหาความกระจา่งชดัในสว่นท่ีเป็นข้อสงสยั	โดยมีผู้สอนคอยสนบัสนนุ	

แนะน�า	สง่เสริมการใช้ทรัพยากรท่ีหลากหลายของผู้ เรียน

 ขัน้การจดัระบบข้อมูล 

	 	 7)	 	 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มน�าข้อมลูใหม่ท่ีได้มา	 ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูล	 และเช่ือมโยงกับความรู้เดิมเพ่ือจัดระบบข้อมูลใหม่	 โดยมีผู้ สอน 

ให้ค�าแนะน�าและตดิตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้

 ขัน้การสร้างทางเลือก 

	 	 8)		ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ใช้หลกัฐานเพ่ือสร้างทางเลอืกในการเลอืกรับสือ่โฆษณาอาหารและ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ	แล้วบนัทกึผลลงในใบกิจกรรมการเรียนรู้
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 ขัน้การสรุปอ้างองิ

	 	 9)		ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ระบกุารตดัสนิใจในการเลอืกรับสือ่โฆษณาอาหารและผลติภณัฑ์เพ่ือ

สขุภาพ	แล้วบนัทกึผลการตดัสนิใจลงในใบกิจกรรมการเรียนรู้

	 	 10)	 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายผลหน้าชัน้เรียนพร้อมระบเุหตผุลโดยมีหลกัฐาน

อ้างอิงประกอบ

 ขัน้การประเมนิผล 

	 	 11)	 	 ผู้ เรียนร่วมกนัประเมินผลการตดัสนิใจของแตล่ะกลุม่	สนทนาแลกเปลี่ยนและสรุป

บทเรียนร่วมกนั	โดยมีผู้สอนคอยให้ค�าแนะน�าและเพ่ิมเตมิความรู้ให้มีความสมบรูณ์มากขึน้

บทสรุป
	 การเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาทกัษะในการคิด	 การใช้เหตผุล	

เพ่ือการน�ามาแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต	 เป็นกระบวนการท่ีฝึกให้ผู้ เรียนรู้จักสังเกต

และตัง้ค�าถามสิ่งท่ีสนใจ	 แล้วด�าเนินการค้นหาด้วยวิธีการท่ีเป็นระบบ	 การจัดการเรียนการสอน

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	 จึงเป็นแนวทางหนึ่งส�าหรับครูในศตวรรษท่ี	 21	น�าไปประยกุต์

ส�าหรับการปรับวิธีการเรียน	และเปลี่ยนวิธีการสอนในชัน้เรียนของตน	เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้สามารถใช้ 

ความรู้ด้วยความรอบคอบ	ระมดัระวงั	และมีคณุธรรมเป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจและการกระท�า	สง่เสริม 

ผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะสามประการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	คือความพอประมาณ	ความมี

เหตผุล	และการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวั	อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยืน	
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การปรับตวัของชุมชนเกาะศาลเจ้าภายใต้ศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมติวัิฒนธรรม

ADAPTATION OF KOH SAN CHAO COMMUNITY UNDER 
KING RAMA IX’S PHILOSOPHY FOR SUSTAINABLE 

TOURISM IN A CULTURAL DIMENSION

ยุวรี  โชคสวนทรัพย์/ YUWAREE  CHOKSUANSAP1 

บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการนีเ้ป็นการศึกษาเร่ืองการปรับตัวของชุมชนเกาะศาลเจ้า	 ตลิ่งชัน	

กรุงเทพมหานคร	 จากชมุชนชาวสวนยา่นฝ่ังธนบรีุท่ีถกูรุกล�า้ท่ีดินโดยรอบจากนายทนุเพ่ือน�าไปสร้าง

บ้านจดัสรร	 โดยคนในชุมชนพยายามรักษาท่ีดินของตนเองไว้และปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด	 มีการ 

พฒันาชมุชนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนภายนอก	 จนกระทัง่กลายเป็นชมุชนเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ 

ด้านศิลปวฒันธรรมของชมุชน	โดยมีการน้อมน�าศาสตร์พระราชา	รัชกาลท่ี	9	มาใช้เพ่ือพฒันาท้องถ่ิน

ของตนเองอย่างยัง่ยืนและเป็นรูปธรรม	ทัง้นีช้มุชนเองมีความโดดเดน่เร่ืองศิลปวฒันธรรมในท้องถ่ิน 

เป็นทุนเดิม	 ผู้ เขียนจึงมุ่งเน้นศึกษาการปรับตัวของชุมชนภายใต้มุมมองของมิติทางวัฒนธรรม	 

เพ่ือท�าความเข้าใจการพฒันาชมุชนได้รอบด้านมากขึน้	 จากการศกึษาตามหลกัการของการจดัการ

ทอ่งเท่ียวชมุชนตามรอยศาสตร์พระราชา	รัชกาลท่ี	9	พบวา่	การปรับตวัของชมุชนแบง่ออกเป็น	3	ระยะ	

ได้แก่	 ระยะการศกึษาข้อมลูและก�าหนดทิศทางของชมุชน	 ระยะการวางแผนเพ่ือพฒันาชมุชน	 และ 

ระยะการเปิดตวัสูส่าธารณะ	หลงัจากท�าการศกึษาแล้วมีข้อเสนอแนะ	 คือ	ศิลปวฒันธรรมของชมุชน

ควรได้รับการส่งเสริมพฒันาให้ออกมาในรูปแบบของกิจกรรมเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม	จะเพ่ิม

ความนา่สนใจทางการทอ่งเท่ียวชมุชนในมิตวิฒันธรรมเพ่ิมขึน้	

ค�าส�าคัญ:	ชมุชนเกาะศาลเจ้า,	ศาสตร์พระราชา,	รัชกาลท่ี	9,	การทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน

1อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรการทอ่งเท่ียว	คณะการทอ่งเท่ียวและการโรงแรม	มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์
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ABSTRACT

	 This	academic	article	studied	the	adaptation	of	Koh	San	Chao	Community,	Taling 

Chan	District,	 Bangkok	Metropolis.	 This	 community	 previously	was	 agroup	 of	 orchard	 

farmersin Thonburi area whose land was invaded by the capitalists to construct housing 

projects.	Local	people	attempted	to	maintain	their	own	land	and	adapted	themselves	for	 

living.	The	community	was	developed	to	be	known	by	outside	people	until	it	became	a	tourism	

community	with	local	artand	culture	potential.	It	also	induced	King	Rama	IX’s	Philosophy	for	

community	development	in	sustainable	and	concrete	manner.	The	community	is	originally	

unique	in	its	local	arts	and	culture.	The	author	thus	focused	on	studying	the	adaptation	of	

the community in the cultural dimension in order to understand the community development 

in	more	 aspects.	 According	 to	 the	 study	 of	 community-based	 tourism	management	 

principle	based	on	King	Rama	IX’s	Philosophy,	it	showed	that	the	community	adaptation	was	

divided	into	three	phases:	information	study	and	community	direction	formulation,	planning	

for	community	development,	and	public	release.	After	the	study,	it	was	suggested	that	the	

community art and culture should be enhanced and developed in the form of appropriate 

tourism	activities	to	increase	attractiveness	in	cultural	dimensionof	community-based	tourism.

Keywords:	Koh	San	Chao	community,	the	King’s	Philosophy,	Rama	IX,		sustainable	tourism

บทน�า
	 ในยคุปัจจบุนัไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีการน�าองค์ความรู้เก่ียวกบัศาสตร์พระราชา	 รัชกาลท่ี	 9	 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	 ท่ีได้พระราชทานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย	โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลาง 

โดยยึดหลักความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 และภูมิคุ้ มกัน	 ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม 

ในการด�าเนินชีวิตเพ่ือให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน	 ศาสตร์พระราชาทวีความส�าคัญขึน้ 

ในระดบัชาติเม่ือรัฐบาลประกาศให้ใช้แนวทางการพฒันาประเทศและองค์กรเพ่ือน�าไปสู่ผลส�าเร็จ 

อยา่งยัง่ยืน	 โดยก�าหนดวิสยัทศัน์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี	12	 (พ.ศ.2560-

2564)	มีกรอบยทุธศาสตร์ชาตใิห้ประเทศไทยมีความมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยืน	เป็นประเทศพฒันาแล้วด้วย

การพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 รัฐบาลพยายามปลกูฝังการด�าเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึน้กบัทกุคนทกุระดบัในสงัคมไทย	อาทิ	สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม

และความเป็นพลเมืองตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษา	การจดัตัง้ศูนย์ 

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคคลและหน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางใน 
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การด�ารงชีวิตได้อย่างยัง่ยืน	 รวมถึงภาพรวมด้านการท่องเท่ียวก็ได้มีการน�าศาสตร์พระราชามาใช้ 

ในการขับเคลื่อนการท่องเท่ียวระดับประเทศอีกด้วย	 (ข่าวท�าเนียบรัฐบาล,	 2560)	 เห็นได้จาก

ค�าสัมภาษณ์ของ	 นายยุทธศักดิ์	 สุภสร	 ผู้ ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ในงาน 

เปิดนิทรรศการ	 “ตามรอยศาสตร์พระราชา	 เพ่ือการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน”	 ท่ีศนูย์การค้า	 ดิ	 เอ็มโพเรียม	 

กล่าวว่า	 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา	 เพ่ือการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน	 เป็นการผสมผสานระหว่าง 

แผนการตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 ตามแนวคิด	 “Local	 Experience”	 หรือ 

“ประสบการณ์ท้องถ่ิน”	 ท่ีมุ่งให้นกัท่องเท่ียวได้รับความประทบัใจจากการเดินทางท่องเท่ียวรวมทัง้ 

ได้รับความรู้จากวิถีชุมชนต่างๆ	 กับ	 “ศาสตร์พระราชา”	 ซึ่งเป็นหลกัในการทรงงานกับชุมชนของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช	 คือ	 เข้าใจ	 เข้าถงึ	 และพฒันา	 เพ่ือน�าไปสูก่ารจดัการ 

การทอ่งเท่ียวในชมุชนเพ่ือให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน	(เซเลบริตี	้(นามแฝง),	2560)

	 บทความวิชาการนีเ้ป็นการต่อยอดความรู้จากงานวิจยัของผู้ เขียนโดยน�าศาสตร์พระราชา 

มาเป็นแนวคิดในการศึกษาการท่องเท่ียวของชุมชน	 ส�าหรับชุมชนเกาะศาลเจ้า	 หรือช่ืออย่างเป็น

ทางการคือ	ชมุชนวดัจ�าปา	ตลิง่ชนั	กรุงเทพมหานคร	เป็นชมุชนชาวสวนในยา่นฝ่ังธนบรีุซึง่ถกูรุกล�า้พืน้ท่ี 

โดยรอบให้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร	 แต่คนในชุมชนมีความเข้มแข็งและพยายามปรับตัวเพ่ือ 

ความอยู่รอด	 โดยช่วยกนัพฒันาชมุชนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนภายนอก	 จนกระทัง่กลายเป็นชมุชนเพ่ือ 

การท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพจากงานศิลปวฒันธรรมของชมุชน	 และเป็นชมุชนท่ีมีการน้อมน�าศาสตร์ 

พระราชามาใช้เพ่ือพฒันาท้องถ่ินของตนเองอยา่งยัง่ยืนและเป็นรูปธรรม	บทความนีจ้งึมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือศกึษาการปรับตวัของชมุชนเกาะศาลเจ้าภายใต้แนวคิดของการน�าศาสตร์พระราชามาใช้พฒันา 

การท่องเท่ียวของชมุชนในมิติด้านวฒันธรรมอย่างยัง่ยืน	 และนบัว่าเป็นบทความวิชาการท่ีต่อยอด 

จากงานวิจัยของผู้ เขียนเร่ือง	 การใช้วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 :	

กรณีศกึษา	ชมุชนเกาะศาลเจ้า	ตลิ่งชนั	 กรุงเทพมหานคร	 อีกด้วย	ทัง้นีผู้้ เขียนใช้แนวทางการศกึษา 

ท่ีสอดคล้องกบันโยบายศาสตร์พระราชาเพ่ือการทอ่งเท่ียวของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย	 (ททท.)	

ร่วมกบัแนวคิดการจดัการท่องเท่ียวโดยชมุชนอย่างยัง่ยืนขององค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ 

เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน	(องค์การมหาชน)	หรือ	อพท.	ประกอบกบัแนวคดิของทฤษฎีการทอ่งเท่ียว

ยัง่ยืนท่ีเก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการศกึษาเพ่ือเข้าใจการปรับตวัของชมุชนมากขึน้	

ภมูหิลังของชุมชนเกาะศาลเจ้า
	 ชมุชนเกาะศาลเจ้า	หรือช่ืออยา่งเป็นทางการเรียกวา่	ชมุชนวดัจ�าปา	ยา่นคลองบางระมาดเป็น

ชมุชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเก่าแก่บริเวณพืน้ท่ียา่นตลิง่ชนั	ตัง้อยูท่างด้านตะวนัตกของแมน่�า้เจ้าพระยาสายเดมิ 

(ปัจจบุนั	 คือ	 คลองบางกอกน้อย	คลองชกัพระ	 และคลองบางกอกใหญ่)	 ทิศเหนือของเขตตลิ่งชนั 

จรดคลองมหาสวัสดิ์	 (ฝ่ังตรงข้าม	 คือ	 อ�าเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรี	 ทิศตะวันออกจรดถนน 

กาญจนาภิเษก	 และทิศใต้จรดคลองบางเชือกหนงั)	 ภายในพืน้ท่ีเขตตลิ่งชนัมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม 
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เต็มไปด้วยคคูลอง	คลองท่ีส�าคญันบัจากด้านเหนือลงมา	 ได้แก่	 คลองมหาสวสัดิ์	 คลองบางระมาด	 

คลองบางพรหม	 คลองบางน้อย	 และคลองบางเชือกหนัง	 นอกจากนีร้ะหว่างคลองต่าง	 ๆ	 ยังมี 

การขดุคลองลดัเช่ือมไปมาหาสูก่นัได้ด้วย	(มหาวิทยาลยัศิลปากร,	2550:	12)	หลกัฐานการตัง้ถ่ินฐาน 

ของชุมชนวดัจ�าปา	 ปรากฏหลกัฐานในจารึกท่ีอยู่ในวดัว่า	 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยูห่วัทรงปฏิสงัขรณ์วดัหลายวดัในยา่นตลิง่ชนั	โดยเฉพาะทรงอปุถมัภ์วดัจ�าปา	มีการพระราชทาน

ท่ีสวนแปลงหนึ่งเป็นการกลัปนา	 อีกทัง้ยงัพระราชทานผลไม้จากต่างประเทศในเวลานัน้มาช่วยงาน 

งานฉลองวดัจ�าปา	ปัจจบุนัชมุชนวดัจ�าปาตัง้อยูท่ี่	หมู	่5	แขวงบางระมาด	เขตตลิง่ชนั	กรุงเทพมหานคร 

ริมคลองบางระมาด	 และคลองบ้านไทร	 ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ	 ระหว่างคลองบางระมาดกับ 

คลองบ้านไทรในเขตตลิง่ชนั	ชว่งระหวา่งถนนราชพฤกษ์และถนนพทุธมณฑลสาย	1	 (ฝ่ังสถานีขนสง่

สายใต้ใหม)่	

	 ส่วนช่ือของชุมชนเกาะศาลเจ้าจากค�าบอกเล่าสืบต่อกันมาของคนในชุมชนถึงเหตุท่ีเรียก

บริเวณนีว้่า	 “เกาะ”	 เน่ืองจากพืน้ท่ีถกูล้อมรอบด้วยคลองสายหลกั	 2	สาย	 คือคลองบางระมาดและ 

คลองบ้านไทร	 และมีคลองลัดวัดจ�าปาเช่ือมคลองทัง้สองสายเข้าด้วยกัน	 ท�าให้พืน้ท่ีของชุมชน 

มีลกัษณะเป็นเกาะ	ประกอบกบัมีศาลเจ้าพอ่จุ้ย	(จุ้ยในภาษาจีนแต้จ๋ิว	หมายถงึ	น�า้)	ซึง่เป็นศาลเจ้าจีน

ประจ�าชมุชนตัง้อยูใ่นทางสญัจร	ผู้คนจงึมกัเรียกรวมกนัวา่	ชมุชนเกาะศาลเจ้า	

 

ภาพที่ 1  ศาลเจ้าพอ่จุ้ยชมุชนเกาะศาลเจ้า

ที่มา	(วาไรตีท้อ่งเท่ียว,	2556)	

	 บริเวณย่านคลองบางระมาดเคยขุดพบกระเบือ้งเคลือบสีเขียวเก่าแก่	 เม่ือกรมศิลปากร 

น�าไปวิเคราะห์พบวา่มีอายกุวา่	500	ปี	ตรงกบัเนือ้หาใน	“ก�าสรวลสมทุร”	โคลงกลอนเก่าแก่ท่ีมีเนือ้หา 
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กล่าวถึงชุมชนบางระมาด	 เป็นหลกัฐานว่าชุมชนแห่งนีป้รากฏช่ือมายาวนานกว่า	 500	 ปีมาแล้ว	 

นายทวีศักดิ์	 หว่างจันทร์	 ประธานชุมชนวัดจ�าปาได้กล่าวว่า	 บริเวณนีเ้คยเป็นแหล่งการค้าและ 

ทา่เรือเก่า	มีเรือว่ิงตลอดทัง้วนั	อีกทัง้ยงัเป็นยา่นการเกษตร	ปลกูผกั	ผลไม้	ดอกไม้	สง่ไปขายท่ีตลาดนดั 

สนามหลวง	 ปากคลองตลาด	 ตลาดศาลาน�า้ร้อน	 และตลาดวัดศาลาสี่หน้า	 นอกจากนีย้ังเป็น 

แหล่งท�าข้าวหลามส่งขายไปยังชุมชนอ่ืนในลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยท�าเป็น 

ข้าวหลามแห้งใช้วิธีมนูข้าวเหนียวให้สกุก่อนจะใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่	 แล้วจึงน�าไปผิงไฟให้ร้อน	

กรรมวิธีเช่นนีจ้ะท�าให้ข้าวหลามอยูไ่ด้นานกวา่	 ซึง่การรับรู้ของคนทัว่ไปจะทราบกนัดีวา่ยา่นฝ่ังธนบรีุ	

โดยเฉพาะบริเวณ	บางระมาด	 ตลิ่งชนันัน้	 มีลกัษณะเป็นเรือกสวนไร่นามาแต่เดิม	 เน่ืองจากเป็น 

พืน้ท่ีราบลุ่ม	 มีแม่น�า้	 ล�าคลองสาขามากมาย	 และอยู่ไม่ไกลจากทะเล	 ท�าให้ดินบริเวณเขตตลิ่งชนั

มีลกัษณะเป็นดินลกัจืดลกัเค็ม	 เหมาะกับการปลกูผลไม้	 (สดุารา	 สจุฉายา,	 2542:24)	 ในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้โปรดให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์เพ่ือเช่ือมต่อแม่น�า้อ้อม 

(คลองบางกอกน้อยตอนบนหรือล�าแม่น�า้เจ้าพระยาเดิม)	 ตรงวัดชัยพฤกษมาลาตัดตรงไปออก 

แม่น�า้ท่าจีนบริเวณนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 คลองมหาสวัสดิ์นีมี้ ช่ือเรียกขานกันทั่วไปว่า 

“คลองขุดใหม่”	 ถือว่าเป็นการเปิดพืน้ท่ีย่านตลิ่งชันท�าให้มีคนอพยพเข้าไปอยู่อาศัยและท�า 

การเพาะปลกู	 โดยเฉพาะชาวจีนท่ีท�าการปลกูผกัต่าง	 ๆ	 ท�าให้พืน้ท่ีบริเวณนีไ้ด้รับการเรียกขานกนั 

อีกช่ือหนึง่วา่ยา่น	“สวนผกั”	(อภิลกัษณ์	เกษมผลกลู,	2553:	9-15)

	 ต่อมาในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี	 2	 มีผู้อพยพหนีระเบิดจากฝ่ังพระนครมาอยู่ตามสวนในฝ่ัง

ธนบรีุหลายครอบครัว	รวมถงึ	“หลวงวฒันศลิป์”	(ตว่น	ยวุพกุกะ)	ชา่งหลวงสงักดักองชา่งกระทรวงวงั 

และยงัเป็นบคุคลส�าคญัในการถ่ายทอดวิชาทางชา่งแขนงตา่ง	ๆ 	แก่ชาวชมุชนเกาะศาลเจ้า	นอกจากนี ้

ยังมีข้าราชบริพารท่ีรับใช้พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์	 อพยพมาอยู่ ท่ีบ้านของพระยาสิริจุลเสวก 

(พวั	 จุลเสวก)	 มหาดเล็กของเจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภูวนาถ	 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ	 และผู้ รับใช้

พระองค์เจ้าจลุจกัรพงษ์ตัง้แตย่งัเยาว์วยั	 (ระพีพฒัน์	 เกษโกศล,	2557:	52)	จงึสนันิษฐานวา่	นา่จะมี 

การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจากสังคมชัน้สูงสู่ชุมชนจนกระทั่งเกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรม 

ท่ีมีอยู่เดิมในท้องถ่ินและมีพฒันาการเร่ือยมาจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชมุชนศกัยภาพ 

ทางศลิปวฒันธรรมท่ีปรากฏ	อาทิ	งานแทงหยวก	งานเคร่ืองหอม	ซึง่ให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถแลกเปลีย่น

เรียนรู้โดยการลงมือท�ากิจกรรมตา่ง	ๆ 	ร่วมกบัคนในชมุชน	เป็นการทอ่งเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้นกัทอ่งเท่ียว

ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้กบัคนในพืน้ท่ี	 ได้สร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นภมิูปัญญา 

ซึง่เป็นสิง่ท่ีปฏิบตักินัอยูเ่ป็นประจ�าของผู้คนในท้องถ่ิน	

จากชีวติบ้านสวนสู่บ้านจดัสรร
	 การท่ีย่านฝ่ังธนบุรีบริเวณตลิ่งชันกลายเป็นแหล่งสวนผลไม้นัน้	 เป็นผลมาจากในสมัย 

รัชกาลท่ี	 4	 มีการขุดคลองมหาสวัสดิ์	 ท�าให้พืน้ท่ีริมคลองค่อย	 ๆ	 พัฒนากลายเป็นย่านสวนผัก 
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สวนผลไม้	และนาข้าว	จนกลายเป็นยา่นสวนผลไม้ท่ีมีช่ือเสยีง	จนกระทัง่ประเทศมีการขยายตวัของเมือง 

เกิดขึน้	ความเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ท่ีเกิดกบัสวนยา่นตลิง่ชนัมาจากเหตกุารณ์น�า้ทว่มเม่ือ	พ.ศ.	2485	

ท�าให้พืน้ท่ีสวน	 ไร่นาได้รับความเสียหาย	สวนผลไม้ได้รับผลกระทบเน่ืองจากไมมี่ผลผลติเพียงพอกบั

ความต้องการซือ้	ประกอบกบัชว่งเวลานัน้เศรษฐกิจของประเทศไทยก�าลงัตกต�า่	ชาวสวนผลไม้สว่นหนึง่

จงึเปลีย่นมาท�าสวนกล้วยไม้และพืชผกัสวนครัวเพราะได้ราคาดีกวา่	ขณะนัน้เร่ิมมีการพฒันาประเทศ

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี	1	ใน	พ.ศ.	2504-2509	มีการลงทนุเพ่ือสร้างปัจจยั

พืน้ฐานทางเศรษฐกิจ	อาทิ	 การพฒันาเส้นทางรถไฟ	การปรับปรุงระบบประปา	การสร้างเข่ือนเพ่ือ 

การชลประทาน	รวมถงึการสร้างทางหลวงสายหลกัหลายสายเพ่ือการคมนาคมท่ีงา่ยตอ่การเข้าถงึ

	 การพฒันาให้การคมนาคมสะดวกสบาย	จ�าเป็นต้องสร้างถนนหลายสายและสะพานมากมาย

ในยา่นฝ่ังธนบรีุ	เชน่	ถนนชยัพฤกษ์	ถนนสวนผกั	ถนนพทุธมณฑลสาย	1		เป็นต้น	พืน้ท่ียา่นตลิง่ชนัมี

ถนนสายตา่ง	ๆ	ตดัเข้าสูพื่น้ท่ีจ�านวนมากจนราคาท่ีดินสงูขึน้	 จงึเกิดการซือ้ท่ีดินของนายทนุเพ่ือถมคู

คลองท�าบ้านจดัสรรมากมาย	พืน้ท่ีนาและสวนจงึคอ่ย	ๆ	หมดไป	การเปลี่ยนแปลงเชน่นีท้�าให้วิถีชีวิต

เกษตรยา่นฝ่ังธนบรีุรวมถงึชมุชนเกาะศาลเจ้าไมมี่ทางเลอืก	คนสว่นหนึง่ยอมขายท่ีดนิ	เลกิท�าสวนและ

หนัไปประกอบอาชีพอ่ืนตามสมยันิยม	 มีการใช้รถยนต์แทนเรือ	คณุภาพน�า้ในคลองก็เร่ิมเสื่อมโทรม	 

แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มท่ีรักถ่ินฐานไม่ยอมขายท่ีดินเพราะต่างภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินท่ีบรรพบุรุษ 

ได้สร้างไว้ให้และต้องการอนุรักษ์รักษาถ่ินฐานดัง้เดิมของตนเองไว้ให้ลกูหลาน	 โดยไม่ต้องการให้ 

ความทันสมัยแบบชุมชนเมืองเข้ามาแทนท่ี	 แม้ว่าลักษณะของพืน้ท่ีในปัจจุบันจะถูกปิดกัน้ทาง 

เข้า-ออกหลักของชุมชนเอาไว้	 ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางสญัจรได้เพียงด้านหน้าของชุมชน 

ตรงบริเวณวัดจ�าปาเพียงทางเดียว	 เน่ืองจากโครงการบ้านจัดสรรได้พยายามติดต่อขอซือ้ท่ีดิน 

จากคนในชมุชนเพ่ิมเติมเพ่ือขยายโครงการออกไป	แตช่าวบ้านท่ีเหลือไม่ต้องการย้ายถ่ินฐานไปไหน 

จงึเกิดการรวมตวักนัเพ่ือปรับตวั	และคดิหาหนทาในการรักษาชมุชนให้คงอยู	่ประกอบกบัการทอ่งเท่ียว 

เร่ิมมีบทบาทมากขึน้	 ชาวบ้านจึงใช้การท่องเท่ียวเป็นแนวทางในการพฒันาชมุชน	และมีการรือ้ฟืน้

วฒันธรรมของชมุชนขึน้มาเป็นสว่นหนึง่ในการดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว

การปรับตวัของชุมชนตามศาสตร์พระราชาในมติวัิฒนธรรม
	 ในปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกันดีว่าการพฒันาประเทศโดยใช้หลกัการ	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พฒันา”	 

ซึง่เป็นศาสตร์ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	 ในหลวงรัชกาลท่ี	 9	พระราชทาน

และครองพระองค์เป็นตวัอย่างของนกัพฒันาให้กบัประชาชนชาวไทยมาตลอดรัชสมยั	 อีกทัง้ยงัเป็น 

ท่ีประจกัษ์แก่คนทัว่โลกเห็นได้จากเม่ือ	พ.ศ.	 2549	องค์การสหประชาชาติได้ถวายรางวลัเกียรติยศ 

สงูสดุด้านการพฒันามนษุย์ให้กบัพระองค์	ตอ่มาโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต	ิ	(United	Nations	

Development	Programme	–	UNDP)	จดัท�าหนงัสือรายงานการพฒันาคนของประเทศไทย	ปี		2550 

โดยน�าเสนอแนวพระราชด�าริเก่ียวกบัการพฒันาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั	 ทางด้านปรัชญา	
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“เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นแนวทางการจัดการกับปัญหาอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่าง 

จากแนวทางอ่ืน	 ๆ	ดงัท่ีอานนท์	ศกัดิ์วรวิชญ์	ผู้อ�านวยการศนูย์คลงัปัญญาและสารสนเทศ	สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์	 (อานนท์	ศกัดิ์วรวิชญ์,	 2560)	 ได้อธิบายถึงค�าวา่	 เข้าใจ	 เข้าถึง	พฒันา	 

ไว้วา่เป็นค�าท่ีคนไทยได้ยินเป็นครัง้แรกในพืน้ท่ีพรุแฆแฆ	อ�าเภอสายบรีุ	 จงัหวดัปัตตานี	 ซึง่เป็นพืน้ท่ี 

พรุเสือ่มโทรม	มีน�า้ทว่มขงัเกือบตลอดทัง้ปี	ใช้ประโยชน์ไมไ่ด้จงึถกูปลอ่ยรกร้างมานาน	พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชได้เสด็จพระราชด�าเนิน	ทรงศกึษาแผนท่ี	 ศกึษาสภาพภมิูศาสตร์	 

ทรงสนทนากับชาวบ้านเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีทรงศึกษาจนเข้าใจอย่างถ่องแท้	 ทรงเย่ียมเยียนราษฎร 

จนได้รับการยอมรับและมีผู้ถวายท่ีดนิเพ่ือเข้าร่วมโครงการในพระราชด�าริ	กลา่วได้วา่	พระองค์ทรงงาน

อยา่งเข้าถงึปัญหาจนน�ามาสูก่ารพฒันาท่ีได้ผลในท่ีสดุ

	 ส�าหรับประเทศไทยท่ีก�าลังก้าวสู่การพัฒนาท่ีเน้นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง	

มัง่คัง่	และยัง่ยืน	ตามโมเดล	ประเทศไทย	4.0	เพ่ือให้สอดคล้องกบัการพฒันาของโลกท่ีก้าวหน้าและ

เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ	ภาครัฐจงึได้มีความพยายามท่ีจะผลกัดนัให้การพฒันาในทกุด้านของประเทศ

รวมถงึอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวก้าวเดนิไปพร้อมกนับนพืน้ฐานของรูปแบบการพฒันาตามแนวศาสตร์

ของพระราชา	สว่นด้านการปรับตวัเพ่ือน�าไปสูก่ารเป็นชมุชนทอ่งเท่ียวของเกาะศาลเจ้านัน้	ต้องอาศยั

ความเข้มแข็งและความสามคัคีของคนในชมุชนอยา่งมาก	เน่ืองจากระบบนายทนุท่ีดนิพยายามรุกล�า้ 

เข้าสู่พืน้ท่ีทุกวิถีทาง	 ส่วนชุมชนเองแม้จะยินดีปรับตวัเพ่ือให้การท่องเท่ียวเข้ามามีบทบาทและใช้

ป้องกนัตนเองจากนายทนุเหล่านัน้	 แต่ก็ไม่ละทิง้จดุยืนของตนเองในการพยายามรักษาเอกลกัษณ์ 

และศิลปวฒันธรรมท่ีดีของชุมชนเอาไว้	 ซึ่งการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนมีความสอดคล้อง 

กบัศาสตร์ของพระราชาในเร่ืองของการพฒันาอย่างยัง่ยืนโดยยดึหลกัการเข้าใจ	 เข้าถึง	 และพฒันา 

ร่วมกับแนวทางปฏิบัติโครงการน�าร่อง	 “ตามรอยศาสตร์พระราชา	 เพ่ือการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน”	 

ในรูปแบบ	Local	 Experience	 	 ซึง่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ร่วมกบั	 โครงการพฒันา 

แหง่สหประชาชาติ		(UNDP)	จดัท�าขึน้	(การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย,	2560)	พร้อมอธิบายวา่

	 “เข้าใจ”	หมายถงึ	ใช้การสื่อสารแบบสองทาง	(two-way	communication)	โดยผู้ปฏิบตัิ	และ

ผู้ ท่ีได้รับการปฏิบตัิ	จะต้องมีความ	“เข้าใจ”		ไปพร้อมกนั	เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้

	 “เข้าถึง”	 หมายถึง	 เม่ือเข้าใจถึงสิ่งท่ีจะต้องท�า	 และเป้าหมายท่ีจะต้องท�า	 ความส�าเร็จ 

อีกประการหนึง่คือการเข้าถงึสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้	 เพ่ือสร้างวิธีการจดัการในการลงมือปฏิบตัิ

ท่ีเหมาะสม

	 “พฒันา”	 	หมายถึง	 เม่ือตา่งฝ่ายตา่งเข้าใจกนั	 มีความเข้าถึงสภาพแวดล้อมของแตล่ะฝ่าย 

การพฒันาท่ีเกิดขึน้ก็จะเป็นการตกลงร่วมกนัทัง้สองฝ่าย	ทัง้ผู้ให้และผู้ รับ	เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปรับปรุง

สว่นท่ีบกพร่อง	และก่อให้เกิดผลส�าเร็จท่ีดีท่ีสดุ

	 สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยสร้างความยัง่ยืนให้กบัการท่องเท่ียวของไทย	 โดยเป็นความยัง่ยืนท่ียงัคง 

ช่วยรักษาฐานทรัพยากรทัง้ในแงข่องธรรมชาติและวิถีชีวิตชมุชนไว้ได้	 อีกทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นให้เกิด 
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การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากขึน้	 เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพืน้ท่ีท่องเท่ียว	 เพ่ือเป็น 
การเพ่ิมรายได้ภายในพืน้ท่ี	 ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย์	 และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
ให้สามารถคิดเอง	ท�าเอง	 ไปสูก่ารพฒันาท้องถ่ินและความเป็นอยูข่องชมุชนเม่ือน�าแนวทางดงักลา่ว
มาวิเคราะห์กับชุมชนเกาะศาลเจ้าพบว่า	 ชุมชนมีแนวทางปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา 
เป็นพืน้ฐานในการพัฒนา	 โดยผู้ เขียนวิเคราะห์ตามหลกัการของการจัดการท่องเท่ียวชุมชนแบบ 
Local		Experience	ตามแนวทางของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย	(การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย,	 
2560)	 ท่ีแบ่งการจัดการของแนวทางออกเป็น	 3	 ระยะ	 ได้แก่	 ระยะการศึกษาข้อมูลและก�าหนด 
ทิศทางของชุมชน	 ระยะการวางแผนเพ่ือพัฒนาชุมชน	 และระยะการเปิดตัวสู่สาธารณะ	 เพ่ือท�า 
ความเข้าใจการพฒันาการทอ่งเท่ียวของชมุชนเกาะศาลเจ้า	ตามแนวทางศาสตร์พระราชา		ดงันี ้

 ระยะที่ 1 การศกึษาข้อมูลและก�าหนดทศิทางของชุมชน  
	 “การเข้าใจ”	 ชมุชนมีการใช้ข้อมลูในเชิงประจกัษ์ท่ีมีอยู่มาวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเองว่า
มีความโดดเดน่ทัง้ด้านลกัษณะทางภมิูศาสตร์และด้านศิลปวฒันธรรม	 อีกทัง้ยงัมีการสร้างเครือข่าย
ทางการท่องเท่ียวกบัชมุชนตลาดน�า้คลองลดัมะยมซึง่มีเรือท่องเท่ียวน�าพานกัท่องเท่ียวมาเย่ียมชม
ชมุชนโดยตรง	นกัทอ่งเท่ียวสามารถเท่ียวชมวดัจ�าปาซึง่เป็นวดัประจ�าชมุชนท่ีมีงานปนูปัน้อนัสวยงาม
และมีอุโบสถแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี	 3	 มีศิลปกรรมงานช่างแทงหยวกของตระกูลช่าง 
วดัจ�าปาท่ีสบืทอดงานชา่งจากครูหลวงวฒันศลิป์	อีกทัง้ยงัสามารถช่ืนชมกบับรรยากาศชมุชนชาวสวน
ริมคลองบางระมาดท่ีหาสมัผสัได้ยากในเมืองหลวง	จากการสมัภาษณ์นายทวีศกัดิ	์หวา่งจนัทร์	ประธาน
ชุมชน	 ถึงการสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชนเพ่ือท�าความเข้าใจว่าชุมชนมีเอกลกัษณ์เด่นด้านใด	 
เพ่ือจะพฒันาให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวพบว่าชมุชนวิเคราะห์ตนเองและเข้าใจถึงวฒันธรรมท้องถ่ินของ
ตนว่ามีความโดดเด่นในแง่มุมของมิติวฒันธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะทางกายภาพท่ีเต็มไปด้วย
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมริมคลอง	รวมถงึวฒันธรรมท่ีสามารถพบเหน็และจบัต้องได้	อาทิ	บ้านสองบตุรี	 
ซึง่เป็นบ้านเรือนไทยของนายทวีศกัดิเ์อง	มีความโดดเดน่จากการปลกูบ้านทรงไทยประยกุต์โดยชัน้ลา่ง 

เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู	 มีการจดัวางของตกแต่งบ้านและของเล่นแบบโบราณไว้ให้ชม	ส่วนชัน้บน 
สร้างด้วยไม้ท่ีมีลวดลายฉลงุดงาม	นอกจากนีย้งัมีการสืบทอดงานแทงหยวกตามแบบงานช่างสกลุ 
วดัจ�าปา	 รวมถึงงานแกะสลกัต่าง	 ๆ	สอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองการเตรียมพร้อมน�าวฒันธรรมชมุชน 
มาเผยแพร่	เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมให้คงอยูอ่ยา่งสืบเน่ือง	(Gowdy,	1999)
	 นอกจากนีย้งัพบว่า	 บ้านเรือนเครือข่ายภายในชุมชนหลงัอ่ืนและบ้านในเครือญาติตระกูล 
หว่างจนัทร์มีการสืบทอดงานช่างไม้	 ช่างร้อยดอกไม้สด	 การท�าเคร่ืองเคร่ืองหอมประเภท	 แป้งร�่า	 
แป้งพวง	และน�า้ปรุง	ระบบเครือขา่ยภายในชมุชนและเครือญาตลิกัษณะนีถื้อเป็นระบบความสมัพนัธ์ 
ขัน้พืน้ฐาน		ซึง่งา่ยตอ่การก�าหนดบทบาทและแนวปฏิบตัเิพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียว	บวกกบัความสมัพนัธ์
ท่ีดีในระบบเครือขา่ยท้องถ่ินแบบสงัคมชนบท	ท�าให้สมาชิกสามารถรวมตวักนัได้งา่ย	ท�างานด้วยกนั 

ได้อยา่งราบร่ืน	นบัวา่เป็นสว่นส�าคญัในการพฒันาการทอ่งเท่ียวได้อยา่งยัง่ยืน	
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 ระยะที่ 2 การวางแผนเพื่อพฒันาชุมชน

	 เม่ือชมุชนสามารถเข้าใจความเป็นชมุชนของตนเองได้อยา่งถ่องแท้	 ก็ได้	 “เข้าถงึ”	 เป้าหมาย

ท่ีจะก่อให้เกิดความส�าเร็จต่อไป	 (อานนท์	ศกัดิ์วรวิชญ์,	 2560)	 อธิบายความหมายค�าว่าเข้าถึงของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดชไว้วา่	ทรงต้องการให้การพฒันาเป็นการระเบดิจากข้างใน 

หมายความว่าให้ประชาชนหรือชมุชนท่ีเข้าไปพฒันาหรือท�างาน	 เกิดการปรับตวัท่ีจะพฒันาตนเอง	

เกิดความต้องการท่ีจะพฒันาตนเองเสียก่อน	 ไม่ใช่การเข้าไปบงัคบัให้ประชาชนหรือชมุชนท�า	 ซึง่จะ 

ไมย่ัง่ยืน	จงึทรงเน้นการพฒันาคนให้คนเกิดการเปลีย่นแปลงตนเองก่อน	แล้วจงึไปพฒันาเปลีย่นแปลง

สิง่อ่ืน	 	ๆ	ตอ่ไป	หลกัการในข้อนีต้รงกบัท่ีชมุชนวางแผนเพ่ือพฒันาในด้านตา่ง	ๆ	 เร่ิมจากการพฒันา

ด้านสิง่แวดล้อมของชมุชน	อาทิ	

	 การจดัตัง้ชมรม	 “ชมุชนรักษ์ปลาหน้าศาล”	หมายถึงการดแูลรักษาสภาพน�า้ในคลองท่ีเร่ิม

เสื่อมโทรมบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อจุ้ย	 เพ่ือพฒันาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน	 คคูลองต่าง	 ๆ	 รวมถึง 

การฟืน้ฟสูตัว์น�า้ร่วมกบัส�านกังานเขตตลิง่ชนัท่ีเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมของชมุชนเป็นครัง้แรก	ท�าให้

เกิดความสมัพนัธ์ในการท�างานสาธารณะและงานด้านการทอ่งเท่ียวอยา่งตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั	

	 การจัดการการท่องเท่ียวแบบ	 “วิถีถ่ิน”	 หมายถึง	 การมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวกับคน 

ในชุมชนเม่ือเดินทางเข้ามาถึงพืน้ท่ี	 มีการพูดคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ลงมือท�ากิจกรรม 

ต่างๆ	 ร่วมกัน	 โดยนักท่องเท่ียวไม่ได้ท�าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป	 ซึ่งจุดนีจ้ะท�าให้ 

การทอ่งเท่ียวเกิดความยัง่ยืนมากกวา่การท่ีนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาเพียงแคถ่่ายรูป	ซือ้ของ	แล้วจากไป								

 ระยะที่ 3 การเปิดตวัสู่สาธารณะ

	 เม่ือชมุชนวางแผน	“การพฒันา”	อยา่งเป็นระบบจงึมีความพร้อมในการประชาสมัพนัธ์ชมุชน 

สู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยเร่ิมต้นจากการจัดงานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อจุ้ ย	 ซึ่งเป็นงานประจ�าปี 

ของชมุชน	แตท่กุครัง้ท่ีจดัก็จะเป็นงานเลก็	 ๆ	 และเป็นท่ีรู้กนัภายในชมุชนเท่านัน้	 จนใน	พ.ศ.	 2553	

คณะกรรมการชุมชนจึงได้จัดงานครัง้ใหญ่ร่วมกับส�านักวัฒนธรรมกีฬา	 และการท่องเท่ียว	 มี 

การประชาสมัพนัธ์ออกสู่ภายนอกเพ่ือเชิญชวนให้คนนอกชุมชนและนกัท่องเท่ียวทัว่ไปได้รับรู้และ 

เข้าสู่พืน้ท่ีเพ่ือเย่ียมชมงานประจ�าปี	 โดยในงานมีการจดัแสดงศิลปวฒันธรรมของชุมชนมากมาย 

เช่น	 การออกร้านของชาวบ้าน	 การแสดงละครชาตรี	 การท�าขนมไทย	 การตัง้ฉัตรเบญจาจากงาน 

แทงหยวก	 การบรรยายประวตัิความเป็นมาของชมุชน	 การเปิดบ้านเรือนไทยสองบตุรี	 ให้คนทัว่ไป 

เข้าเย่ียมชมเป็นครัง้แรก	

	 การเร่ิมต้นจดัเส้นทางการท่องเท่ียวในชุมชน	 ซึ่งเส้นทางการท่องเท่ียวนัน้เกิดขึน้หลงัจาก 

งานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อจุ้ ยท่ีได้กล่าวไปข้างต้นเสร็จสิน้	 โดยชุมชนเกาะศาลเจ้าร่วมมือกับชุมชน 

ตลาดน�า้คลองลดัมะยมจดัเส้นทางท่องเท่ียวชมุชนเกาะศาลเจ้าทางเรือ	 โดยเดินทางจากตลาดน�า้ 

คลองลดัมะยมสู่ชุมชน	 และเร่ิมต้นเส้นทางท่องเท่ียวจากท่าเทียบเรือศาลเจ้าพ่อจุ้ยในรูปแบบของ 
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การน�านักท่องเท่ียวขึน้เรือเพ่ือสักการะศาลเจ้าพ่อจุ้ ย	 แล้วเดินเข้าไปชมบ้านเรือนไทยสองบุตรี	 

ก่อนส่งต่อไปท�ากิจกรรมบีบแป้งรท่ีบ้านเคร่ืองหอม	 และเดินต่อเพ่ือไปชมสวนดอกดาหลา	 แล้วมา 

สิน้สดุเส้นทางทอ่งเท่ียวท่ีสวนผลไม้ซึง่มีผลไม้สดจากสวนจ�าหน่ายเป็นสินค้าท่ีระลกึในราคายอ่มเยา 

และเป็นจุดลงเรือเพ่ือส่งนักท่องเท่ียวกลับไปยังตลาดน�า้คลองลัดมะยม	 เม่ือเส้นทางท่องเท่ียว 

เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั	 จึงมีรายการโทรทศัน์หลายรายการเข้าไปถ่ายท�าเพ่ือประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 

ใหม	่ๆ	รายการท่ีท�าให้คนทัว่ไปรู้จกัชมุชนนีม้ากขึน้	อาทิ	รายการ	“ฉนัไปค้างคืนกบัซปุตาร์”	ซึง่จดัให้	

“ณเดชน์-ญาญ่า”	ได้มาพกัค้างคืนท่ีโฮมสเตย์ของชมุชน	และร่วมท�ากิจกรรมทางวฒันธรรมของชมุชน

	 จากการวิเคราะห์การจดัการการทอ่งเท่ียวของชมุชนเกาะศาลเจ้า	ซึง่ผู้ เขียนได้ใช้ประสบการณ์

ท่ีคลกุคลีกบัคนในชมุชนและได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง	ๆ	กบัชมุชนหลายครัง้	ท�าให้เห็นวา่คนในชมุชน

ได้ใช้แนวทางการจดัการและพฒันาท่ีสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติท่ีรัฐบาลให้น้อมน�า	 “ศาสตร์

พระราชา”	 ของในหลวงรัชกาลท่ี	 9	มาพฒันาเพ่ือน�าไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม	

(ศกัดิส์ทิธ์ิ		ประดบัศลิป์,	2560)	โดยด�าเนินชีวิตตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระองค์เคยพระราชทาน

ไว้ตัง้แต่	 พ.ศ.	 2540	กลา่วคือ	 แนวคิดศาสตร์พระราชาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีพืน้ฐาน 

มาจากวิถีชีวิตดัง้เดมิของสงัคมไทย	สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้	และตามโลกให้ทนักบัการเปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลา	 เพ่ือให้รอดพ้นจากภัยและวิกฤต	 อนัจะน�าไปสู่ความมัน่คงและการพฒันาท่ียัง่ยืน	 

(มลูนิธิชยัพฒันา,	2559)	

	 ผู้ เขียนยงัมองในมิติของวฒันธรรมเพ่ิมเติมว่า	 ยงัคงมีศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินบางอย่างท่ียงั 

ไม่ถูกน�ามาพฒันา	 เน่ืองจากเป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานพิธีกรรมทางศาสนาเท่านัน้	 ได้แก่	 

งานแทงหยวก	 เป็นงานหตัถศิลป์ท่ีจดัอยู่ในงานช่างสิบหมู่	 ประเภทช่างสลกัของอ่อน	 เป็นงานท่ีใช้ 

"หยวก"	 หรือล�าต้นกล้วย	 มาใช้ประดบัตามฐานหรือเสา	 เช่น	 ประดบัซุ้มเบญจาในพิธีโกนจุกและ 

ร้านม้าหรือจิตกาธานพิธีศพ	 งานแทงหยวกของชุมชนแตกต่างจากท่ีอ่ืนตรงท่ีผสมผสานเข้ากับ 

การประดบังานปัน้และงานแกะสลกัซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน	จนเรียกได้วา่เป็นงาน	 “กลุม่ช่างวดั

จ�าปา”

	 งานเคร่ืองแขวน	 หรือ	 “พวงมะโหตร”	 เป็นเคร่ืองแขวนท่ีคนไทยภาคกลางใช้เรียกสิ่งท่ีมี 

ลกัษณะเป็น	 “พวงระย้า”	ท�าจากกระดาษสี	 แล้วน�ามาพบัและตดัเป็นรูปตา่ง	 ๆ	 ให้เป็นชัน้ในรูปแบบ

ของพวงอบุะ	มกัจะใช้แขวนเม่ือมีงานบญุ	งานมงคล	หรืองานร่ืนเริง	

	 งานชา่งเคร่ืองคาว-หวาน	คนในชมุชนเรียกพอ่ครัว	แมค่รัว	ท่ีมีความสามารถในการท�าอาหาร

คาว-หวานแบบไทยวา่	ชา่งเคร่ืองคาว-หวาน	อาหารไทยท่ีหารับประทานได้ยากในปัจจบุนัยงัสามารถ

หารับประทานได้ในชุมชนนี	้ อาทิ	 แกงรัญจวน	ทองหยิบ	 ทองหยอด	 ฝอยทอง	 เป็นต้น	 แต่อาหาร 

ดังท่ีกล่าวมาจะมีการท�าขึน้ก็เฉพาะงานประเพณีของวัดจ�าปา	 หรืองานไหว้ศาลเจ้าพ่อจุ้ ย	 ซึ่งมี 

ไม่บ่อยนักในแต่ละปี	 ศิลปวฒันธรรมท่ีกล่าวมานีห้ากได้รับการพฒันาหรือออกแบบเป็นกิจกรรม 

ส�าหรับนกัทอ่งเท่ียวให้เหมาะสม	จะเพ่ิมความนา่สนใจในการทอ่งเท่ียวชมุชนไมน้่อย
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บทสรุป
	 จากการศกึษาพบว่า	 ชมุชนเกาะศาลเจ้า	 ได้ใช้ศาสตร์พระราชา	 รัชกาลท่ี	 9	 ในการพฒันา 

การท่องเท่ียวของชมุชนอย่างยัง่ยืน	 โดยใช้หลกัส�าคญัในการสร้างความ	 “เข้าใจ”	 ให้กบัคนในชมุชน

ด้วยการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพซึง่กนัและกนั	มีการยอมรับในผู้น�าและสร้างความเข้าใจในทกุด้าน

ไปพร้อม	ๆ	กนั	ท�าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้	จากนัน้ชมุชนก็ได้เกิดการรับรู้เพ่ือ	“เข้าถงึ”	 

การวางแผนพฒันาต่าง	 ๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถเข้าถึงวตัถปุระสงค์ร่วมกนัได้อย่างลึกซึง้	 

ดงัเชน่ค�าเปรียบวา่เข้าถงึด้วย	“การระเบดิจากข้างใน”	จนกระทัง่ชมุชนสามารถ	“พฒันา”	สูก่ารเป็นชมุชน 

เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน	ทัง้นีช้มุชนเกาะศาลเจ้ามีความโดดเดน่ในมิติด้านวฒันธรรมอยา่งมาก	

ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนแบบชนบทท่ีอยู่ในเมืองกรุง	 งานช่างและงานศิลปะเช่นการแทงหยวก 

ท่ีนบัวนัจะหาดไูด้ยาก	 งานดอกไม้สด	 งานแป้งร�่า	 งานแป้งพวงท่ีเกือบจะเลือนหายไปจากการรับรู้ 

ของคนในสงัคมแตก็่สามารถพบเห็นได้ในชมุชนนี	้ ขณะเดียวกนัผู้ เขียนมีความเห็นวา่ชมุชนจะยัง่ยืน 

ตอ่ไปหากคนในชมุชนสามารถยดึแนวทางศาสตร์พระราชาในการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง	รวมถงึพยายาม

สร้างให้คนในชมุชนเกิดความรู้สกึมีสว่นร่วมและพฒันาชมุชนให้คูข่นานไปกบัการสบืทอดไปยงัทายาท

โดยสร้างความรู้สกึหวงแหนในศิลปวฒันธรรมและสร้างส�านกึการเป็นเจ้าของบ้านเพ่ือสง่เสริมให้เกิด

ความยัง่ยืนทางวฒันธรรม	เศรษฐกิจ	และสิง่แวดล้อมของชมุชนอยา่งแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
	 จากการศกึษาวิเคราะห์ท�าให้ทราบว่า	 ชมุชนเกาะศาลเจ้ามีเอกลกัษณ์โดดเด่นในเร่ืองศิลป

วัฒนธรรมชุมชนท่ีจับต้องได้	 แต่ก็ยังมีศิลปวัฒนธรรมบางอย่างท่ียังไม่ได้รับการเผยแพร่มากนัก	

เน่ืองจากเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมทางศาสนาซึง่พบเห็นได้ไมบ่อ่ยนกั	 ทัง้นี	้ หากได้รับการสง่เสริมพฒันา

ให้ออกมาในรูปแบบของกิจกรรมเพ่ือการทอ่งเท่ียวท่ีเหมาะสม	จะเพ่ิมความนา่สนใจทางการทอ่งเท่ียว

ชมุชนในมิตวิฒันธรรมเพ่ิมขึน้	จงึมีข้อเสนอแนะ	ดงันี ้

	 1.		 ควรสง่เสริมให้มีกิจกรรมการสง่เสริมการท่องเท่ียวของชมุชนในมิติวฒันธรรมอย่างเป็น

ระบบและเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง	

	 2.	 ควรมีการส่งเสริมให้คนในชมุชนมีความเข้าใจเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพ่ือก่อ 

ให้เกิดการอนรัุกษ์และรักษาวฒันธรรมชมุชนอยา่งยัง่ยืน

	 3.		 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนหรือการท่องเท่ียวชุมชน	 

ควรเข้ามาสง่เสริมให้เกิดการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม

	 4.		 ควรมีโครงการขยายผลกิจกรรมการทอ่งเท่ียวไปสูก่ลุม่คนตา่ง	ๆ	ภายในชมุชนให้มากขึน้	

เชน่	การสร้างมคัคเุทศก์น้อย	หรือมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน	เป็นต้น	

	 5.	 ควรมีการสร้างเครือข่ายชุมชนรอบข้างท่ีมีความโดดเด่นในมิติวัฒนธรรมคล้ายกัน	 

เพ่ือพฒันาให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเช่ือมโยง



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018394

เอกสารอ้างองิ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.	 (2560).	ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ ย่ังยืน.  

	 ค้นเม่ือ	22	กมุภาพนัธ์	2561,	จาก	http://kingwisdom.tourismthailand.org/newcontent?id=5

ข่าวท�าเนียบรัฐบาล.	 (2560).	 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา	 อย่างยั่งยืน.	 รัฐบาลไทย. ค้นเม่ือ 

	 5	กรกฎาคม	2561,	จาก	http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/3558

เซเลบริตี	้ (นามแฝง).	 (2560).	 ท่องเที่ยวยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา.	 ค้นเม่ือ	10	มกราคม	2560,	 

	 จาก	http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/298188

มหาวิทยาลยัศิลปากร.	 (2550).	รายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยวแบบย่ังยืน  

 ย่านตลาดน�า้ตลิ่งชันและพืน้ที่ เก่ียวเน่ืองเขตตลิ่งชัน. กรุงเทพฯ:	 กองการท่องเท่ียว	 

	 ส�านักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเท่ียว	 กรุงเทพมหานคร	 ร่วมกับ	 คณะโบราณคดี	 

	 มหาวิทยาลยัศลิปากร.

มลูนิธิชยัพฒันา.	 (2559).	 เศรษฐกิจพอเพียง. ค้นเม่ือ	 23	 กมุภาพนัธ์	 2561,	 จาก	 http://www. 

	 chaipat.or.th/content/porpeing/porpeing.html

ระพีพฒัน์		เกษโกศล.	(2557).		การจดัการท่องเที่ยววถิถีิ่น ชุมชนเกาะศาลเจ้าและพืน้ที่เก่ียวเน่ือง  

 เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาการจดัการ 

	 ทรัพยากรวฒันธรรม	บณัฑิตวิทยาลยั	มหาวิทยาลยัศลิปากร.

วาไรตีท้่องเท่ียว.	 (2556).	 สัมผัสวิถีถ่ินตลิ่งชัน	 ผ่านโฮมสเตย์กลางเกาะ	 ชุมชนเกาะศาลเจ้า. 

 MGR Online. ค้นเม่ือ	 22	 กมุภาพนัธ์	 	 2561,	 จาก	 http://www.manager.co.th/travel/ 

	 viewnews.aspx?NewsID=9560000074212

ศกัดิ์สทิธ์ิ		ประดบัศลิป์.	(2560). รัฐบาล สานต่อศาสตร์พระราชา น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกจิ 

 พอเพียง มาปรับใช้ในการวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. ค้นเม่ือ	 22	 กมุภาพนัธ์	 2561, 

	 จาก	http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNPOL6011240010036

สดุารา		สจุฉายา.	(2542).	ธนบุรี. กรุงเทพฯ:	สารคดี.

อภิลกัษณ์			เกษมผลกลู.		(2553).		มหาสวัสดิ์ 150 ปี มหานทพีระราชทาน. นครปฐม:		คณะศลิปศาสตร์	 

	 มหาวิทยาลยัมหิดล.

อานนท์			ศกัดิว์รวิชญ์.		(2560).		เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา:  วธีิการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันา 

 ที่ ย่ังยืน.	 ค้นเม่ือ	 22	 กุมภาพันธ์	 2561,	 จาก	 https://mgronline.com/daily/detail/ 

	 9600000103010

Gowdy,	J.	(1999).	Economic	concepts	of	sustainability:	Relocating	economic	activity	within	 

	 society	&	 	environment.	 In	Becker,	E.	&	Jahn,	T.	Eds.	Sustainability & the Social  

 Sciences.	(pp.	162-181).Germany:	Hamburger.



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 395

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั	 (Journal	 for	 Social	 Science	Research)	 เกิดจากความร่วม

มือระหว่างมหาวิทยาลยัราชภัฏภูมิภาคตะวนัตก	 4	 มหาวิทยาลยั	 (มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี	

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม	และมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ)	

โดยมีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมเป็นผู้ รับผิดชอบด�าเนินการ	 ก�าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ	 2	 ฉบบั	

ฉบบัท่ี	1	เดือนมกราคม-มิถนุายน	และฉบบัท่ี	2	เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม	วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั

เน้นการน�าเสนอบทความวิจยั	 โดยอาจมีบทวิจารณ์หนงัสือ	 (book	 review)	 หรือบทความปริทศัน์ 

(review	 article)	 ตีพิมพ์ร่วมด้วย	 บทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการกลั่นกรองจาก 

ผู้ ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย	 2	 คน	 ใน	 3	 คน	 ช่ือผู้ เขียนและผู้ ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ	 และ 

การประสานงานระหวา่งผู้ เขียนและผู้ทรงคณุวฒิุต้องผา่นกองบรรณาธิการเทา่นัน้

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ	 ให้กรอกรายละเอียดในหนังสือน�าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผล

งานดงักลา่วเป็นของตนจริงและเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน	 2	 ปี	 ไม่เคยเผยแพร่ในท่ีใด	 ไม่อยู่ในระหว่าง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในท่ีใด	 และจะไม่สง่เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน	 90	 วนั	 จากวนัท่ี 

รับบทความ	 กรณีท่ีบทความเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาควรใส่ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ เขียน 

ร่วมด้วย	

การเรียงล�าดบัเนือ้หา	 จดัรูปแบบ	และการพิมพ์ขนาดอกัษร	ส�าหรับบทความวิจยัมีเกณฑ์ 

ดงัตอ่ไปนี ้

การเรียงล�าดบัเนือ้หา

1.		 ช่ือเร่ือง	(Title)	ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

2.		 ช่ือผู้ เขียน	(Author)	ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3.		 บทคดัย่อภาษาไทย	ความยาว	 15-20	บรรทดั	 (300-350	ค�า)	 โดยให้สรุปเนือ้หาของ

บทความทัง้หมดให้เข้าใจท่ีมาของการท�าวิจยั	วิธีการโดยยอ่	ผลท่ีได้จากการวิจยั	และน�าไปใช้ประโยชน์

อยา่งไร	และได้ผลลพัธ์อยา่งไร

4.		 ค�าส�าคญัภาษาไทย	ไมเ่กิน	5	ค�า	(ไมใ่ชว่ลี	หรือ	ประโยค)

5.		 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	 แปลจากบทคัดย่อภาษาไทย	 มีขนาดและเนือ้หาเหมือนกับ

บทคดัยอ่ภาษาไทย

6.		 ค�าส�าคญัภาษาองักฤษ	(Keywords)	แปลจากค�าส�าคญัภาษาไทย

7.		 บทน�า	(Introduction)	ชีใ้ห้เหน็ความส�าคญัของเร่ืองท่ีท�า	และขอบขอบเขตของปัญหาวิจยั

8.		 วตัถปุระสงค์	 (Objective)	 ระบวุตัถปุระสงค์การวิจยั	หรือวตัถปุระสงค์เฉพาะท่ีน�าเสนอ 

ในบทความวิจยันี ้
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9.		 วิธีด�าเนินการ	 (Material	 and	Method)	 อธิบายวิธีการด�าเนินการวิจยัในสาระส�าคญั 

ท่ีจ�าเป็น	โดยกลา่วถงึวิธีการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง	ท่ีมาของกลุม่ตวัอยา่ง	แหลง่ท่ีมาของข้อมลู	การเก็บและ

รวบรวมข้อมลู	การใช้เคร่ืองมือ	สถิตท่ีิใช้ในการวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลู

10.		ผลการวิจัย	 (Result/Finding)	 แสดงผลท่ีเกิดขึน้จากการวิจัยโดยตรง	 ซึ่งอาจ 

มีภาพประกอบ	แผนภมิู	ตารางหรือการสื่อในลกัษณะอ่ืน	ๆ	ท่ีเข้าใจได้งา่ย

11.		อภิปรายผล	(Discussion)	อภิปรายและอ้างอิงให้เหน็วา่ผลการวิจยัดงักลา่วนัน้	ได้สร้าง

องค์ความรู้ใหม	่ในสว่นใด	และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากผลการด�าเนินงานให้เหน็เป็นรูปธรรมได้

อยา่งไร	เหมือนหรือแตกตา่งจากผลการวิจยัอ่ืน	ๆ

12.		ข้อเสนอแนะ	(Suggestion)	แนะน�าการน�าไปใช้	และแนะน�าเพ่ือน�าไปตอ่ยอดการวิจยั

13.		สรุป	(Conclusion)	สรุปประเดน็ข้างต้นทกุข้อให้ได้ความกะทดัรัด	ประมาณ	1	ยอ่หน้า

14.	เอกสารอ้างอิง	 (Reference)	 ให้ดกูารลงรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความประกอบ 

ข้างต้น

การพมิพ์ ขนาดตวัอักษร และความห่างระหว่างบรรทดั

ให้พิมพ์ต้นฉบบัด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	2007	มีความยาวรวมทกุรายการ	(ช่ือเร่ือง-

เอกสารอ้างอิง	และตาราง)	จ�านวน	15-20	หน้า	(4,500-6,000	ค�า)	ขนาดกระดาษ	A4	หา่งจากขอบ

ทกุด้าน	1	นิว้	ใช้แบบอกัษร	AngsanaNew	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ระยะหา่งระหวา่งบรรทดั	

1	เคาะ	(Single	Space)	โดยมีรายละเอียดแตล่ะรายการ	ดงัตอ่ไปนี ้

1.		 ช่ือเร่ือง	(Title)	ขนาดตวัอกัษร	20	จดุ/หนา	จดัไว้กลางหน้ากระดาษ

2.		 ช่ือผู้ เขียน	(Author)	และหวัข้อ	“บทคดัยอ่”	หรือ	“Abstract”	ขนาดตวัอกัษร	18	จดุ/หนา	

จดัไว้กลางหน้ากระดาษ

3.		 ค�าส�าคญั	(Keywords)	และ	หวัข้อหลกั	(Heading)	ขนาดตวัอกัษร	18	จดุ/หนา	เนือ้หา

ของค�าส�าคญัขนาดตวัอกัษร	16	จดุ	จดัชิดขอบกระดาษด้านขวา

4.		 ช่ือข้อหวัข้อรอง	(Sub-heading)	และช่ือตารางขนาด	16	จดุ/หนา	ข้อความในตารางขนาด

ตวัอกัษร	14	จดุ	จดัไว้กลางหน้ากระดาษ

5.		 ความหา่งระหวา่งข้อความ	เม่ือสิน้สดุเนือ้หาแล้วขึน้หวัข้อหลกัเคาะ	2	ครัง้	เนือ้หาบรรทดั

ใหมถ่ดัจากหวัข้อให้เคาะ	1	ครัง้	ตามปกติ

การลงรายการเอกสารอ้างองิในเนือ้เร่ืองของบทความ (Citation)

การอ้างอิงในเนือ้หาของบทความ	ใช้การอ้างแบบนาม-ปี	 (Author-year)	ปรากฏแทรกอยูใ่น

เนือ้หาของบทความ	(In-text	Citation)	มีรายละเอียด	ดงัตอ่ไปนี ้
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1.  การอ้างองิมี 2 แบบ	คือ	แบบท่ีช่ือผู้แตง่อยูใ่นวงเลบ็	และท่ีช่ือผู้แตง่อยูน่อกวงเลบ็

 แบบที่ 1	 ช่ือผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ	 ให้เรียงตามล�าดบั	 ข้อความท่ีอ้างถึง...(ช่ือ//นามสกลุ 

ผู้แตง่,/ปีท่ีพิมพ์:/หมายเลขหน้าท่ีอ้าง)/	ถ้าผู้แตง่เป็นชาวตา่งชาติ	ใช้เฉพาะนามสกลุ	เชน่

	 ...ชาวเขามีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้	(ประไพ		อดุมทศันีย์,	2530:	20)

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

 แบบที่  2	 ช่ือผู้ แต่งอยู่นอกวงเล็บ	 ให้เรียงตามล�าดบั	 ช่ือผู้ แต่ง/(ปีท่ีพิมพ์:/หมายเลข

หน้าท่ีอ้าง)/ข้อความท่ีอ้าง...	 ถ้าผู้ แต่งเป็นชาวต่างชาติ	 เม่ือนามสกุลของผู้ แต่งอยู่นอกวงเล็บ 

ต้องเขียนนามสกลุของผู้แตง่เป็นภาษาองักฤษไว้ในวงเลบ็ด้วย	เชน่

	 ประไพ		อดุมทศันีย์	(2530:	20)	ได้กลา่วถงึเป้าหมายของการด�าเนินงาน...

	 เทเลอร์	(Taylor,	1968:	181-182)	ได้แสดงความเหน็ไว้วา่	เม่ือบคุคลต้องการข้อสนเทศ...

2.  การอ้างองิที่ไม่ระบุหมายเลขหน้า	ให้เรียงเลียนตามข้อ	1	ตา่งเพียงตดัหมายเลขหน้า

ออกเทา่นัน้

3.  การลงรายการอ้างองิ

	 3.1		ให้ตดัยศ	ต�าแหน่งทางวิชาการ	 วิชาชีพ	 ฐานะการสมรสออก	 เช่น	 ศาสตราจารย์	 

ดร.เปลือ้ง	ณ	นคร	ให้เขียนวา่	(เปลือ้ง	ณ	นคร,	2536:	42)

	 3.2		กรณีผู้แตง่ใช้นามแฝง	ให้ใช้นามแฝงตามท่ีปรากฏจริง	เชน่	(หยก	บรูพา,	2525:	41-45)

	 3.3		กรณีผู้แตง่เป็นชาวตา่งประเทศ	ให้ใช้เฉพาะนามสกลุเทา่นัน้	เชน่	Douglas	Cockerell	

ให้เขียนวา่	(Cockerell,	1985:	56-60)	หากนามสกลุของผู้แตง่อยูน่อกวงเลบ็	ต้องเขียนนามสกลุของผู้

แตง่เป็นภาษาองักฤษไว้ในวงเลบ็ด้วย	เชน่	ค้อกเกอร์เรลล์	(Cockerell,	1985:	56-60)	อธิบายวา่...

	 3.4		กรณีผู้แตง่คนไทย	 เขียนเอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ	 ให้ใสช่ื่อและนามสกลุ	 เช่น	

เกษม	สวุรรณกลุ	ให้เขียนวา่	(Kasem	Suwanagul,	1982:	60-75)

	 3.5		กรณีผู้แต่งมีฐานนัดรศกัดิ์	 บรรดาศกัดิ์	 สมณศกัดิ์	 หรือเป็นองค์กร	 หน่วยงาน	 ให้

คงไว้ตามเดิม	 เช่น	 (กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์,	 2516:	 16-25),	 (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

[จวน	อฏุฐายี],	2512:	95),	(สมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทย,	2540:	27)

	 3.6		กรณีผู้แตง่หลายคน

	 	 	 ผู้แตง่	 2	คน	 ให้ระบผุู้แตง่ทัง้	 2	 คน	 โดยมีค�าว่าและคัน่ระหว่างกลาง	 เช่น	 (ชตุิมา	 

สจัจานนัท์	และนนัทิพา	มีแต้ม,	2530:	17-25),	(Marks	and	Neilwson,	1991:	26-29)

	 	 	 ผู้แตง่	 3-6	คน	 ให้ระบผุู้แตง่ทกุคน	 โดยใช้เคร่ืองหมายจลุภาค	 (,)	 คัน่ผู้แตง่ทกุคน	 

ยกเว้นคนสดุท้ายให้คนัด้วยค�าวา่	“และ”	เชน่	 (เจือ	สตะเวทิน,	ฐะประนีย์	นาครทรรพ	และประภาศรี	

สีหอ�าไพ,	2519:	98-100)

	 	 	 ผู้แตง่มากกวา่	6	คน	ให้ระบเุฉพาะช่ือ	3	คนแรก	และตามด้วยค�าวา่	“และคณะ”	ถ้า
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เป็นภาษาตา่งประเทศให้ตามด้วยค�าวา่	“and	other”	หรือ	“et	al”	(กอบแก้ว		โชตกิญุชร,	สกุานดา		ดี

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

	 3.7		อ้างเอกสารของผู้แต่งคนเดียวกัน	 และมีหลายเร่ือง	 แต่มีปีท่ีพิมพ์เดียวกัน	 ให้ใส	่ 

ก	ข	ค	ก�ากบั	หรือ	 a	 b	 c	 ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ	 เช่น	 (ธานินทร์	 กรัยวิเชียร,	 2520	ก:	 64-75), 

(ธานินทร์	กรัยวิเชียร,	2520	ข:	52-55)

	 3.8		กรณีอ้างอิงเนือ้หาท่ีเหมือนกนั	 สอดคล้องกนั	 หรือ	 มีความหมายเดียวกนั	 ของผู้

แต่งหลายคน	 ให้ระบุผู้ แต่งและรายละเอียดทกุคนโดยใช้เคร่ืองหมายอฒัภาค	 (;)	 คัน่	 เช่น	 (ธงชยั 

สนัตวิงษ์,	2533:	45-47;	นิพนธ์	จิตต์ภกัดี	และทิพาพนัธ์		สงัฆพงษ์,	2547:	15)

	 3.9		กรณีท่ีเอกสารไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์	 ให้ลงรายการว่า	 ม.ป.ป.	 หรือ	 n.d.	 ในกรณี 

ภาษาตา่งประเทศ	เชน่	(นริศรา	ฐีตะธรรมานนท์	และคณะ,	ม.ป.ป.:	12)

	 3.10	กรณีอ้างเอกสารตอ่จากเอกสารอ่ืน

	 	 	 1)	 หากให้ความส�าคญักบัเอกสารต้นฉบบัเดิมมากกว่า	 ให้ลงรายการของเอกสาร

ต้นฉบบั	 ตามด้วยค�าว่า	 “อ้างถึงใน”	 หรือ	 “quoted	 in”	 หรือ	 “cited	 by”	 ในกรณีเอกสารภาษา

องักฤษ	แล้วจงึอ้างรายการเอกสารรอง	 เช่น	 (ม.ล.จ้อย	นนัทิวชัรินทร์,	 2514:	 110	 อ้างถึงใน	 วลัลภ	 

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

	 	 	 2)	 หากให้ความส�าคญักบัเอกสารรองมากกว่า	 ให้ลงรายการเอกสารรองตามด้วย

ค�าวา่	“อ้างจาก”	หรือ	“quoting”	หรือ	“citing”	ในกรณีภาษาตา่งประเทศ	แล้วจงึอ้างรายการเอกสาร

ต้นฉบบัเดิม	 เช่น	 (วลัลภ	สวสัดิวลัลภ,	 2534:	 171	 อ้างจาก	ม.ล.จ้อย	นนัทิวชัรินทร์,	 2514:	 110), 

(Rampel,	1994:	94	citing	Felix,	1993:	17)

	 3.11	 กรณีเอกสารอ้างอิงไม่ปรากฏช่ือผู้ แต่ง	 แต่ปรากฏช่ือบรรณาธิการ	 (ed.)	 ผู้

รวบรวม	 (comp.)	หรือ	ผู้แปล	 (trans.)	 ให้ลงช่ือบรรณาธิการ	ผู้รวบรวม	หรือผู้แปล	 เช่น	 (สมัพฒัน์ 

มนสัไพบลูย์,	บรรณาธิการ,	2541:	25),	(Normans,	ed.,	1999:	68-72)

การลงรายการเอกสารอ้างองิท้ายบทความ (Reference)

ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา	(American	Psychological	Associa-

tion,	APA)	ระบเุฉพาะรายการท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หาของบทความเทา่นัน้	โดยให้เรียงเอกสารภาษาไทย 

ไว้ก่อนภาษาองักฤษ	และให้เรียงเอกสารปฐมภมิูไว้ก่อนเอกสารทตุยิภมิู	แสดงการลงรายการเพ่ือเป็น

ตวัอยา่ง	ดงันี ้

1. หนังสือทั่วไป	 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดบั	 ผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนังสือ.//ช่ือชดุ

หนังสือและล�าดบัท่ี	 (ถ้ามี).//เล่มท่ีใช้อ้าง	 (ถ้ามี).//(ครัง้ท่ีพิมพ์).//สถานท่ีพิมพ์:/ส�านักพิมพ์.	 เช่น	 

เทพนารินทร์	ประพนัธ์พฒัน์.	(2548).	วศิวกรรมเคร่ืองมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ:	โอเดียนสโตร์.

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

	 Pearson.
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2.  หนังสือรวมเร่ือง	 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ	 ผู้ เขียนบทความ.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือ

บทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ,	 ต�าแหน่ง	 (ถ้ามี)//ช่ือหนงัสือรวมเร่ือง//(หมายเลขหน้าบทความ).//ช่ือ

จงัหวดัท่ีพิมพ์:/ช่ือส�านกัพิมพ์.	เชน่	

สปุราณี		แจ้งบ�ารุง.	(2546).	ปริมาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รับประจ�าวนั.	ใน	สปุราณี	แจ้งบ�ารุง	

	 และคณะ,	บรรณาธิการ.	ปริมาณสารอาหารอ้างองิที่ควรได้รับประจ�าส�าหรับคนไทย 

 พ.ศ. 2546 (พิมพ์ครัง้ท่ี	 3	หน้า	 21-26).	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและ 

	 พสัดภุณัฑ์	(รสพ).

3. หนังสือแปล	ให้ลงรายการเรียงตามล�าดบั	ช่ือผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนงัสอืแปล.//แปล

จาก/ช่ือหนงัสือต้นฉบบั//(พิมพ์ครัง้ท่ี).//โดย/ช่ือผู้แปล.//สถานท่ีพิมพ์:/ส�านกัพิมพ์.	เชน่

พาร์กินสนั,	ซี	บอร์ทโคท	และรัสตอมจิ,	เอม็	เค.	(2536).	การบริหารยุคใหม่.	แปลจาก	Rarlities	in	 

	 management.	โดย	เริงศกัดิ์	ปานเจริญ.	กรุงเทพฯ:	ซีเอด็ยเูคชัน่.

4.  วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์	 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดบั	 ผู้ เขียนวิทยานิพนธ์.// 

(ปีท่ีวิจยัส�าเร็จ).//ช่ือวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดบั)/ช่ือสาขาวิชา/สงักดัของสาขาวิชา/

มหาวิทยาลยั.	เชน่

เข็มทอง	 ศิริแสงเลิศ.	 (2540).	การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร.	 ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต	 

	 สาขาการบริหารการศกึษา	บณัฑิตวิทยาลยั	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.

5.  รายงานการวจิยั	 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดบั	 ช่ือผู้วิจยั.//(ปีท่ีพิมพ์).//รายงานการวิจยั

เร่ือง/...//สถานท่ีพิมพ์:/ผู้จดัพิมพ์.	เชน่

ชวนพิศ	 สทุศันเสนีย์.	 (2534).	 รายงานการวิจัยเร่ือง การใช้และไม่ใช้บริการกฤตภาคของ 

 นักศกึษา มหาวทิยาลัยรามค�าแหง. กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง.

6.  วารสาร	 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ	 ช่ือผู้ เขียนบทความ.//(ปีท่ีพิมพ์,/เดือน).// 

ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,//ปีท่ี/(ฉบบัท่ี),เลขหน้าบทความ.	เชน่

ประหยัด	 หงษ์ทองค�า.	 (2544,	 เมษายน).	 อ�านาจหน้าท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	 

	 พ.ศ.	2540.	รัฐสภาสาร,	49	(4),	1-16.

7.  หนังสือพิมพ์และกฤตภาค	 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ	 ช่ือผู้ เขียนบทความ.// 

(ปีท่ีพิมพ์,/เดือน/วนัท่ี).//ช่ือบทความ./ช่ือหนงัสือพิมพ์,/เลขหน้าบทความ.	เชน่

ทีมข่าวเศรษฐกิจ.	 (2545,	 กันยายน	 18).	 ผลพวงแห่งการพฒันา	 4	 ทศวรรษ	 บทเรียนแผน	 9	 –	 

	 ก้าวอยา่งยัง่ยืน. มตชิน,	7.
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8.  อินเทอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ	 ให้ลงรายการเรียงตามล�าดบั	 ช่ือผู้จดัท�าเว็บไซต์.// 

(ปีท่ีเข้าถงึ).//ช่ือเวบ็ไซต์./<แหล่งที่อยู่ที่เข้าถงึได้>/(วนั/เดือนท่ีเข้าถงึ).	เชน่

มหาวิทยาลยันเรศวร,	ส�านกัหอสมดุ.	(2548).	ฐานข้อมลูทรัพยากรห้องสมดุ.	<http://library.nu.ac.th/>  

	 (1	ตลุาคม)

การเขียนบทวิจารณ์หนงัสือ	 ให้ประกอบด้วย	 ช่ือเร่ือง	 ช่ือผู้ เขียน	บทน�า	บทวิจารณ์	บทสรุป	

และเอกสารอ้างอิง	โดยเรียงล�าดบั	ดงันี ้

1.	 ช่ือเร่ือง	 ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	และสื่อความหมายได้ชดัเจน	 โดยอาจตัง้

ตามช่ือหนงัสือท่ีวิจารณ์	ตัง้ช่ือตามตามจดุมุง่หมายของเร่ือง	หรือตัง้ช่ือด้วยการให้ประเดน็ชวนคดิ

2.	 ช่ือผู้ เขียน	ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3.	 บทน�า	เป็นการเขียนน�าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะวิจารณ์	เชน่	ช่ือหนงัสือ	ช่ือผู้แตง่	ความเป็นมา

ของหนงัสือ	และอธิบายเหตจุงูใจท่ีท�าให้วิจารณ์หนงัสือนัน้

4.	 บทวิจารณ์	 เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ์	 โดยเสนอแนะ

จุดเด่นและจุดบกพร่องของเร่ืองอย่างมีหลกัเกณฑ์และเหตผุล	หากต้องการเล่าเร่ืองย่อ	 ควรเขียน 

เล่าอย่างสัน้	 ๆ	 เพราะการวิจารณ์ไม่ใช่การสรุปเร่ือง	 แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ วิจารณ์ 

ต่อหนงัสือเร่ืองนัน้	 ผู้ เขียนต้องการสื่อความหมายอะไรมายงัผู้อ่านหนงัสือ	 และสื่อสารชดัเจนหรือ

ไม	่อยา่งไร	 ถ้าประเดน็ในการวิจารณ์มีหลายประเดน็ควรน�าเสนอตามล�าดบั	 เพ่ือให้ผู้อา่นบทวิจารณ์

เข้าใจงา่ยไมส่บัสน	ในกรณีท่ีมีจดุเดน่และจดุด้อยควรเขียนถงึจดุเดน่ก่อนแล้วจงึกลา่วถงึจดุด้อย	เพ่ือ

ให้เกียรติและแสดงให้เหน็วา่การวิจารณ์	คือการสร้างสรรค์ไมใ่ชก่ารท�าลาย	

5.	 บทสรุป	 เป็นการเขียนสรุปความคิดทัง้หมดท่ีวิจารณ์และให้แง่คิด	 หรือข้อสงัเกตท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่ผู้อา่น	นอกจากนีย้งัช่วยให้ผู้อา่นได้ทบทวนประเดน็ส�าคญัของเร่ืองและความคิดส�าคญั

ของผู้วิจารณ์

6.	 เอกสารอ้างอิง	 ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา	 (American	Psy-

chological	Association,	APA)	ระบเุฉพาะรายการท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หาของบทความเทา่นัน้	โดยให้

เรียงตามล�าดบัอกัษร	และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาองักฤษ

องค์ประกอบและรูปแบบการพิมพ์บทความปริทศัน์	ประกอบด้วย	 ช่ือเร่ือง	 ช่ือผู้ เขียน	บทน�า	

บทปริทศัน์	บทสรุป	และเอกสารอ้างอิง

1.	 ช่ือเร่ือง	ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	และสื่อความหมายได้ชดัเจน	

2.	 ช่ือผู้ เขียน	ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
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3.	 บทน�า	กลา่วถงึความนา่สนใจของเร่ืองท่ีน�าเสนอ	และเป็นการเขียนน�าไปสูเ่นือ้หาแตล่ะ

ประเดน็	

4.	 บทปริทศัน์	เป็นการเขียนวิพากษ์งานวิชาการ	ท่ีมีการศกึษาค้นคว้าอยา่งละเอียด	วิเคราะห์

และสงัเคราะห์องค์ความรู้	ทัง้ทางกว้างและทางลกึอยา่งทนัสมยั	โดยชีใ้ห้เหน็แนวโน้มท่ีควรศกึษาและ

พฒันาตอ่ไป

5.	 บทสรุป	เป็นการเขียนสรุปเร่ืองท่ีน�าเสนอ	พร้อมข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว

6.	 เอกสารอ้างอิง	 ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา	 (American	Psy-

chological	Association,	APA)	ระบเุฉพาะรายการท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หาของบทความเทา่นัน้	โดยให้

เรียงตามล�าดบัอกัษร	และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาองักฤษ

การพิมพ์ต้นฉบบัวิจารณ์หนังสือและบทความปริทศัน์	 ให้พิมพ์ด้วยโปรแกรม	Microsoft	

Word	 2007	 มีความยาวรวมทกุรายการ	 ไม่เกิน	 20	หน้า	 ขนาดกระดาษ	A4	ห่างจากขอบทกุด้าน	 

1	นิว้	ใช้แบบอกัษร	AngsanaNew	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ระยะหา่งระหวา่งบรรทดั	1	เคาะ	

(Single	Space)	 ช่ือเร่ืองใช้ขนาดตวัอกัษร	20	จดุ/หนา	จดัไว้กลางหน้ากระดาษ	 ช่ือผู้ เขียนใช้ขนาด 

ตวัอกัษร	18	จดุ/หนา	จดัไว้กลางหน้ากระดาษ	หวัข้อหลกัใช้ขนาดตวัอกัษร	18	จดุ/หนา	จดัชิดขอบ

กระดาษด้านซ้าย	เนือ้หาใช้ขนาดตวัอกัษร	16	จดุ	จดัข้อความกระจายแบบไทย
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ขัน้ตอนการพจิารณาตพีมิพ์ผลงานวชิาการในวารสารสังคมศาสตร์วจิยั

ผู้เขียนแก้แล้วส่งคืน

ไม่ผ่านส่งกลับ

รับบทความ

บรรณาธิการ

ผู้กล่ันกรองคุณภาพทางวชิาการ

ตพีมิพ์โดยไม่ต้องแก้ไข ตพีมิพ์โดยมีการแก้ไข

ผู้เขียนแก้ไขแล้วส่งคืนให้กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการส่งให้ผู้เขียนแก้

กองบรรณาธิการส่งให้ผู้กล่ันกรองตรวจสอบ

ผู้กล่ันกรองตรวจสอบแล้วส่งคืนกองบรรณาธิการ

โรงพมิพ์จดัท�าต้นฉบบัแล้วส่งกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการตรวจสอบและส่งโรงพมิพ์

กองบรรณาธิการส่งตพีมิพ์เผยแพร่

แจ้งให้ผู้เขียนทราบ

ไม่รับตพีมิพ์

กองบรรณาธิการกล่ันกรองเบือ้งต้น
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หนังสือน�าส่งบทความวจิยั

วนัท่ี	.......	เดือน	..........	พ.ศ.	..........

เรียน		บรรณาธิการวารสารสงัคมศาสตร์วิจยั

เร่ือง		น�าสง่บทความวิจยั

สิ่งที่ส่งมาด้วย		 1.	เอกสารบทความวิจยัจ�านวน	3	ชดุ

	 	 	 2.	CD	บทความวิจยัจ�านวน	1	แผน่	(พิมพ์ด้วยโปรแกรม	Microsoft	word)

	 ข้าพเจ้า	นาย/นาง/นางสาว	ช่ือ	และ	นามสกลุ	………………………………………...........……………….…….....………

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

(ชาวไทยระบทุัง้ช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษ		ชาวตา่งชาตริะบเุฉพาะช่ือภาษาองักฤษ)

ท่ีอยูเ่พ่ือการตดิตอ่โดยละเอียด	....................................................................................	แขวง/ต�าบล.............................................

เขต/อ�าเภอ	............................จงัหวดั	................................รหสัไปรษณีย์	......................	โทรศพัท์.................................................	

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี...........................................โทรสาร	...............................................	E-mail:	………...........................................

	 ขอสง่บทความวิจยั							ไมเ่ป็น	หรือ					 	เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร..........................................................

สาขา.........................................	มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา	..............................................................	ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.	ช่ือบทความภาษาไทย	.............................................................................................................................................................

2.	ช่ือบทความภาษาองักฤษ	........................................................................................................................................................

3.	เจ้าของผลงาน	(ระบคุ�าน�าหน้าช่ือ	นาย		นาง		นางสาว	พระมหา	เป็นต้น	ซึง่ไมใ่ชต่�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ)

				คนท่ี	1	ช่ือ	(ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาองักฤษ)........................................................................

	 ต�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ	..............................................................................................................................

	 สถานท่ีท�างาน/สถาบนัการศกึษา	................................................................................................................................

				คนท่ี	2	ช่ือ	(ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาองักฤษ)........................................................................

	 ต�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ	...............................................................................................................................

	 สถานท่ีท�างาน/สถาบนัการศกึษา	................................................................................................................................

				คนท่ี	3	ช่ือ	(ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาองักฤษ)........................................................................

	 ต�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ	..............................................................................................................................

	 สถานท่ีท�างาน/สถาบนัการศกึษา	................................................................................................................................

				 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ	นอกจากนี	้ผลงานดงักลา่วยงัไมเ่คยเผยแพร่ในท่ีใด

ไมไ่ด้อยูใ่นขัน้ตอนการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในท่ีอ่ืน	และจะไมส่ง่เพ่ือเผยแพร่ในท่ีใดภายใน	90	วนั	

	 จงึขอสง่บทความมาเพ่ือพิจารณา

	 ขอแสดงความนบัถือ	 รับบทความเม่ือวนัท่ี........	เดือน...........	พ.ศ.	............

                                                                         

	 ลงช่ือ...............................................	(ผู้สง่บทความ)	 ลงช่ือ	..................................................	(ผู้ รับบทความ)
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ใบสมัครสมาชกิ

วารสารสังคมศาสตร์วจิยั
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ก�าหนดออก	 	 	 ปีละ	2	ฉบบั

ค่าสมัครสมาชิก		 1	ปี	220	บาท	(รวมคา่จดัสง่ทางไปรษณีย์)

จ�าหน่ายปลีก		 	 	 ฉบบัละ	120	บาท
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