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พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
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In Automotive Industry  

 
สิรินทิพย์ ทองรินทร์* อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ทองไชย** 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยันการคงอยู่ในองค์การ

ของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
พนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอพานทอง และอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  จ านวน 
508 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยืนด้วยโปรแกรม LISREL 
ผลการวิจัยปรากฏว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ที่ศึกษานั้น มี 3 
องค์ประกอบ 13 ตัวแปรสังเกตได้ คือ บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา ความผูกพันต่อองค์ และผลลัพธ์ระดับบุคคล โดยที่
องค์ประกอบผลลัพธ์ระดับบุคคล มีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 และองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์มี
มีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบน้อยที่สุด เท่ากับ .73 นั่นคือ องค์ประกอบผลลัพธ์ระดับบุคคลมีความส าคัญมากที่สุดในการคง
อยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในขณะที่องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญน้อยที่สุด 

องค์ประกอบเชิงยืนยันการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติไคสแควร์ (²) เท่ากับ 52.48 ที่องศาอิสระ (dƒ) เท่ากับ 41 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (²/dƒ) 
เท่ากับ 1.28 มีความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.11 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .98 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .98 ดัชนีความสอดคล้องบรรทัดฐาน (NFI) เท่ากับ .99 ดัชนีความสอดคล้องไม่เป็น
บรรทัดฐาน (NNFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .02 
ค่าเศษเหลือ (RMR) เท่ากับ .01 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ .02 
 
ค าส าคัญ: การคงอยู่ในองค์การ ผลลัพธ์ระดับบุคคล บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา ความผูกพันต่อองค์การ 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to analyze and validate the consistency of the persistence 
components in employees' organizations. The research instruments was a questionnaire. The samples were 
recruited from 508 of employees of automotive industry in Amata Nakorn Industrial Estate, Phan Thong District 
and Muang District. In Chonburi province, 508 samples were selected by stratified random sampling. Analysis of 
standing elements by LISREL program. Confirmation component of the organization of the employees of the 
automotive manufacturing company is 3 components. 13 variables observed are the organizational climate of 
the psychology. Cognitive commitment And person-level results By the individual output elements. The 
weight of the composition was highest at 1.00, and the cognitive component had the lowest weight of .73, 
that is, the personal outcome was the most important factor in maintaining the employee organization. The 
motor While the composition of organizational commitment is of minimal importance. 

Confounding factors in organizational retention of the automotive component manufacturing company 
are consistent with empirical data. Considering the chi-square (²) of 52.48 at the independent degree (dƒ) of 
41, the relative chi square (²/dƒ) was 1.28. The probability (p-value) was 0.11. The level of harmony (GFI) is 
98. The adjusted harmonic index (AGFI) is .98. The NFI is 99. The non-normality index (NNFI) is 1.00. Squares of 
tolerance Approximately (RMSEA) equal. 02 residual (RMR) is equal. 01 and the root mean square of the 
remainder of the variance (SRMR) equal. 02. 

The purpose of this research was to study and validate a causal relationship model of psychological 
workplace climate and individual level outcomes of employees in automotive industry moderated by 
employee engagement. The research instruments was a questionnaire  
The sample was recruited from 530 of employees in automotive industry in amata nakorn industrial estate, 
phantong and mueng chonburi, chonburi. The sample was selected by stratified random sampling. Causal 
relationship model was analyzed using LISREL 8.8. Results indicated that the causal relationship model of 
psychological workplace climate and individual level outcomes of employees in automotive industry 
moderated by employee engagement with the empirical data: Chi-square test of goodness of fit = 
521.60, dƒ = 195,  ²/dƒ = 2.67, GFI = .93, NFI = .99, NNFI = .99, CFI = 1.00, RMSEA = .06, RMR = 0.05, 
SRMR = .04. The variables in the model accounted for 82 percent of the variance in individual level 
outcomes. Psychological workplace climate and employee engagement moderated had effect on 
individual level outcomes.  
 
Keywords: Retention, Individual Level Outcomes, Psychological Workplace Climate, Employee  
               Engagement 
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บทน า 
มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่สามารถพัฒนาความรู้ ความรู้ความสามารถในการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถพัฒนา

ศักยภาพได้อย่างไม่สิ้นสุด ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญกับทุกองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ความสามารถใน
การแข่งระหว่างองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความอยู่รอดขององค์กร หรือแม้แต่การเป็นองค์แถวหน้า ต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถ และความช านาญของทรัพยากรมนุษย์แทบท้ังสิ้น แต่การที่ทรัพยากรมนุษย์จะเกิดความรู้ความช านาญ
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องอาศัยเวลาในการบ่มเพาะจากการฝึกฝน เรียนรู้ทั้งจากงานที่ลงมือปฏิบัติ และการสอนจาก
ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในองค์การ การสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นภายองค์การ 
และการที่ทรัพยากรมนุษย์รับรู้ถึงผลลัพธ์ระดับบุคคลของตนเอง จะส่งผลให้ทรัพยากรมนุษย์ยังคงอยู่กับองค์การ  

ข้อมูลผู้ประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ปรากฏว่า พนักงานต้องการเปลี่ยนงานใหม่ในปี 
2558 สูงถึง 88.31 เปอร์เซ็นต์ (กรมการจัดหางาน, 2558) และผลการวิจัยเกี่ยวกับจัดหางาน (Career Builder) ได้ระบุ
สาเหตุที่พนักงานลาออกจากงานเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ปรากฏว่า ร้อยละ 54 ไม่พึงพอใจในงานที่ท าอยู่ ร้อยละ 45  
ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 39 งานไม่มีความสมดุล ร้อยละ 39 ได้รับค่าตอบแทนต่ า ร้อยละ 39 งานเครียด
เกินไปร้อยละ 37 หัวหน้างานไม่ยุติธรรม ร้อยละ 36 ไม่เลื่อนต าแหน่ง และร้อยละ 28 ไม่ขึ้นเงินเดือน (Career Builder, 
2014) แสดงให้เห็นว่า สาเหตุส าคัญที่พนักงานลาออก เกิดจากความไม่พอใจในงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานหรือ
บรรยากาศที่ไม่ดี และไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ จึงต้องการเปลี่ยนงาน หรือลาออกจากงาน  

บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา เป็นการตีความ และการรับรู้สภาวะแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งมีความส าคัญต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์การเป็นการเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เพื่อเป็นการจูงใจ กระตุ้น และผลักดันให้พนักงานพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติงานด้วยความรู้และความสามารถที่มีอยู่
อย่างเต็มก าลังความสามารถ เกิดผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ซึ่งบรรยากาศภายในองค์การ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะส่งผลให้พนักงานยังคงอยู่ในองค์การ (เบญจวรรณ ศฤงคาร, 2556; ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2557; 
Schaufeli, 2012) บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา ยังมีส่วนกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรู้สึกรัก ผูกพัน และเกิดความรู้ว่า
ตนเองมีผลลัพธ์ระดับบุคคลที่ดี คือ รู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ หรือมีสัมฤทธิ์ในตนเอง และมีสุขภาวะทางจิตที่ดี แต่
ในทางตรงกันข้าม หากมีบรรยากาศภายในองค์การที่ไม่ดี บรรยากาศไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกไม่อยากท างาน มีทัศนะคติต่องาน ต่อองค์การที่ไม่ดี หรือเกิดความรู้สึกในด้านลบต่อองค์การ และเกิดความอ่อนล้า 
สุดท้ายก็จะลาออกจากองค์การ (Shuck & Reio, 2014)  

ความผูกพันต่อองค์การ เป็นความรู้สึกพร้อมที่จะมุ่งมั่นทุ่มเททั้งพลังความรู้คิด การแสดงออก เกิดความรู้สึกมีส่วน
ร่วมในองค์การ และพร้อมท่ีจะสร้างสรรค์ผลการด าเนินงานให้เกิดทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสูงสุด ซึ่งจะน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ ความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยสามองค์ประกอบ คือ ความผูกพันด้านความรู้คิด ความผูกพันด้าน
อารมณ์ และความผูกพันด้านพฤติกรรม (Kahn, 1990) ความผูกพันต่อองค์การมีประสิทธิภาพมากและจะส่งผลให้พนักงาน
ยังคงอยู่ในองค์การ หากมีความผูกพันในทิศทางบวกจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดี ยินดีที่จะมีส่วนร่วมกับ
องค์การ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (O’Neill & Arendt, 2008;  ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ, สุพจน์ นาคสวัสดิ์,            
พูลพงศ์ สุขสว่าง และกาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ, 2556)  

ผลลัพธ์ระดับบุคคล เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีอารมณ์เชิงบวกหรือมีความคิดเชิงบวก จะเป็นบุคคลที่มีความสุข มี
ความยืดหยุ่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีกระบวนการทางความคิดที่ส าคัญกว่าบุคคลที่มีอารมณ์เชิงลบ หรือมีความคิด
เชิงลบ ช่วงเวลาของบุคคลที่มีอารมณ์เชิงบวก หรือคิดบวก จะส่งผลให้สถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และจะ
เป็นแหล่งทรัพยากรที่กระตุ้นให้บุคคลมีกระบวนการทางความคิด และการกระท าท่ีดี หากได้รับการสนับสนุนด้านบรรยากาศ
ในการท างานภายในองค์การ จะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ยังคงอยู่ในองค์การของพนักงาน มีความสุข มีความ
จงรักภักดี มีทัศนคติที่ดีต่องาน และประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ดี (เบญจวรรณ ศฤงคาร, 2556; รินดา ขันธกรรม และ
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จันทนา แสนสุข, 2556; ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2557; Fredericson, 2004; Harter, Schmidt, Asplund, Killham & Agrawal, 
2010; Rich, Lepine & Crawford, 2010)  

ดังนั้น ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีความส าคัญที่สุดต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ด้วยโปรแกรม Lisrel (Scumacker & Lomax, 2016, pp.156-164) เพื่อน า
ผลการศึกษาใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าข้อเสนอแนะด้านการสร้างบรรยากาศในองค์การ สร้างความผูกพันต่อองค์การ 
และสร้างผลลัพธ์ระดับบุคคลให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่งจะส่งผลให้มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถยังคงอยู่ ในองค์การเพื่อ
พัฒนาองค์การได้อย่างต่อเนื่อง  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยืนการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลติชิ้นส่วนยานยนต์  
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยืนการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากศึกษาทฤษฎีการขยายและสร้างทรัพยากรจิตวิทยาระดับบุคคล ของ Frederickson (1998, 2001, 2004) ที่ได้
อธิบายถึงอารมณ์เชิงบวกหรือความคิดเชิงบวกว่าเป็นแหล่งก าเนิดของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น ใจเย็น มีความสุข 
และมีกระบวนการทางความคิดที่ดีกว่าคนที่มีอารมณ์ เชิงลบหรือมีความคิดเชิงลบ เป็นแหล่งทรัพยากรในตัวบุคคล ที่จะ
กระตุ้นบุคคลให้เกิดความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์ และเกิดความประพฤติที่ดีงาม (Frederickson, 1998, 2001, 2004; 
Fredrickson & Branigan, 2005) และนอกจากน้ี ยังส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิส์่วนตน และมีสุขภาวะทางจิตที่ดี ในทางตรงข้าม 
ผลกระทบทางอารมณ์เชิงลบหรือความคิดเชิงลบจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล เกิดความรู้สึกเชิงลบ และเกิด
ความรู้สึกที่อ่อนล้า (Shuck and Reio, 2014) และความผูกพันต่อองค์การ (Theory of Employee Engagement) ของ 
Kahn ที่อธิบายว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นการแสดงออกที่เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติงานและต่อเพื่อนร่วมงานทั้งทาง
กายภาพทางองค์ความรู้ และทางอารมณ์ ที่สามารถท านายประสิทธิภาพผลของการด าเนินงานได้ โดยที่พนักงานที่มีความ
ผูกพันสูงจะมีความเป็นมิตร สุภาพ มีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน และมีแนวโน้มที่จะท างานหนัก (Kahn, 1990; Rich et al., 
2010) ผู้วิจัยสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา ความผูกพันต่อองค์การ และผลลัพธ์ระดับบุคคล  โดย
บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนการบริหารจัดการ ความชัดเจน
ในงาน การแสดงออกซึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม การยกย่องชมเชย และความท้าทาย ส่วนความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย 
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ความผูกพันด้านความรู้คิด ความผูกพันด้านอารมณ์ และความผูกพันด้านพฤติกรรม และ
สุดท้าย ผลลัพธ์ระดับบุคคล ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ส่วนตน สุขภาวะทางจิต ความรู้สึก
ด้านลบ และความอ่อนล้าทางอารมณ์ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของการวิจัย ได้แก่ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตั้งแต่

ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในบริษัทนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอเมือง และอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จาก 53 บริษัท โดย Schumacker and 
Lomax (2010, p.232) กล่าวว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยโปรแกรม 
LISREL นั้นจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ า 400 คน ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ขนาดตัวอย่าง 508 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
 ตอนท่ี 2 ผลลัพธ์ระดับบุคคล สร้างข้อค าถามมาจาก แนวคิดของ Iverson, Olekalns & Erwin (1998) และ Blais 

et al. (1999)  มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .78 
 ตอนที่ 3 บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา สร้างข้อค าถามมาจาก แนวคิดของ Brown & Leigh (1996) มีค่าความเที่ยง

เท่ากับ .84  
ตอนที่ 4 ความผูกพันต่อองค์การ โดยสร้างข้อค าถามมาจาก แนวคิดของ Rich et al. (2010) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .89 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2559 โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จ านวน 508 คน จาก 53 บริษัท  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 508 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจาย ความเบ้ และความโด่ง ดังนี้ เพศหญิง จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 57.48 และเพศชาย 
จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 42.52 โดยรวมอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 52.36 ระดับ
การศึกษาส่วนมากจบระดับปริญญาตรี จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 41.93 ส่วนมากท างานในต าแหน่งพนักงาน จ านวน 
382 คน คิดเป็นร้อยละ 75.20 ประสบการณ์ท างานส่วนมากอยู่ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.90 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ มี 3 
องค์ประกอบ 13 ตัวแปรสังเกตได้ ดังตารางที่ 1 และภาพที ่2   

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการคงอยู่ในองคก์ารของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
 

ตัวแปร   น้ าหนัก ค่าความคลาด ค่าสถิต ิ สัมประสิทธ์ิ 
  องค์ประกอบ เคลื่อนมาตรฐาน ทดสอบ พยากรณ ์
  (b) (SE) (t) (R2) 

บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา     
   การสนับสนุนการบริหารจัดการ  .43**  -  - .56 
   ความชัดเจนในงาน  .52** .03  15.75 .57 
   การแสดงออกซึ่งตนเอง  .38** .02  17.95 .57 
   การมีส่วนร่วม  .43** .03  15.89 .55 
   การยกย่องชมเชย  .41** .03  12.40 .34 
   ความท้าทาย  .34** .03  13.26 .42 
ความผูกพันต่อองค์การ     
   ความผูกพันด้านความรู้คิด  .43** -  - .69 
   ความผูกพันด้านอารมณ ์  .43** .02  19.99 .67 
   ความผูกพันด้านพฤติกรรม  .38** .02  17.98 .56 
ผลลัพธ์ระดับบุคคล     
   ผลสัมฤทธ์ิส่วนตน  .39** -  - .51 
   สุขภาวะทางจิต  .37** .02  17.25 .47 
   ความรู้สึกด้านลบ -.26** .03 0-8.93 .15 
   ความอ่อนล้าทางอารมณ ์ -.29** .04 0-7.90 .12 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยยันอันดับสอง     
การคงอยู่ในองค์การ     
   บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา .97** .06 17.63 .99 
   ความผูกพันต่อองค์การ .73** .05 16.50 .63 
   ผลลัพธ์ระดับบุคคล 1.00** .06 18.44 1.13 
²=52.48, dƒ=41, ²/dƒ=1.28, p-value=0.11, GFI=0.98, AGFI=0.97, NFI=0.99, NNFI=1.00, RMSEA=0.02 
RMR=0.01, SRMR=0.02 
หมายเหตุ. **p < 0.01     
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จากตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
มี 3 องค์ประกอบ 13 ตัวแปรสังเกตได้ ค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง -.26 ถึง .52 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 16 ตัวแปร เป็นตัวแปรส าคัญของการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ จัดเรียงองค์ประกอบตามค่าน้ าหนักขององค์ประกอบได้ ดังนี้ คือ ผลลัพธ์ระดับบุคคล บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา 
และความผูกพันต่อองค์ มีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบเท่ากับ 1.00 , .97 และ .73 ตามล าดับ นั่นคือ องค์ประกอบผลลัพธ์
ระดับบุคคลมีความส าคัญมากที่สุดในการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ในขณะที่องค์ประกอบ
ความผูกพันต่อองค์มีความส าคัญน้อยที่สุด 

 

2. การตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยืนการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ ์วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม LISREL ปรากฏผลดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสว่นยานยนต์ 
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จากภาพท่ี 2 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดล ปรากฏว่า ค่าสถิติไคสแควร์ (²) เท่ากับ 52.48 
ที่องศาอิสระ (dƒ) เท่ากับ 41 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (²/dƒ) เท่ากับ 1.28 มีความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ .11 ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .98 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .98 ดัชนีความสอดคล้อง
บรรทัดฐาน (NFI) เท่ากับ .99 ดัชนีความสอดคล้องไม่เป็นบรรทัดฐาน (NNFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .02 ค่าเศษเหลือ (RMR) เท่ากับ .01 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ส่วนเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ .02 สรุปได้ว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี และประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
13 ตัวแปรสังเกตได้  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยปรากฏว่า  
1. การคงอยู่ในองค์การของพนักงาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ระดับบคุคล มีคา่น้ าหนักของ

องค์ประกอบมากที่สดุเท่ากับ 1.00 รองลงมา คือ บรรยากาศองค์การด้านจติวิทยา เท่ากับ .97 และความผูกพันต่อองค์การมี
ค่าน้ าหนักน้อยท่ีสุด เท่ากับ .73  

 1.1 ผลลัพธ์ระดับบุคคล ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนการบริหารจัดการ ความชัดเจนใน
งาน การแสดงออกซึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม การยกย่องชมเชย และความท้าทาย ซึ่งความชัดเจนในงานมีค่าน้ าหนักมากท่ีสุด 
เท่ากับ .52 และความท้าทายมคี่ารน้ าหนักน้อยที่สดุ เท่ากับ .34 

1.2 ความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ ความผูกพันด้านความรู้คดิ ความผูกพัน
ด้านอารมณ์ และความผูกพันด้านพฤติกรรม ซึ่ง ความผูกพันด้านความรู้คิด และความผูกพันดา้นอารมณ์มีคา่น้ าหนักเท่ากัน 
คือ .43 รองลงมาคือ ความผูกพันด้านพฤติกรรม เท่ากับ .38 

1.3 ผลลัพธ์ระดับบุคคล ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิส่วนตน สุขภาวะทางจิต 
ความรูส้ึกด้านลบ และความอ่อนล้าทางอารมณ์ ซึ่งผลสัมฤทธ์ิส่วนตนมีค่าน้ าหนักมากที่สุด เท่ากับ .39 และความรูส้ึกด้านลบ 
มีค่าน้ าหนักน้อยที่สดุ เท่ากับ -.26 

2. ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งขององค์ประกอบเชิงยืนยันการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วย
ยานยนต์กับข้อมลูเชิงประจักษ์ จากกลุ่มตัวอย่าง 508 คน สรุปได้ว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าสถิติไคส
แควร์ (²) เท่ากับ 52.48 ที่องศาอิสระ (dƒ) เท่ากับ 41 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (²/dƒ) เท่ากับ 1.28 มีความน่าจะเป็น (p-
value) เท่ากับ .11 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .98 ดัชนีวัดระดบัความกลมกลืนท่ีปรบัแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
.98 ดัชนีความสอดคล้องบรรทัดฐาน (NFI) เท่ากับ .99 ดัชนีความสอดคล้องไมเ่ป็นบรรทัดฐาน (NNFI) เท่ากับ 1.00 ค่าราก
ของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .02 ค่าเศษเหลือ (RMR) เท่ากบั .01 ค่าราก
ของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลอืในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ .02 
 
การอภิปรายผล 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏว่า การคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ มี 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา ความผูกพันต่อองค์การ และผลลัพธ์ระดับบุคคล สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย อภิปลายผลได้ดังนี้ 

บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา แนวคิดของ Brown and Leigh (1996); Shuck and Reio (2014) กล่าวว่า การ
สร้างสภาวะแวดล้อมท่ีดีภายในองค์การส าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานจะเป็นตัวกระตุ้น และส่งเสริมให้พนักงานเกิดการ
รับรู้ และตีความสภาพแวดล้อมในเชิงบวก ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และรู้สึกว่าตนเองมีผลสัมฤทธ์ิ และมี
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สุขภาวะทางจิตที่ดีในการปฏิบัติงาน มีผลการด าเนินงานท่ีดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศรัณย์ พิมพ์ทอง 
(2557); Rich, Lepine, & Crawford, (2010) ที่กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนด้านบรรยากาศองค์การ เช่น การได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การ การรับรู้เง่ือนไขการท างาน รับรู้คุณค่าความสอดคล้องในงาน จะส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจใน
งาน มีความผูกพันต่อองค์การ ยังคงอยู่ในองค์การของพนักงาน มีความผาสุกส่วนตน มีความจงรักภักดี มีทัศนคติที่ดีต่องาน 
และประสิทธิภาพการท างานท่ีดี และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ นอกจากน้ีลดปัญหาการลาออกจากงานของ
พนักงาน  

ความผูกพันต่อองค์การ ทฤษฎีของ Kahn (2010) กล่าวว่า ความรู้สึกความผูกพันต่อองค์การเป็นการแสดงออกของ
พนักงานที่เช่ือมโยงไปถึงการปฏิบัติงาน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ทั้งทางกายภาพ ทางองค์ความรู้ และทาง
อารมณ์ และความผูกพันต่อองค์การสามารถสร้างประสิทธิภาพผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Shuck and Reio (2014) ทีอ่ธิบายว่า ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมากกว่าแรงจูง
ภาพใน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกรัก ผูกพัน และอยากเป็นหนึ่งที่จะสร้างความส าเร็จให้กับองค์การ นอกจากนี้ยังมี
แนวคิดของ O’Neill and Arendt (2008);  ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ, สุพจน์ นาคสวัสดิ์, พูลพงศ์ สุขสว่าง และกาญจนา แสง
ลิ้มสุวรรณ (2556) ที่อธิบายว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิแบบส่งผ่านจากบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
แล้วส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดี  

ผลลัพธ์ระดับบุคคล ทฤษฎีของ Fredericson (2004) กล่าวว่า บุคคลที่มีประสบการณ์ทางอารมณ์เชิงบวกหรือมี
ความคิดเชิงบวก จะมีความสุข มีความยืดหยุ่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีกระบวนการทางความคิดคิดที่ส าคัญกว่าคนท่ี
มีอารมณ์เชิงลบ ช่วงเวลาของอารมณ์เชิงบวกเป็นประสบการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้น และจะเป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่กระตุ้นให้บุคคลมีกระบวนการทางความคิด และการกระท าท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบญจวรรณ ศฤงคาร 
(2556); รินดา ขันธกรรม และจันทนา แสนสุข (2556); ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557) Harter, Schmidt, Asplund, Killham & 
Agrawal, (2010) and Rich, Lepine, & Crawford (2010) ที่อธิบายว่า การได้รับการสนับสนุนด้านบรรยากาศในการ
ท างานภายในองค์การ เช่น การได้รับการสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้เง่ือนไขการท างาน รับรู้คุณค่าความสอดคล้องในงาน 
จะส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน เกิดความผูกพันต่อองค์การ ยังคงอยู่ในองค์การของพนักงาน มีความผาสุกส่วนตน 
มีความจงรักภักดี มีทัศนคติที่ดีต่องาน และประสิทธิภาพการท างานที่ดี และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
นอกจากน้ีลดปัญหาการลาออกจากงานของพนักงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1   ผลการวิจัย ปรากฏว่า องค์ประกอบการคงอยู่ ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ เรียงล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ผลลัพธ์ระดับบุคคล 
บรรยากาศองค์การด้านจิตวิทยา และความผูกพันต่อองค์การ ดังนั้น ผู้บริหารองค์การต้องให้การสนับสนุนในการจัดการ เพื่อ
เป็นแรงจูงในในการคงอยู่ในองค์การทั้ง 4 องค์ประกอบ เช่น การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างพนักงานในองค์การ ให้ของขวัญ รางวัล การชมเชย เมื่อพนักงานปฏิบัติบรรลุตาม
เป้าหมายด้วยดี  

 1.2   ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ผลลัพธ์ระดับบุคคล เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของ
พนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์มากที่สุด บริหารองค์การต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างความตระหนัก และรับรู้ถึงคุณ
ของตนเองมากที่สุด เช่น ให้ของขวัญ รางวัล การชมเชย เมื่อพนักงานปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายด้วยดี เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า
การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดี และจะส่งผลให้พนักงานมีสุขภาวะทางจิตที่ดีด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
และความรู้สึกด้านลบท่ีลดลง 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1   ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบเชิงยืนยันกับพนักงานในบริษัทอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบ

เชิงยืนยันของพนักงานแตกต่างกันหรือไม่ 
 2.2   ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ว่ามี

ปัจจัยอื่นใดบ้างท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการลาออกจากงานของพนักงาน เพื่อหาแนวทางป้องกัน หรือให้ค าค าปรึกษาแก่องค์การ 
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ตัวแปรประกอบที่มีอิทธพิลสูงต่อการได้เกรดเอในวิชาหลักการบริหารงานต ารวจ 
ของนักเรียนนายร้อยต ารวจชั้นปทีี่ 2 

The Component Variable Highly Influence to Get Grade A in Principle of 
Police Administration of Second Year Police Cadet 

 

พ.ต.ท.ดร.พิชศาล พันธุ์วัฒนา* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะทั่วไปของนักเรียนนายร้อยต ารวจปี 2 และ 2) อิทธิพลของ
คุณลักษณะนักเรียนนายร้อยต ารวจ คุณลักษณะพึงประสงค์ อาจารย์ผู้สอน และรูปแบบการสอน ที่มีต่อการได้เกรดเอของ
นักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีท่ี 2 ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยเชิงปริมาณใช้แบบสอบ ถามเก็บข้อมูลจากนักเรียน
นายร้อยต ารวจปี 2 จ านวน 268 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและเทคนิควิเคราะห์เส้นทาง เชิงคุณภาพเก็บข้อมูล
จากสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตแบบมีโครงสร้าง กับนักเรียนนายร้อยต ารวจปี 2 จ านวน 18 ราย  

ผลการวิจัย พบว่า  
1) นักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปี 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีภูมิล าเนาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด เกือบ

ทั้งหมดสุขภาพแข็งแรง ในด้านผู้ปกครองพบว่าบิดาและมารดาของนักเรียนนายร้อยต ารวจส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันที่บ้าน 
เป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรยีนได้เป็นอย่างดี และด้านฐานะทาง
ครอบครัวพบว่ามีฐานะในระดับปานกลาง  

2) ตัวแปรคุณลักษณะพึงประสงค์มีอิทธิพลทางตรงต่อการได้เกรดเอวิชาหลักการบริหารงานต ารวจมากท่ีสุด แต่ทั้งนี้
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมเป็นอย่างสูง คือ อาจารย์ผู้สอน 
 
ค าส าคัญ: อิทธิพล วิชาหลักการบริหารงานต ารวจ นักเรียนนายร้อยต ารวจปี 2 
 

Abstract 
 
The objective of this research were to study 1) general characteristic of second year police cadet 

and 2) the influence of characteristic of police cadet, desirable characteristics, lecture and type of teach 
to get grade A. This study was conducted by Mix-method research. The quantitative approach, 
questionnaires were used to collect data from 268 second year police cadet. The data was analyzed by 
using the descriptive statistics and path analysis. With the qualitative approach, in-depth interview, field 
notes and structured observation with 18 person.  

The results indicated that most of second year police cadet had male, was born northeastern 
region, healthy no disease, Most of the parents police cadets lived together at home, a good model, had 
the ability to teach knowledge and the family status was found at a middle level. (2) Desirable  

 
 

 

 
*อาจารย์ประจ าคณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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characteristics had a direct influence on obtaining the highest grade of police cadet but the lecture had 
the most indirect and total influence to get grade A in principle of police administration of second year 
police cadet. 
 

Keywords: Influence, Principle of Police Administration, Second Year Police Cadet 
 
บทน า 

วิชาหลักการบริหารงานต ารวจ (Principle of Police Administration) เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะที่นักเรียน
นายร้อยต ารวจช้ันปีท่ี 2 ทุกนายต้องศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 เป็นวิชาบังคับกลุ่มวิชาการบริหารในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการต ารวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ รายละเอียดของวิชามีเนื้อหา
ครอบคลุมแนวคิดและหลักการบริหาร การจัดองค์การ นโยบายและการวางแผน การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานพัสดุของส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่างๆ 
(ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ, 2561) การจัดการเรียนการสอนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดย
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มศึกษาในเดือนเมษายนและสิ้นสุดเดือนกันยายน มีอาจารย์ผู้สอน 6 คน เป็นอาจารย์ประจ า 4 คน และ
อาจารย์ภายนอก 2 คน ใช้อาคารเรียน 51 โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเมื่อ
ศึกษาเสร็จสิ้น นักเรียนนายร้อยต ารวจ (1) มีความรู้ความเข้าใจและวิธีแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลกัการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติในเนื้อหาของสาขา วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ (2) มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (3) สามารถแสดงบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการ
ท างานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม ปรับตัวและท างาน่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูดการเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ และ (5) มีความรอบรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับต ารวจ (กรรณิกา กุกุดเรือ, 2561) 

การเรียนการสอนวิชาหลักการบริหารงานต ารวจมีการปรับปรุงการสอนเป็นประจ า โดยอาจารย์ประจ าวิชามีการ
ประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การก าหนดเนื้อหาการสอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
อาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยน าผลการประเมินอาจารย์แต่ละท่าน ผลการสังเกตการณ์สอน และแนวทางการเสนอแนะ
จากภาคการศึกษาที่ผ่านมาเป็นข้อมูลร่วมในการพิจารณาด าเนินการปรับปรุงการสอน ด้านวิธีการสอนมีการปรับโดยพัฒนา
สื่อการสอน ใช้สื่อวีดีทัศน์ คลิปวีดีโอ ประกอบทุกหัวข้อของการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนนายร้อยต ารวจมองเห็น
ภาพรวมเนื้อหา ฝึกการคิดวิเคราะห์ กระตุ้นความสนใจและกระตุ้นบรรยากาศการเรียนการสอน (กรรณิกา กุกุดเรือ, 2561) 
เรื่องการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปควรเน้นบูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่ ต้อง
ครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นต ารวจที่ดี โครงสร้าง
หลักสูตรต้องก าหนดน้ าหนักเนื้อหาแต่ละส่วนที่ชัดเจน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย
รูปแบบ (มีชัย สีเจริญ, 2560) โดยที่การวัดผลในวิชาหลักการบริหารงานต ารวจมีทั้งการทดสอบย่อยและการทดสอบปลาย
ภาค และด้านการประเมินผลได้แบ่งระดับเกรด 9 ระดับจากสูงไปต่ า (1) เกรดเอ คะแนน 80 ขึ้นไป (2) เกรดบีบวก คะแนน
ระหว่าง 75 ไม่ถึง 80 คะแนน (3) เกรดบี คะแนนระหว่าง 70 ไม่ถึง 75 คะแนน (4) เกรดซีบวก คะแนนระหว่าง 65 ไม่ถึง 70 
คะแนน (5) เกรดซีคะแนนระหว่าง 60 ไม่ถึง 65 คะแนน (6) เกรดดีบวก คะแนนระหว่าง 55 ไม่ถึง 60 คะแนน (7) เกรดดี 
คะแนนระหว่าง 50 ไม่ถึง 55 คะแนน (8) เกรดเอฟ คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน และ (9) เกรดไอ ไม่สมบูรณ์ 

การที่นักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีที่ 2 สามารถเรียนวิชาหลักการบริหารงานต ารวจได้ประสบผลส าเร็จวัดผลได้
เกรดเอ ประกอบด้วยหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างปฏิเสธมิได้ เช่น การจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอน 
อาจารย์ผู้สอน ความประพฤติและการกระท าของตัวผู้เรียน และอื่นๆ อีกหลากหลายประเด็น ส่งผลให้งานวิจัยนี้จ าต้อง
ด าเนินการวิจัยโดยใช้แนวทางเชิงคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อนน าแล้วจึงใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณสนับสนุน เนื่องจาก
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ต้องการหาปัจจัยที่น่าสนใจใช้เป็นตัวแปรอิสระเพื่อศึกษา ซึ่งแนวทางเชิงคุณภาพดังกล่าวเป็นการได้ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ 
และประชุมระดมสมองระหว่างผู้วิจัยกับนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีที่ 2 ที่เรียนวิชาบริหารงานต ารวจ ซึ่งได้ผลเป็นข้อมูล
จ านวนมาก จึงได้แบ่งประเภทข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลที่นักเรียนนายร้อยต ารวจส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกันและมีความน่าสนใจ 
ใช้ศึกษาเป็นตัวแปรอิสระประกอบด้วยคุณลักษณะทั่วไปของนักเรียนนายร้อยต ารวจ คุณลักษณะพึงประสงค์ อาจารย์ผู้สอน 
และรูปแบบการสอน  โดยก าหนดเรื่องการได้เกรดเอในวิชาหลักการบริหารงานต ารวจของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีที่ 2 
เป็นตัวแปรตาม มุ่งหวังได้ข้อมูลที่มีความทัน สมัย ถูกต้องตรงตามสภาพแห่งความจริง สามารถน าข้อค้นพบที่ได้ไปปรับใช้ได้
จริงในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ 2 ประเด็น คือ  
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีท่ี 2  
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของนักเรียนนายร้อยต ารวจ คุณลักษณะพึงประสงค์ อาจารย์ผู้สอน และรูปแบบ

การสอน ที่มีต่อการได้เกรดเอของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีท่ี 2  
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานของการวิจัย 
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จากภาพที่ 1 พบว่าตัวแปรที่ใช้ศึกษามีทั้งสิ้น 5 ตัว ประกอบด้วยตัวแปรตาม คือ การได้เกรดเอ (GRADE A) และ 
ตัวแปรอิสระอีก 4 ตัว ได้แก่ คุณลักษณะนักเรียนนายร้อยต ารวจ (นตร.) (CHARPCA) คุณลักษณะพึงประสงค์ (DESIRA) 
อาจารย์ผู้สอน (LECTUR) และรูปแบบการสอน (TYPET) จากภาพสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได้ 4 ชุด ดังนี้ 

การได้เกรดเอ (GRADE A) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ นตร. คุณลักษณะพึงประสงค์ อาจารย์ผู้สอน และรูป แบบการสอน 
GRADEA   =  ƒ (β1 CHARPCA + β2 DESIRA + β3 LECTUR + β4TYPET)………………………….....(1) 
รูปแบบการสอน (TYPET) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะนักเรียนนายร้อยต ารวจ (นตร.) และอาจารย์ผูส้อน 
TYPET   =  ƒ (β5 CHARPCA + β6 LECTUR)………………………………………………..………………..……..(2) 
อาจารยผ์ู้สอน (LECTUR) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ นรต. และคุณลักษณะพึงประสงค์  
LECTUR   =  ƒ (β7 CHARPCA + β8 DESIRA)………………………………………………..………………………(3) 
คุณลักษณะพึงประสงค ์(DESIRA) ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ นรต. และรูปแบบการสอน 
DESIRA   =  ƒ (β9 CHARPCA + β10 TYPET)…………………………………………………………………..........(4) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานนี้ใช้แนวทางการวิจัยแบบผสม (Mixed method) (1) เชิงปริมาณ (Quantitative approach) ประชากร
เป้าหมายเป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Palinkas, Horwitz, Green, Wisdom, Duan, & 
Hoagwood, 2015) สุ่มโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) แต่ใช้เลือกกลุ่มตัว อย่างโดยพิจารณา
จากการตัดสินใจของผู้วิจัยกล่าวคือ ลักษณะของกลุ่มที่เลือกมีความสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เก็บข้อมูล
จากนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีที่ 2 ทุกคนที่เรียนวิชาหลักการบริหารงานต ารวจ มีจ านวนทั้งสิ้น 268 ราย โดยใช้
แบบสอบถามที่มีข้อค าถามเข้าใจง่าย แบ่งเป็นหมวดหมู่ และไม่มีค าถามช้ีน า (Benedict, De Jong, & Baumgartner, 2010) 
ผ่านการทดสอบซ้ า (Test–Retest Method) ก่อนน ามาใช้เก็บจริง (Resch, Driscoll, McCaffrey, Brown, Ferrara, & 
Macciocchi, 2013) ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เลือกใช้สถิติพรรณนาและเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งสองข้อ (2) เชิงคุณภาพ (Qualitative approach) เก็บข้อมูลจากนักเรียนนายร้อยต ารวจ
ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาบริหารงานต ารวจ ไม่ก าหนดจ านวนประชากรที่ท าการเก็บจนกว่าข้อมูลที่ได้เกิดความอิ่มตัวเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Saturation) (Fusch, & Ness, 2015) ที่จ านวน 18 ราย ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการ
สังเกตแบบมีโครงสร้าง ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งใจใช้หลากหลายแบบที่เรียกว่าพหุวิธี (Triangulation) เพื่อยืนยันข้อค้นพบว่ามีความ
ถูกต้อง (Creswell, 2014)  และตรวจสอบความเช่ือถือได้ข้อมูลภายใต้ความหลากหลายวิธีการจัดเก็บ (Multiple Methods 
of Data Collection) โดยค านึงถึงความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งสองข้อเป็นส าคัญ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554)  
ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงอุปนัย (Inductive Analysis) แยกประเด็นเนื้อเรื่องเพื่อได้แบบแผนความสัมพันธ์  และใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ATLASti วิเคราะห์ข้อมูล (กรรณิการ์ สุขเกษม และสุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2558) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ที่ศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของนักเรียนนายร้อยต ารวจพบว่า 

นักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีที ่2 ท่ีเรียนวิชาหลักการบริหารงานต ารวจมีจ านวนท้ังสิ้น 268 คน เป็นเพศชาย 200 คน (ร้อยละ 
74.63) และเพศหญิง 68 คน (ร้อยละ 25.37) ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัด (ร้อยละ 73.70) โดยเกิดที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด (ร้อยละ 33.40) รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคตะวัน ออก ภาคเหนือ ภาค
ตะวันตก และภาคใต้ (ร้อยละ 8.30) เป็นล าดับท้าย ด้านสุขภาพของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีที่ 2 พบว่า เกือบทั้งหมด
สุขภาพแข็งแรง (ร้อยละ 94.00) ไม่มีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 98.00) ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดป่วยหนักถึงขั้นต้องพัก
รักษาตัวที่สถานพยาบาล (ร้อยละ 88.70) แต่ทั้งนี้นักเรียนนายร้อยต ารวจเพศชายใช้บริการสถานพยาบาลประจ าโรงเรียน
มากกว่านักเรียนนายร้อยต ารวจเพศหญิง เนื่องจากไม่สบาย (ร้อยละ 68.40) เป็นไข้หวัด ตัวร้อน และมีแผลจากการฝึก
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ภาคปฏิบัติ (ร้อยละ 18.91) ในด้านผู้ปกครองพบว่าบิดาและมารดาของนักเรียนนายร้อยต ารวจส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันท่ีบ้าน 
(ร้อยละ 75.63) จะมีเพียงบิดาและมารดาของนักเรียนนายร้อยต ารวจส่วนหนึ่งที่หย่าร้างไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันที่บ้าน (ร้อยละ 
18.42) และอีกส่วนหน่ึงที่บิดาหรือมารดาได้เสียชีวิต (ร้อยละ 6.00) อย่างไรก็ดีนักเรียนนายร้อยต ารวจส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็น
อย่างยิ่งว่าผู้ปกครองของตนเป็นแบบอย่างท่ีดี (ร้อยละ 86.44) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และให้การ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนได้เป็นอย่างดี และในด้านฐานะทางครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่มีฐานะในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
73.70) หากมีความจ าเป็นสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องเรียนได้อย่างดีมากที่สุด (ร้อยละ 76.32) 

การหาอิทธิพลของคุณลักษณะนักเรียนนายร้อยต ารวจ คุณลักษณะพึงประสงค์ อาจารย์ผู้สอน และรูปแบบการสอน
ที่มีต่อการได้เกรดเอของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลต้องตรวจ
สภาพข้อมูลว่าเป็นปกติและละเมิดข้อสมมติที่ก ากับเทคนิควิธีหรือไม่) ดังปรากฏในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สถิติพรรณนาและค่าความสัมพันธ์ทวิของตัวแปรทั้งหมดที่ใช้วิเคราะห์ (N=268) 
 

ตัวแปร GRADEA CHARPCA DESIRA LECTUR TYPET 
GRADEA 1.00 .31 .27 .56 .57 
CHARPCA  1.00 .44 .35 .61 
DESIRA   1.00 .26 .43 
LECTUR    1.00 .22 
TYPET     1.00 
Tolerence - .87 .92 .84 .88 
VIF - 1.31 1.46 1.22 1.29 
K-S Test .10 .07 .09 .08 .09 
ค่าสูงสุด 2 5 10 10 5 
ค่าเฉลี่ย 1.68 3.67 6.87 7.12 3.13 
ค่าเบี่ยงเบนฯ .67 1.34 2.87 2.93 1.18 
ค่าความเบ้ .22 -1.16 .46 .36 .63 
ค่าความโด่ง .37 .97 .51 -.09 .78 

หมายเหตุ: ค่าต่ าสุดทุกรายการ = 1, Kaiser – Meyer Olkin = .741,  Sig. F  = .000,  F test = 1.704 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันสูงเกินกว่า .75 ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาละเมิดข้อสมมติ
ที่ก ากับเทคนิควิธี เป็นสิ่งบ่งช้ีเบื้องต้นว่าสามารถน าตัวแปรเหล่านี้วิเคราะห์ขั้นต่อไปได้ โดยพิจารณาการกระจายปกติตัวแปร
เดียว (Univariate Normality) ความเป็นเส้นตรง (Linearity) ตัวแปรอิสระไม่สัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) การ
กระจายปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normality) และความเหมือนกันของการผันแปร (Homoscedasticity) (สุชาติ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2558) ตัวแปรทั้งหมดมีการกระจายปกติ พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 
และค่าที่ได้จาก K–S test เมื่อทดสอบ Linearly ตรวจสอบความเป็นเส้นตรงพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงกับการได้เกรดเอที่เป็นตัวแปรตาม (F test = 1.70 มีนัยส าคัญทางสถิติ) และค่า KMO (Kaiser – Meyer Olkin) ซึ่ง
เป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประ กอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
อยู่เกณฑ์ปกติกล่าวคือ ค่า KMO มากกว่า 0 และเข้าใกล้ไปทาง 1 (Ryu, 2013) (ค่า KMO ที่ได้ = .741) จึงสรุปว่าภาพรวม
ตัวแปรทั้งหมดที่ใช้วิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ไม่ละเมิดข้อสมมติ 
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การวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ที่มีต่อการได้เกรดเอเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
ปรากฎสมการโครงสร้าง 5 - 8 และภาพท่ี 2 ดังนี ้

GRADEA   =  ƒ (.711CHARPCA + .758 DESIRA + .732 LECTUR + .741 TYPET)…….……….…...(5) 
TYPET   =  ƒ (.527 CHARPCA + .687 LECTUR)…………………………………………………..…………..…..(6) 
LECTUR   =  ƒ (.637 CHARPCA + .474 DESIRA)……………………………………………………………..……(7) 
DESIRA   =  ƒ .676 CHARPCA + .527TYPET)………………………………………………..………………….....(8) 

                                                              .474 
 
                              .676                            
                                                  .637                  .758          .732           
                                                     
                                                    .711 
                                 .527         .584  .687 
                                                                              .741 
 

ภาพที่ 2 แบบจ าลองการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ (path diagram) 
 
ตารางที่ 2 อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของตัวแปรอิสระทั้งสี่ที่มีต่อการได้เกรดเอ (n=268) 

อิทธิพลของตัวแปร 
                    ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล       

ทางตรง ทางอ้อม ผลรวม 
คุณลักษณะ นรต. (CHARPCA) .711 - .711 
คุณลักษณะพึงประสงค์ (DESIRA) .758 .347 1.105 
อาจารย์ผู้สอน (LECTUR) .732 .509 1.241 
รูปแบบการสอน (TYPET) .741 .203 .944 
หมายเหตุ: (1) ผลทางอ้อมของคุณลักษณะพึงประสงค์ (DESIRA) ได้จาก (.474 x .732) = .347  และผลรวมได้จาก .758 + .347 =  

1.105 (2) ผลทางอ้อมของอาจารย์ผู้สอน (LECTUR) ได้จาก (.687 x .741) = .509 ผลรวมได้จาก .732 + .509 
= 1.241 (3) ผลทางอ้อมของรูปแบบการสอน (TYPET) ได้จาก (.584 x .474 x .732) = .203  ผลรวมได้จาก 
.741 + .203 = .944 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากภาพท่ี 2 และตารางที่ 2 การวิเคราะห์เส้นทางเพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ที่มีต่อการได้เกรดเอในวิชา
หลักการบริหารงานต ารวจของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 พบว่า ตัวแปร
คุณลักษณะพึงประสงค์ (DESIRA) ที่มีตัวแปรประกอบ 3 ตัว ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น และการใฝ่เรียนรู้ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการได้เกรดเอวิชาหลักการบริหารงานต ารวจมากท่ีสุด (.758) รองลงมาตาม ล าดับได้แก่ รูปแบบการสอน (TYPET) 
(.741) อาจารย์ผู้สอน (LECTUR) (.732) และคุณลักษณะนักเรียนนายร้อยต ารวจ (CHARPCA) มีอิทธิพลทางตรงต่อการได้
เกรดเอวิชาบริหารงานต ารวจเป็นล าดับท้าย (.711) แต่ทั้งนี้ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมเป็นอย่างสูงต่อการ

CHARPCA 

DESIRA 
LECTUR 

GRADEA 

TYPET 
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ได้เกรดเอในวิชาหลักการบริหารงานต ารวจของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีที่ 2 คือ อาจารย์ผู้สอน (LECTUR) (.509 / 
1.241) ที่มีตัวแปรประกอบ 5 ตัว ได้แก่ คุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ์สอน อาจารย์ประจ า  และอาจารย์ภายนอก เมื่อเป็น
เช่นนี้จึงสามารถสรุปความได้ว่าตัวแปรประกอบทั้ง 8 ตัว ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การใฝ่เรียนรู้ คุณวุฒิ วัยวุฒิ 
ประสบการณ์สอน อาจารย์ประจ า และอาจารย์ภายนอก มีอิทธิพลสูงต่อการได้เกรดเอในวิชาหลักการบริหารงานต ารวจของ
นักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีที่ 2 ดังนั้น ตัวแปรประกอบของคุณลักษณะพึงประสงค์ และอาจารย์ผู้สอนเป็นเรื่องที่นักเรียน
นายร้อยต ารวจต้องให้ความส าคัญมิอาจละเลยได้ หากประสงค์ที่จะสมหวังกับการได้เกรดเอในวิชาหลักการบริหารงานต ารวจ 

ผลการวิเคราะห์ยอมรับสมมติฐานทั้ง 4 ข้อ เนื่องจากเส้นทางสัมพันธ์ของตัวแปรในแต่ละสมมติฐานเป็นในลักษณะ
ความสัมพันธ์เชิงบวกทั้งสิ้น แต่มีค่าที่แตกต่างกันตามระดับความสัมพันธ์ที่มากหรือน้อย เช่น คุณลักษณะนักเรียนนายร้อย
ต ารวจ คุณลักษณะพึงประสงค์ อาจารย์ผู้สอน และรูปแบบการสอนต่างมีอิทธิพลต่อการได้เกรดเอวิชาหลักบริหารงานต ารวจ
ทั้งสิ้น โดยเรื่องคุณลักษณะพึงประสงค์ (DESIRA) มีอิทธิพลมากที่สุด (.758) ส่วนคุณลักษณะนักเรียนนายร้อยต ารวจ
(CHARPCA) มีอิทธิพลต่อการได้เกรดเอวิชาบริหารงานต ารวจน้อยที่สุด (.711) แต่มิอาจปฏิเสธได้ว่าคุณลักษณะนักเรียน
นายร้อยต ารวจก็มีอิทธิพลต่อการได้เกรดเอวิชาบริหารงานต ารวจเช่นกัน 

ทั้งนี้เรื่องของความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การใฝ่เรียนรู้  ที่ได้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เจาะลึก
พบว่า นักเรียนนายร้อยต ารวจส่วนใหญ่ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาหลักการบริหารงานต ารวจเพื่อให้ได้เกรด เอ
มากที่สุด (ร้อยละ 54.60) รองลงมา ได้แก่ การใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นเป็นล าดับท้าย (ร้อยละ 20.30) ส่วนเรื่องของ
อาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยต ารวจส่วนใหญ่สรุปสาระได้ว่า วัยวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่
เป็นอาจารย์ภายนอกมีผลต่อความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนนายร้อยต ารวจกล่าวคือ การที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาได้
เชิญอาจารย์ภายนอกที่มีอายุเกิน 50 ปี มาบรรยายให้ความรู้ นักเรียนนายร้อยต ารวจส่วนใหญ่จะมีความมุ่งมั่นในการเรียน
มากกว่าปกติ เนื่องด้วย (1) การก าชับของอาจารย์ประจ าให้ตั้งใจเรียน อย่าท าให้เสียช่ือเสียงสถาบัน (2) มีรูปแบบการสอนที่
น่าสนใจกว่าที่เรียนอยู่เป็นประจ า (3) คาดหวังว่าจะได้รับความรู้ใหม่ในประเด็นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต ารวจ และ (4) เช่ือถือใน
เรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านการสอนมามาก ขณะที่หากอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ าเป็น นักเรียนนายร้อยต ารวจเกือบ
ทั้งหมดจะแสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบต่อการเรยีนวิชาหลกัการบรหิารงานต ารวจได้ด ีโดยจะส่งรายงานหรืองานท่ีไดร้บั
มอบหมายไม่ขาดตกบกพร่อง เข้าเรียนตรงต่อเวลา ด้วยมุ่งหวังว่าจะสร้างความประทับใจให้แก่อาจารย์ประจ าที่เป็นผู้สอน
และเป็นทั้งผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ แต่การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นเมื่อเทียบกับอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ภายนอก
นั้นยังเปรียบได้ไม่เท่า 

ด้านตัวแปรคุณลักษณะนักเรียนนายร้อยต ารวจ ที่มีอิทธิพลต่อการได้เกรดเอน้อยที่สุด ในส่วนของตัวแปรประกอบ
ประเด็นของสุขภาพ พบว่า ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยต ารวจมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพโดยได้ด าเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องมุ่งหวังสร้างวินัยและสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนให้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ  (พัชรา สินลอยมา, 
นที  ไชยานุพงศ์, เปมิกา สนิทพจน์, 2561) เพื่อให้นักเรียนนายร้อยต ารวจมีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคหรือช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมต่อการเรียนให้ได้เกรดเอ ประเด็นฐานะทางครอบครัว พบว่า ปัจจุบันนักเรียนนายร้อยต ารวจทั้งสี่ช้ันปี จ านวนทั้งสิ้น 
1,107 คน ท่ีได้รับการสอบคัดเลือกมาจากครอบครัวที่มีภูมิล าเนามาจากทั่วประเทศและหลากหลายอาชีพ หลายครอบครัวมี
ฐานะปานกลางถึงยากจน มีภาระทางการเงินมาก หรือบางครอบครัวบิดาหรือมารดาเสียชีวิตหรือแยกกันอยู่ ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่านักเรียนนายร้อยต ารวจจ านวนหนึ่งมีความเดือดร้อนเรื่องเงินที่ต้องใช้ประกอบการศึกษาเล่าเรียนที่ทางราชการ
ไม่สามารถสนับสนุนได้ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านยาขัดเครื่องหมาย ชุดยูโด เครื่องแบบท่ีตัดเพิ่มเติม กระเป๋าเดินทาง ไฟฉาย เป็นต้น 
จึงเกิดโครงการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบให้นักเรียนนายร้อยต ารวจ (กองบังคับการอ านวยการ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ, 
2561) ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยต ารวจเกิดความพร้อมต่อการสร้างความส าเร็จต่อการศึกษาเล่าเรียนของตน 
(ได้เกรดเอ) ตามแต่ที่พึงประสงค์ ส่วนตัวแปรรูปแบบการสอนทั้ง 5 รูปแบบที่เป็นตัวแปรประกอบ อาจารย์ผู้สอนควรปรับใช้
ให้เหมาะต่อเนื้อหาสาระของวิชานั้น ไม่ควรยึดปฏิบัติเพียงแต่รูปแบบหนึ่งรูปแบบใด การเรียนการสอนนักเรียนนายร้อย
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ต ารวจใช้ได้หลายรูปแบบแต่สิ่งที่ส าคัญที่ทุกรูปแบบต้องมีคือ การสอนให้นักเรียนนายร้อยต ารวจรู้จักการคิดแบบวิเคราะห์ 
(อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน และสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2558) ซึ่งสภาพแห่งความจริง พบว่า นักเรียนนายร้อยต ารวจมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการสอนแบบปฏิบัติมากที่สดุ (ร้อยละ 58.60) รองลงมา ได้แก่ แบบศึกษาด้วยตนเอง แบบบูรณาการ แบบบรรยาย 
และแบบอริยสัจ (ร้อยละ 6.70) เป็นล าดับท้าย   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อค้นพบช้ีชัดว่าความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การใฝ่เรียนรู้ คุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ์สอน อาจารย์ประจ า และ
อาจารย์ภายนอก มีอิทธิพลสูงต่อการได้เกรดเอในวิชาหลักการบริหารงานต ารวจของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปี ที่ 2 จึงมี
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้: ความสมหวังกับการได้รับเกรดเอของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีที่ 2 
จ าต้องควบคุมตนเองเรื่องความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น การใฝ่เรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายในท่ีผู้เรียนพึงกระท าได้ เพราะสามารถ
ควบคุมได้ด้วยตนเอง ควบคู่กับปัจจัยภายนอกที่ผู้เรียนไม่สามารถควบคุมได้ คือ การมีอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เช่นนี้อาจารย์ฝ่ายปกครองต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจังเพื่อให้นักเรียนนายร้อยต ารวจได้ซึมซับและพร้อม
แสดงออกถึงคุณลักษณะพึงประสงค์ตลอดเวลา รวมถึงการที่อาจารย์ผู้เป็นหัว หน้าวิชาต้องคัดเลือกอาจารย์ทั้งอาจารย์ประจ า
และอาจารย์ภายนอกให้เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมต่อการถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน มีคุณวุฒิ วัยวุฒิและประสบการณ์สอนที่
เพียงพอ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู เพื่อจักเกื้อกูลส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยต ารวจแสดงออกถึง
คุณลักษณะพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น และการใฝ่เรียนรู้ และน าไปสู่ผลการเรียนท่ีสมหวังหรือได้รับเกรดเอ 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป: (1) ศึกษาในรายวิชาอื่นโดยใช้ตัวแปรเดียวกันกับงานวิจัยนี้  (2) ควรเพิ่มมิติใน
การศึกษาโดยเปลี่ยนหรือเพิ่มตัวแปรอิสระที่ไม่ปรากฏในงานนี้  เช่น ระดับพื้นฐานความรู้เดิม ความพร้อม เพื่อตรวจสอบว่า
หากเปลี่ยนหรือเพิ่มตัวแปรใหม่ ตัวแปรใดที่มีอิทธิพลและข้อค้นพบท่ีได้จะเป็นเช่นใด (3) ควรศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนนาย
ร้อยต ารวจ (ก) แต่ละรุ่น หรือ (ข) ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงที่เรียนวิชาหลักการบริหาร งานต ารวจว่าการได้เกรดเอที่มีต่อ
กลุ่มจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และปัจจัยใดที่จะมีอิทธิพลสูงในทางตรง ทางอ้อม และผลรวม  
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การประยุกต์แบบส ารวจสถานที่ผลิตอาหารเพ่ือศึกษาสภาวะสุขาภิบาลโรงอาหาร 
และการบริการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

       Application of Checklist food production site survey for studies sanitation 
situation of canteens and Student’s Satisfaction Toward School Lunch Service of 
The Primary Schools Under Bangkok Metropolitan Thonburi district 

 
ชญานิศวร์ อัศวรัชต์โภคิน* รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ลิม้สุวรรณ** อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร***  

 
          บทคัดย่อ   

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจสภาวะสุขาภิบาลโรงอาหารและบริการอาหารกลางวันของโรงเรียน ในสังกัด

กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 2) ศึกษาการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพื้นผิวภาชนะอุปกรณ์รับประทานอาหาร        
และมือผู้สัมผัสอาหาร 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจด้านสุขาภิบาลโรงอาหารและการบริการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี จ านวน 6 แห่ง เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ัน เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือส ารวจที่ประยุกต์จากบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และแบบส ารวจโรงอาหาร (สอรร.7) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ศึกษาการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียโดยวิธีใช้ก้านส าลีชุบสารละลายในชุดทดสอบ SI-2 ป้ายบนพื้นผิวพื้นผิวภาชนะ ถาดอาหาร ช้อน ส้อม และมือของผู้สัมผัส
อาหาร และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 จ านวน 252 คน แบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามประมาณค่า 3 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบท ี 

ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี จ านวน 6 แห่ง คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 84.19        
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีสภาวะสุขาภิบาลโรงอาหารในระดับดี พิจารณาตามขนาดของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดกลาง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.70 และโรงเรียนขนาดเล็กขนาดเล็ก คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.73 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ใน
ระดับดี ผลตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพื้นผิวภาชนะ ถาดอาหาร ช้อน ส้อม และมือของผู้สัมผัสอาหาร พบการปนเปื้อน   
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย โรงเรียนขนาดกลางตรวจพบ ร้อยละ 33.33, 33.33, 40.00 และ 81.81 ตรวจพบ โคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพื้นผิว
ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร โรงเรียนขนาดเล็กตรวจพบ ร้อยละ 15.00, 28.33 21.66 และ 66.67 ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนพบว่า นักเรียนพึงพอใจด้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ โรงอาหาร ภาชนะและอุปกรณ์         
การให้บริการอาหารกลางวัน ห้องน้ าและอ่างล้างมือ ส าหรับห้องน้ าและอ่างล้างของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

 
ค าส าคัญ: สุขาภิบาลโรงอาหาร การบริการอาหารกลางวัน 

 
 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
** อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
** อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 
 

The purposes of this research are 1) study the sanitation situation of canteens and school lunch service under 
Bangkok Metropolitan Administration Thonburi 2) Study of contamination of coliform bacteria on the surface of utensils 
and hand touched food. 3) Study students’satisfaction levels with the sanitary of canteen and school lunch service.   
The population included 6 school under Bangkok Metropolitan Administration Thonburi in multistage random sampling 
collection of data apply between checklist audit food production FDA and done through Canteen Survey 
Form (SSFS.7) Department of Health Ministry of Public Health. Study on Coliform contamination on 
surface of utensil such as plate, spoon, fork and hand touched food using Coliform Test Kit (SI-2). Students’ 
satisfaction levels with the sanitary of canteen and school lunch service from 6 schools. The samples were 252 
students in school under Bangkok Metropolitan Administration Thonburi obtained through stratified random 
sampling. Data were collected using 3-point rating scale questionnaire with reliability at 0.05 and were 
statistically analyzed in percentage, mean, standard deviation and T-test 

The findings revealed that The Primary Schools district Bangkok Metropolitan in Thonburi 6 schools. 
The sanitation assessment of sanitary have a good level that 85.70 percent were medium school 84.19 percent   
and 82.73 percent of small schools. Detected coliform bacteria on surfaces of plate, spoon, fork and hand 
touched food. Medium School 33.33, 33.33, 40.00 and 81.81 percent. The small school found that 15.00, 
21.66, 21.66 and 66.66 percent. The satisfied of Students the one with the highest mean was food and drink followed by 
canteen, utensil, lunch service and the toilet and sink. The satisfaction of student in the medium school 
and small school difference for the toilet and sink was significantly different at .05 levels  
 

Keywords:  the sanitary of canteen,  School Lunch Service 
 

บทน า 
          โรงเรียนนอกจากเป็นสถานศึกษาส าหรับนักเรียนแล้ว ยังจัดเป็นสถานท่ีจัดเตียมอาหารเพื่อให้บริการแก่นักเรียนโดย
มุ่งหวังให้นักเรียนไดรับอาหารเพียงพอ มีสุขภาพแข็งแรง และเจริญเติบโตสมวัย ในการจัดเตรียมอาหารนอกจากการค านึงถึง
ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมแล้ว จ าเป็นต้องมีขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้อาหาร
ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนอันตรายทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ที่ปะปนเปื้อนจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งท าให้เกิดการ
เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่เกิดการเจ็บป่วยจากการรบัประทานอาหารมากท่ีสุด จากข้อมูลการเจ็บปว่ยโรค
ท้องร่วงและอาหารเป็นพิษในโรงเรียนในปี พ.ศ.2553 -2556 มีนักเรียนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ใน
โรงเรียน 24 แห่ง จ านวน 1,457 คน และมีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้น (ส านักยุทธศาสตร์และการประเมินผลกรุงเทพมหานคร , 
2557: 118) การเจ็บป่วยระหว่างปี พ.ศ 2555 และ 2556 เกิดจากปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การเตรียมอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
ความไม่รู้ของนักเรียน การปรุงอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การดื่มนมที่มีการเก็บรักษาและขนส่งนมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การดื่มนม 
ทีห่มดอายุ การเก็บรักษาและการเตรียมอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะขณะเข้าค่าย (ประวิทย์ และคณะ, 2557) จากผลการศึกษา
สภาพการทางสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 3 สังกัด ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 900 แห่ง พบว่ามีการจัดการสถานที่รับประทานอาหารสถานที่ เตรียมปรุงไม่ถูกสุขลักษณะ
มากกว่าร้อยละ 50 และไม่มีการจัดเตรียมสบู่ล้างมือในห้องครัว และห้องสุขา มากกว่าร้อยละ 60 ท าให้เกิด ผลกระทบต่อ
สุขภาพของนักเรียนจ านวนมาก (พรสุดา, 2549) จากสถิติการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากสุขาภิบาลอาหารที่ไม่ถูกต้องในโรงเรียน 
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ยังเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน ผู้จัดเตรียมอาหารของโรงเรียนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต้องมีความรู้ในการจัดเตรียมอาหารให้
สะอาดถูกสุขลักษณะ การจัดเตรียมสถานท่ีรับประทานอาหารเพื่อบรกิารแก่นักเรยีน ต้องมีการควบคุมอาหารให้ปลอดภัยจาก
เชื้อโรค สารเคมี และสิ่งที่เป็นอันตรายในทุกด้าน ดังนั้นการส ารวจสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียนจึงเป็นวิธีการป้องกันการ
ปนเปื้อนในเบื้องต้น และการศึกษาโดยการทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพื้นผิวภาชนะ อุปกรณ์รับประทาน
อาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงด้านสุขาภิบาลและการบริการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้ได้
มาตรฐานและสร้างความปลอดภัย ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการของนักเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนได้ รับการ
บริการอาหารที่ดีมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโดยส ารวจสภาวะสุขาภิบาลโรงอาหารและบริการอาหารโดย
ใช้แบบส ารวจท่ี ประยุกต์จากบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตส.1(50) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
แบบส ารวจโรงอาหาร (สอรร.7) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการส ารวจสุขลักษณะของโรงอาหาร และศึกษาการ
ปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพ้ืนผิวภาชนะอุปกรณ์รับประทานอาหาร และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนด้านสุขาภิบาล
อาหารและการบริการอาหารของโรงเรียน โดยผลที่ได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงด้านสุขาภิบาลโรง
อาหารและการบริการอาหารต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อส ารวจสภาวะสุขาภิบาลโรงอาหารและบริการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เขตธนบุรี 
2.  เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพ้ืนผิวภาชนะอุปกรณ์รับประทานอาหาร  
3.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อโรงอาหารและการบริการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยนี้ท าการศึกษาโดยส ารวจสภาวะสุขาภิบาลโรงอาหาร โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร     
เขตธนบุรี จ านวน 6 แห่ง แบ่งกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ดังน้ี 
 1)  กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจสภาวะสุขาภิบาลโรงอาหาร  
     โรงอาหารและสถานที่เตรียม-ปรุงอาหาร สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) 
และแบบเจาะจงโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีที่ตั้งอยู่ใกล้กัน  
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพื้นผิวด้วยชุดทดสอบ SI-2 ได้แก่ ถาดอาหาร ช้อน ส้อม สุ่มอย่างละ 
10 ช้ิน ทดสอบจ านวน 2 ซ้ า และตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียทีม่ือผู้สัมผัสอาหาร แม่ครัวและผู้ช่วยแม่ครัว จ านวน 17 คน  
 3) กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 252 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973) สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified random 
sampling) ตามสัดส่วนจ านวนนักเรียนแต่ละห้อง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใช้แบบส ารวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาเอกสารทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ 
รวบรวมข้อมูล และออกแบบแบบส ารวจเพื่อส ารวจด้านสุขาภิบาลโรงอาหารโดยการประยุกต์บันทึกการตรวจสถานที่ผลิต
อาหาร ตส.1(50) และแบบส ารวจโรงอาหาร (สอรร.7) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบบส ารวจโรงอาหาร แบ่งเป็น 
7 หมวด ได้แก่ 1) สถานที่รับประทานอาหารหรือโรงอาหาร 2) สถานที่เตรียม-ปรุงอาหาร 3) อาหาร น้ า น้ าแข็ง เครื่องดื่ม 4) ภาชนะ 
อุปกรณ์ 5) การรวบรวมขยะและน้ าโสโครก  6) ห้องส้วม และอ่างล้างมือ 7) ผู้ปรุงผู้เสิร์ฟ รวม 39 ข้อผ่าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกหมวดและเกณฑ์รวม ร้อยละ 60  

แบบสอบถามด้านสุขาภบิาลและการบริการอาหารของโรงเรียน เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน โดยสุม่กลุ่ม
ตัวอย่างจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นตัวแทนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย  
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยได้สร้างแบบส ารวจและแบบสอบถามจากทฤษฎี เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และเสนอเครื่องมือวิจัยต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน     
เพื่อพิจารณาและแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามหลักวิชาการ 
 2. ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม น าแบบส ารวจและเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี จ านวน 1 แห่ง และทดลองใช้แบบสอบถามกับนักเรียน จ านวน 30 คน ผลการทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.856 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอความ

ร่วมมือจากผู้อ านวยการเขตธนบุร ีสังกัดกรุงเทพมหานคร ขออนุญาตส ารวจโรงอาหารและแจกแบบสอบถามให้นักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตธนบรุี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบส ารวจและแบบสอบถามวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
 วิเคราะห์แบบส ารวจสุขาภิบาลโรงอาหารโดยใช้สถิติ  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย คะแนนรวมแต่ละหมวด และคะแนนรวม       
ทุกหมวด เปรียบเทียบอัตราส่วนร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง 
 วิเคราะห์ผลตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพ้ืนผิวภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

วิเคราะหค์วามพึงพอใจด้านสุขาภบิาลอาหารใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T-Test  
แปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน และความพึงพอใจ 3 ระดับ คือ ระดับมาก ปานกลาง น้อย และเปรียบเทยีบระดบัความพึงพอใจ
ของโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรยีนขนาดเล็ก  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 รายละเอียดของผลการวิจัย พิจารณาตามหัวข้อดังนี ้

1. ผลวิจัยโดยส ารวจสภาวะสุขาภิบาลโรงอาหารและบริการอาหารกลางวันของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เขตธนบุรี 6 แห่ง คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 84.19 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ในระดับดี แบ่งตามขนาดของโรงเรียน
พบว่า โรงเรียนขนาดกลางคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.70 และโรงเรียนขนาดเล็กขนาดเล็ก คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.73 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ในระดับดี รายละเอียดผลการวิจัยแบ่งตามหมวด ดังนี้ 
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หมวดที่ 1 ด้านสถานที่รับประทานอาหารคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.23 หมวดที่ 2 ด้านสถานท่ีเตรียม-ปรุงอาหารคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 78.13 หมวดที่ 3 อาหาร น้ า น้ าแข็ง เครื่องดื่ม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.08 หมวดที่ 4 ภาชนะ-อุปกรณ์ คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 83.75 หมวดที่ 5 การรวบรวมขยะและน้ าโสโครก คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.91 หมวดที่ 6 ห้องส้วมและอ่างล้างมือ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.90 หมวดที่ 7 ผู้ปรุงผู้เสิร์ฟ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.90  

ผลวิจัยพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน หมวดที่ 1 ด้านสถานที่รับประทานอาหาร โรงเรียนขนาดกลาง คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 78.2 โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 60 การจัดจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบ และมีความแข็งแรงคงทน พบฝุ่นบนพัดลม
และหลอดไฟเพดาน พบสัตว์ภายในโรงอาหาร เช่น แมว นก โรงเรียนบางแห่งมีมาตรการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่โรงอาหาร 
หมวดที่ 2 ด้านสถานท่ีเตรียม-ปรุงอาหาร โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเลก็ค่าเฉลี่ยเท่ากันร้อยละ 78.13 มีการระบายอากาศ
ได้ดี พบหลอดไฟเพดานและปล่องดูดควันมีฝุ่นหยากไย่ บางแห่งมีมุ้งติดบริเวณหน้าต่างและประตูเพื่อป้องกันสัตว์และแมลง 
หมวดที่ 3 อาหาร น้ า น้ าแข็ง เครื่องดื่ม โรงเรียนขนาดกลาง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.17 และโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 75 โรงเรียน
ทุกแห่งใช้เครื่องกรองน้ าที่มีประสิทธิภาพ ระบุระยะเวลาเปลี่ยนไส้กรอง ปุ่มกดตู้น้ าดื่มพบคราบสีด า หมวดที่ 4 ภาชนะ-อุปกรณ์ 
โรงเรียนขนาดกลาง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.5 โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 85 ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการ 2 ขั้นตอน โรงเรียน
บางแห่งพบท่อของอ่างล้างจานช ารุดท าให้พ้ืนแฉะและมีเศษอาหารบริเวณพื้น บางแห่งพบจุดตากภาชนะตั้งอยู่ในบริเวณที่เกิด
การปนเปื้อนได้ง่าย หมวดที่ 5 การรวบรวมขยะและน้ าโสโครก โรงเรียนขนาดกลาง เฉลี่ยร้อยละ 100 และโรงเรียนขนาดเล็ก 
ร้อยละ 96 ส่วนใหญ่มีการจัดการและท าความสะอาดทุกวัน บางแห่งพบขยะตั้งค้างคืนใกล้สถานที่เตรียม-ปรุงอาหาร หมวดที่ 6 
ห้องส้วมและอ่างล้างมือ โรงเรียนขนาดกลาง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.33 โรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 90 โรงเรียนส่วนใหญ่มีห้องน้ า
สะอาด มีการระบายอากาศดี แต่ไม่พบอุปกรณ์ส าหรับล้างมือ เช่น สบู่ หมวดที่ 7 ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ โรงเรียนขนาดกลางเฉลี่ยร้อยละ 
98.62 และขนาดเล็ก ร้อยละ 95 บุคลากรได้รับการอบรมด้านสุขลักษณะ  ผู้สัมผัสอาหารท าให้มีการปฏิบัติถูกต้อง จากการ
ส ารวจพบว่าโรงเรียนกลางมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ในหมวดที่ 1 ด้านสถานที่รับประทานอาหาร หมวดที่ 3 
อาหาร น้ า น้ าแข็ง เครื่องดื่ม หมวดที่ 5 การรวบรวมขยะและน้ าโสโครก และหมวดที่ 7 ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ภัทราพร จุลราช, 2551) โรงเรียนขนาดใหญ่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้ถูกต้องมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  
 2. ผลการศึกษาการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพ้ืนผิวภาชนะอุปกรณ์รับประทานอาหาร ได้แก่ ถาดอาหาร
ช้อน ส้อม จ านวน 330 ตัวอย่าง ตรวจพบว่าตรวจพบโคลิฟอร์ม จ านวน 120 ตัวอย่าง ได้แก่ ถาดรับประทานอาหารตรวจพบ 
ร้อยละ 24.16 ช้อนตรวจพบร้อยละ 30.83 ส้อมตรวจพบร้อยละ 30.83 แบ่งผลการตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียตามขนาด
ของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนขนาดกลางตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพ้ืนผิวถาดอาหาร ร้อยละ 33.33 ช้อนร้อยละ 33.33 และ ส้อม
ร้อยละ 40.00 ผลการตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียของโรงเรียนขนาดเล็ก ถาดอาหารตรวจพบ ร้อยละ 18.33 ช้อนตรวจพบ ร้อยละ 
28.33 และส้อมตรวจพบ ร้อยละ 21.66 พบว่ามีโคลิฟอร์มแบคทีเรียบนพื้นผิวภาชนะของโรงเรียนขนาดกลางมากกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก ผลการตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียมือผู้สัมผัสอาหารของผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ แม่ครัวและผู้ช่วย รวม 17 คน 
ตรวจพบโคลฟิอร์มแบคทีเรียบนมอืผูส้ัมผัสอาหาร ร้อยละ 76.5 แบ่งการตรวจตามขนาดของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนขนาดกลางตรวจมือ
ผู้สัมผัสอาหาร จ านวน 11 คน พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 81.81 และโรงเรียนขนาดเล็กตรวจมือผู้สัมผัสอาหาร
จ านวน 6 คน ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 66.67 พบว่าผู้สัมผัสอาหารส่วนใหญ่ล้างมือไม่ถูกต้อง การปรุงประกอบอาหาร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณ แช่มชูกลิ่นม, 2556) พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่มือผู้สัมผัสอาหาร ร้อยละ 38.75 พบว่าผู้สัมผัส
อาหารส่วนใหญ่ล้างมือไม่ถูกต้อง ร้อยละ 74.2 ขณะปรุงอาหาร หลังเข้าห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก  
 3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจด้านสุขาภิบาลโรงอาหารและการบริการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 6 แห่ง พบว่านักเรียนพึงพอใจด้านอาหารและน้ าดื่มมากท่ีสุด อันดับรอง ได้แก่ ด้านโรงอาหาร ภาชนะอุปกรณ์
การบริการ ห้องน้ าและอ่างล้างมือน้อยที่สุด เมื่อแยกพิจารณาระดับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดเล็กพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน แต่แตกต่างกันด้านห้องน้ าและอ่างล้างมือ 
นักเรียนมีความพอใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาพบว่าร้อยละ 50 บริเวณห้องน้ าและอ่างล้างมือไมพ่บสบู่ลา้งมือจัดเตรยีม
ไว้บริการ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1. จากผลการส ารวจสภาวะสุขาภิบาลโรงอาหารและบริการอาหารกลางวันของโรงเรยีนในสังกัดกรงุเทพมหานคร
เขตธนบุรี สามารถน าข้อมลูใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหารใหเ้หมาะสมกับโรงเรยีน
ทุกขนาด  

2. สามารถน าแบบส ารวจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลโรงอาหารใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาแนวทางและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนต่อการปรับปรุงด้านสขุาภิบาล     

โรงอาหารในโรงเรียน เพื่อให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้ในบริหารจดัการด้านสุขาภิบาลภายในโรงเรียน 
2. ควรศึกษาประสิทธิภาพการท าความสะอาดภาชนะและอุปกรณร์บัประทานอาหาร หลังรับประทานอาหารของ

นักเรียนต่อการเจริญเติบโตของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

Development of Academic Achievements in Mathematics on Fraction among 
Matthayom-Sueksa-1 Students through Active Learning Management 

 

พัชราภรณ์  ปรีกราน*  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เดือนแจ้ง** 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ระหว่างก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก 2) เปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกกับเกณฑ์ร้อยละ70 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง 3, 4 และ 5 จ านวน 98 คน โดยเลือกแบบเจาะจง โดยจ าแนกตามระดับความสามารถ
ของผู้เรียน ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

ผลการวิจัย พบว่า  
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยจ าแนกตามกลุ่มเก่ง 

กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกกลุ่ม  
2) พัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
พัฒนาการของนักเรียนกลุ่มเก่งสูงกว่ากลุ่มอ่อน 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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Abstract 
 

This study’s objectives were 1) to compare the students’ academic achievements in 
mathematics on fraction (AAMF) before and after the Active Learning Management (ALM), 2) to compare 
the students’ AAMF after the ALM, 3) to compare the students’ AAMF after the ALM with the criterion of 
70%, and 4) to determine the students’ satisfaction with the ALM of mathematics on fraction. The study 
sample was purposively selected according to their 3 learning proficiencies of high, moderate and low 
levels and composed of 98 Matthayom-Sueksa-1 students from 3, 4 and 5 classrooms of Banharn-Jaemsai 
Witthaya 5 School, Suphanburi in academic year 2560. The research tools consisted of 1) the ALM lesson 
plan of mathematics on fraction, 2) the achievement test of mathematics on fraction, and 3) the 
satisfaction questionnaire about the ALM.  

The study findings revealed as follows:  
1. The students’ AAMF after the ALM according to their 3 learning proficiencies of high, moderate 

and low groups were significantly(p < .05) higher in all groups. 
2. Developments of the AAMF between students in high and low groups were significantly (p < .05) 

different.  
3. The students’ AAMF after the ALM significantly (p < .05) passed the criterion of 70%.  
4. The overall students’ satisfaction with the ALM of mathematics on fraction was averagely at 

the highest level.    
 

Keywords: academic achievement in mathematics, Active Learning Management        
   

บทน า 
 กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านวิชาการ และความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยล าพังต้องมีการร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน สังคมโลกในยุค
ปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารท าให้ต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ใน
สังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้ต้องมีการปฏิรปูการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็น
ตัวบ่งช้ีส าคัญประการหนึ่ง ส าหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) จึงมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่เด่นชัด โดยมี
วิสัยทัศน์ "คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ" มีเป้าหมายภายในปี 2561 จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพซึ่งมีกรอบแนวทางใน
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนอย่างมีระบบ โดยต้องพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2554) ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่นั้น ต้อง
มีแนวการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา พ .ศ.2542 มาตรา24 กล่าวว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มคีวามคิดสร้างสรรค์คิดอย่าง
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มีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์วางแผน
ตัดสินใจแก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551)  

จากความส าคัญของคณิตศาสตร์ที่กล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้บรรจุให้วิชาคณิตศาสตร์นั้นให้อยู่ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทุก ๆ ระดับช้ัน เพื่อให้เยาวชนของชาติในทุกช่วงอายุ ได้ศึกษาและเห็นความส าคัญของหลัก
วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยปลูกฝังคุณลักษณะและพื้นฐานส าคัญ ๆ ให้แก่ผู้เรียน นั่นคือ ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของ
หลักคณิตศาสตร์ ได้แก่ มีทักษะในการคิดการค านวณ การคิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถแสดงออกทั้งด้านพฤติกรรมและ
ความคิดอย่างมีระบบระเบียบ ชัดเจน และรอบคอบ ตระหนักถึงคุณค่า และความส าคัญของคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ อีกทั้งสามารถน าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ต่อยอดในการด ารงชีวิตของตนเองได้  ดังนั้น การจัด
กระบวนการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร ์จึงถือเป็นหน้าท่ีส าคัญที่ผู้สอนจะต้องให้ความส าคญัอย่างมาก เพื่อให้การเรียนการ
สอนนั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ และเพื่อพัฒนาคุณภาพของพลเมืองชาติ  ดังที่มาลินี 
ค าชมพู (2549, อ้างถึงในกรมวิชาการ, 2551) กล่าวว่า นักเรียนที่สามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีจ าเป็นต้องมีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาดีเพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เริ่มต้นด้วยเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างต่อเนื่อง หากนักเรียนไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน คือ การบวก ลบ คูณ และหารแล้ว นักเรียนก็ไม่สามารถท่ีจะ
เรียนรู้ความสัมพันธ์ของจ านวนในขั้นสูงต่อไปได้  
  ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของทักษะพื้นฐานทางการค านวณที่เป็นหัวใจหลักของวิชาคณิตศาสตร์ แต่หากใช้รูปแบบการ
สอนแบบปกติการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายนั้นก็จะท าได้ยาก ครูผู้สอนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะค้นหาวิธีการที่เหมาะสมมาช่วย
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนในช้ันเรียน เปดโอกาสใหผู
เรียนคิดและได้ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ท างานเป็นทีม ท าใหบรรยากาศภายในหองเรียนเปนไปอยางสนุกสนาน และสนับสนุน
ใหผู เรียนออกมาน าเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนกับผู เรียนคนอื่นๆ หรือน าเสนอผลงานของกลุ มตนเอง ท าใหผู เรียนกล้า
แสดงออก มีความสุขกับการเรียนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนจัดกระท าข้อมูลข่าวสาร และ
สามารถสร้างความหมายได้ด้วยถ้อยค าของผู้เรียนเอง หรือเมื่อผู้เรียนรวบรวมมาแล้ว ผู้เรียนสามารถตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์
ข้อมูล แปลความหมาย และสรุปผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเป้าหมายของการคิดระดับสูง (ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, 2547) และ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน 
ในการนี้ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ความรู้แก่นักเรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ในการจะท ากิจกรรมต่างๆมากขึ้นและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ โดย
การพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อน (บุหงา วัฒนะ, 2546 อ้างถึงใน พรรณทิภา ทองนวล, 2554) 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วจิัยจึงสนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยหวังว่านักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น รวมทั้งทักษะการ
ค านวณยังเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น และยังสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นฐาน
ในการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ ได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยจ าแนกตามกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน  
  2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยจ าแนกตามกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน   
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  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 
สมมติฐานของการวิจัย   

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รบัการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุกสูงกว่าก่อนไดร้ับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
  2. พัฒนาการของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับ
การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู ่ 
  3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รบัการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงรุกสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในการบวก ลบ คูณ และหารจ านวนได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน ในที่น้ีครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ความรู้
แก่นักเรียนโดยตรง แต่เพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น
และหลากหลาย ท้ังนี้สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
 
                              ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 5 
จังหวัดสุพรรณบรุี จ านวน 5 ห้องเรียน รวม 169 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 3 ห้องเรียน ประกอบด้วย ห้อง 3, 4 และ 5 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 98 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก  
(Active Learning) 

ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 2 น าเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 4 สร้างองค์ความรู้  
ขั้นที่ 5 สรุปองค์ความรู้  

 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วน  

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
ตัวแปรต้น คือ การจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบไปด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5 แผน ดังนี้  

แผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกที่ 1 ความหมายและการเปรียบเทียบเศษส่วน จ านวน 1 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกที่ 2 การบวกเศษส่วน    จ านวน 2 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกที่ 3 การลบเศษส่วน    จ านวน 2 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกที่ 4 การคูณเศษส่วน    จ านวน 2 คาบ 

  แผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกที่ 5 การหารเศษส่วน    จ านวน 1 คาบ 
ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ประกอบด้วย 9 หัวข้อ ดังนี้ 1) สาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้ 2) ผลการเรียนรู้  3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความรู้ (2) ด้านทักษะ/กระบวนการ และ (3) 
ด้านคุณลักษณะ 4) สาระส าคัญ 5) สาระการเรียนรู้  6) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (2) น าเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้   (3) ขั้นด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ (4) ขั้นสร้างองค์ความรู้ และ (5) 
ขั้นสรุปองค์ความรู้ 7) สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  8) การวัดและการประเมินผล และ 9) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
จากนั้น น าแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน เสนอผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ความตรงตามเนื้อหา ความชัดเจน และความถูกตองของจุดประสงคการเรียนรู สอดคลองกับ
เนื้อหาและกิจกรรม สื่อการเรียนรู และความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู
เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข โดยผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตรงตามเนื้อหา (IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกแผนการจัดการเรียนรู้  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว จ านวน 20 ข้อ การตรวจคะแนนข้อที่ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน และถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน โดยตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
จากผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ด้านการวิจัยและด้านการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ท่าน ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) มีค่า
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม จากน้ัน น าข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ปีการศึกษา 2560 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 45 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
ยาก (p) และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาข้อสอบที่มีดัชนีความยากระหว่าง 0.20-0.80 และค่าดัชนี
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ข้อค าถามมีคุณภาพทุกข้อ โดยมีดัชนีความยากระหว่าง 0.27-
0.78  และดัชนีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.27-1.00  และวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ 
ด้วยค่าเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson (KR-20)  ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ความเช่ือมั่นทั้งฉบับมี
ค่าเท่ากับ 0.873  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ข้อค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  
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แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre - Experimental Research) ซึ่งด าเนินการตามแผนการวิจัยแบบ 

One Group Pretest-Posttest Design ดังนี ้ 
สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 

T1 X T2 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจยั 
T1 แทน การสอบก่อนการจัดกระท าทดลอง (Pre-test)  
X  แทน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
T2 แทน การสอบหลังการจดักระท าทดลอง (Post-test) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. สอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

2. จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น   
8 คาบ กับกลุ่มตัวอย่าง โดยท าการจัดการเรียนสัปดาห์ละ 3 คาบเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

3. สอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

4. ส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยจ าแนกตามกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ใช้สถิติทดสอบ 
Dependent Samples t–test ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่าง

ก่อนและหลังได้รบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก โดยจ าแนกตามกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุม่อ่อน 
 

ระดับความสามารถ การทดสอบ N x  SD. t p 

กลุ่มเก่ง 
ก่อนเรียน 26 8.08 2.15 

23.549 .000* 
หลังเรียน 26 19.00 1.33 

กลุ่มปานกลาง 
ก่อนเรียน 46 6.04 1.93 

33.316 .000* 
หลังเรียน 46 15.94 1.68 

กลุ่มอ่อน 
ก่อนเรียน 26 4.77 1.80 

24.416 .000* 
หลังเรียน 26 13.50 1.33 

*p < .05 
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จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มเก่งมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( x = 19.00)  สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 8.077)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  กลุ่มปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( x = 15.94)  สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 6.04)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และกลุ่มอ่อนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( x = 13.50)  สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 4.77)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยจ าแนกตามกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ใช้สถิติทดสอบ Oneway – Anova   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบพัฒนาการทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับ

การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก โดยจ าแนกตามกลุม่เก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 
 

การทดสอบ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน 
กลุ่มเก่ง - 1.0318 2.1923* 

กลุ่มปานกลาง - - 1.1605 
กลุ่มอ่อน - - - 

*p < .05 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของ

นักเรียนกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของนักเรียนกลุ่ม
เก่งสูงกว่ากลุ่มอ่อน  

 
  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับเกณฑ์ร้อยละ 70  โดยใช้สถิติทดสอบ One Samples t-test ผลการวิเคราะห์ข้อมูล       
ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับ

การจัดการเรยีนรู้เชิงรุกกับเกณฑร์อ้ยละ 70 
 

กลุ่มทดลอง N คะแนนเต็ม x  SD. t p 
ทดสอบหลังเรียน 98 20 16.102 2.510 8.291 .000* 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมายตามเกณฑ์ 
(Best, 1977) ใช้สูตรค านวณเพื่อแบ่งช่วงคะแนน ดังนี้ 
 

  ช่วงคะแนน  = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนระดับ
   =  

5

15 
     =   0.80 

 

  ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    
  ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
       N=98 

รายการ x  SD. ระดับความพึงพอใจ 
1. วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่น่าสนใจและน่าเรียน 4.38 0.74 มากที่สุด 
2. ครูจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหา 4.52 0.61 มากที่สุด 
3. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา 4.47 0.68 มากที่สุด 
4. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอยา่งทั่วถึงขณะสอน 4.48 0.66 มากที่สุด 
5. ครูมีความแม่นย าในเนื้อหาที่สอน 4.52 0.60 มากที่สุด 
6. ส่งเสรมิให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะการคิด 4.56 0.66 มากที่สุด 
7. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นกัเรียนพัฒนาความเข้าใจและประเมินตนเอง 4.30 0.71 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.39 0.78 มากที่สุด 
9. นักเรียนได้รับความรู้ที่น่าสนใจแล้วจะสามารถน าไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ได้ 4.35 0.76 มากที่สุด 
10. นักเรียนน าความรูจ้ากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.34 0.85 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.43 0.70 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.43) เมื่อพิจารณาตามรายการ พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด ครูมีความแม่นย าในเนื้อหาที่สอน และครูจัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมเนื้อหา ( x =4.56, 4.52 และ 4.52) ตามล าดับ ส่วนรายการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกน้อยที่สุด 
ได้แก่ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจและประเมินตนเอง ( x =4.30)  
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี ้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยจ าแนกตามกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ผลการวิจัย  พบว่า 
กลุ่มเก่งมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  กลุ่มปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มอ่อนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสามกลุ่ม หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนเรียนทุกกลุ่ม ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผู
เรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู้มากกวาเปนผูรับความรูเพียงอยางเดียว ผูเรียนจะมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด 
หรือมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในช้ันเรียน และครูผูสอน เปนการสรางบรรยากาศที่ดี ท าใหผูเรียนไมเกิดความรูสึกเครียดหรือ
กดดัน ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์ (2556) 
พบว่า ความสามารถในการแกปัญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูเชิงรุก เรื่อง
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสุชาดา แก้วพิกุล (2555) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้การจัดการเรยีนการสอนอย่างกระตอืรือร้น โดยเน้นการเรียนเป็นคูร่่วมกับการบริหารสมองสูงกว่าก่อนได้รับ
การสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. การเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยจ าแนกตามกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ผลการวิจัย พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มเก่งสูงกว่ากลุ่มอ่อน ทั้งนี้
เนื่องมาจากนักเรียนกลุ่มเก่ง โดยมากเป็นนักเรียนท่ีมีพื้นฐานความรู้เดิมที่ดี เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว ให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการเรียนมากกว่านักเรียนกลุ่มอ่อน จึงส่งผลให้พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่ม
อ่อนมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีลเลอร์ (Wheeler, 2007) พบว่า กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกมี
ประสิทธิภาพมาก ในรายวิชาพีชคณิต นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดและ
การคิดในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกยังได้แสดงให้เห็นว่าการ
กระท าของนักเรียนเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ด้วย 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เปนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน การ
ท างานเป็นทีมเกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการเรียนรู้ ตรวจสอบความคิดระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ท าใหผู
เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสัญญา ภัทรากร (2552) พบว่า ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา เรื่องความนาจะเปน ผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณทิภา ทองนวล (2554) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง 
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การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาโดยเน้นการใช้ตัวแทน 
เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
75.50   

4. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.43) เนื่องจากการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก จะเปดโอกาสใหผเูรียนคิดและได้ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การท างานเป็นทีมท าใหบรรยากาศภายในหอง
เรียนเปนไปอยางสนุกสนาน และสนับสนุนใหผูเรียนออกมาน าเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนกับผู เรียนคนอื่นๆ หรือน าเสนอ
ผลงานของกลมุตนเอง ผูเรียนกล้าแสดงออก มีความสุขกับการเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุชาดา แก้วพิกุล 
(2555) พบว่า ความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น ผู้เรียนเป็นผู้
ที่สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ช้ีแนะแนวทางและอ านวยความสะดวก ซึ่งการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการเรียนและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
มากกว่าเปน็ผู้รับฟังเพียงอย่างเดียว เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และเพื่อนในช้ันเรียน 
ถ้านักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนหรือได้ลงมือปฏิบัติจริง จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และเป็นการสร้าง
บรรยากาศในช้ันเรียนที่ดี ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเครียดหรือกดดัน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย  

 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก( Active Learning ) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก ควรศึกษาขั้นตอนของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อย่างละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้น าไปใช้
อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ตามที่มุ่งหวัง 

2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถปรับกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา ศักยภาพของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

3. ควรเลือกใช้แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ให้สอดคล้องกับทักษะหรือระดับความรู้เดิมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาความเข้าใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้เต็มศักยภาพ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปทดลองใช้กับเนื้อหาอื่นๆ หรือ
จัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชา 
 2. การเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับวิธีการสอน
อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
 3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อให้ทราบ
ผลที่แน่ชัดและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
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การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้น

กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน  
Development of the Mathematical Problem-solving Skill on Solving the 

Linear Equalities in One Factor among Matthayom-Sueksa-3 Students through 
Meta-cognition-oriented Cooperative Learning Management 

 

ณัฐกานต์   ลิมปจิักร*์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เดือนแจ้ง** 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 ห้อง รวมทั้งสิ้น 117 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (STAD)  ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 

 
* นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
 **อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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Abstract 
 

This study’s objectives of the development of the mathematical problem-solving skill on solving 
the linear equalities in one factor among Matthayom-Sueksa-3 students (MPSLE) through meta-cognition-
oriented cooperative learning management (MCLM) were 1) to compare the MPSLE before and after the 
MCLM, 2) to compare the academic achievement on solving the linear equalities in one factor among 
Matthayom-Sueksa-3 students after the MCLM with the criterion of 70%, and 3) to compare the academic 
achievements on solving the linear equalities in one factor among Matthayom-Sueksa-3 students 
between before and after the MCLM.  The study sample was purposively selected and composed of 117 
Matthayom-Sueksa-3 students from 3 classrooms of Matthayom Tharnbin School, Nakhon Pathom. The 
study instruments were composed of 1) the MCLM lesson plan of mathematics on solving the linear 
equalities in one factor, 2) a test of the mathematical problem-solving skill and 3) the achievement test 
of mathematics on solving the linear equalities in one factor.  

The results were shown as follows: 
1) The students’ overall MPSLE after the MCLM was significantly (p < .05) higher than that before. 
2) The students’ overall academic achievement on solving the linear equalities in one factor 

among Matthayom-Sueksa-3 students after the MCLM was significantly (p < .05) higher than the criterion of 70%.    
3) The students’ overall academic achievement on solving the linear equalities in one factor 

among Matthayom-Sueksa-3 students after the MCLM was significantly (p < .05) higher than that before 
Keywords: problem-solving skill, solving the linear equalities in one factor, cooperative learning 
management, meta-cognition-oriented thinking. 

 
บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.3) การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical problem solving) เป็นความสามารถหนึ่งใน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เพราะการเรียน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้นไม่ย่อท้อและมีความมั่นใจ
ในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถน าติดตัวไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้นานตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, น.6) จะเห็นได้ว่า
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรม์ีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ดีเฉพาะโจทย์
ที่ง่ายและค่อนข้างง่ายเท่าน้ัน แต่เมื่อไปพบกับโจทย์ท่ีซับซ้อน ต้องใช้ความคิด ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆ มาก
ขึ้น ก็จะประสบปัญหาทันที (วิชัย พาณิชย์สวย, 2546, น.8) ดังที่เลสเตอร์ (Lester. 1977, p.12) กล่าวว่า การแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ และเป็นเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท าให้
การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่มีความส าคัญยิ่งและรวมทักษะอื่น ๆ ที่ส าคัญเข้าไว้ด้วย เช่นการให้ เหตุผลการสื่อสารและการ
ตัดสินใจ ผู้ที่มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีมักมีความรู้ประสบการณ์ ระบบการคิด และการตัดสินใจที่ดีพอ (อัมพร ม้าคะนอง, 2553, 
น.39)  
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การจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเป็นการเรียนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้พึ่งพากัน ดังท่ีวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, น. 34) 
กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบร่วมมือที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติร่วมกัน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหา โดยการน าประสบการณ์ที่ได้รับมาหลอมรวมกันเป็นองค์ความรู้
ของตนเอง ให้ความส าคัญของการรับผิดชอบรายบุคคลและรายกลุ่ม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของบัญชา ชินโณ (2557) 
ที่ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที 4 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) ร่วมกับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ จึงเป็นวิธีสอนวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับการใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และแนวทางที่จะช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่น่าสนใจ คือ เมตาคอกนิชัน 
(Metacognition) โดยทิศนา แขมมณี (2552, น.304) ได้กล่าวถึงเมตาคอกนิชันว่าเป็นมิติการคิดด้านการควบคุมและประเมิน
การคิดของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ในการควบคุมก ากับการรู้คิดของตนเองซึ่งครอบคลุมการวางแผน การ
ควบคุมก ากับการกระท าของตนเองการตรวจสอบความก้าวหน้าและการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับพาสนา จุลรัตน์ (2556) 
ที่กล่าวว่า การตระหนักรู้การรู้คิดของตนเองหรือเมตาคอกนิชัน หมายถึง การที่บุคคลตระหนักรู้เกี่ยวกับความรู้ กระบวนการ
คิด และความสามารถของตนเอง และใช้ความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวในการจัดการ การควบคุมกระบวนการคิด และการ
ท างานของตน โดยรู้จักเลือกใช้กลวิธีต่างๆ ที่เหมาะสม อันจะช่วยให้การเรียนรู้และงานที่ท าประสบผลส าเร็จตามที่ต้ องการ 
ซึ่งจะได้ว่าเมตาคอกนิชันมีประโยชน์และช่วยจุดประกายความคิดให้กับผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และ
ประสบความส าเร็จในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนที่ก าลังประสบกับปัญหาในการเรียนรู้ (Anderson, 2002) ดังนั้น
จึงมีการใช้เมตาคอกนิชันในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังที่ ไยเมอร์ (Yimer. 2004) ได้เสนอกระบวนการคิดเชิงเมตาคอก
นิชันในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไว้ 5 ขั้นตอนคือ 1) การเข้าสู่ปัญหา 2) การก าหนดโครงสร้างในการแก้ปัญหา 3) การ
ด าเนินการแก้ปัญหา 4) การประเมินผล และ 5) การสะท้อนผล ซึ่งแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ (2549) ได้กล่าวว่า การแก้ปัญหา
ของผู้เรียนโดยใช้เมตาคอกนิชันจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 
ซึ่งจะได้น าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาอื่นๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 
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สมมติฐานของการวิจัย   
1. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทยป์ัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน สูงกว่ากอ่นเรียน  
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปญัหาอสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดยีวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หลังการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
  3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปญัหาอสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดยีวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 11 ห้องเรียน รวม 458 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง 4, 6 และห้อง 10  รวม 117 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยเป็นการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามเนื้อหาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ (2557) 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (STAD) ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน จ านวน 3 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 6 คาบ 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันใน
รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้น าแนวคิดในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาบทเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามเนื้อหาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งในการวิจัย
นี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนจะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น สามารถสรุป
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
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                              ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบด้วย 
1. แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน จ านวน 6 แผน และน าแผนจัดการเรียนรู้ 
เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผล โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้
โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 40 คน แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความยาก (p) และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (r)  
(พวงรัตน์  ทวีรัตน,์ 2543 , น.129-130)  โดยเลือกใช้ข้อสอบที่มีดัชนีความยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80 และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และข้อสอบท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ จากนั้นน าไปหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร 
KR-20 (Kuder–Richardson 20) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น.123) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 
 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองกับผู้เรยีนกลุ่มเดียว ซึ่งมีการวัดกอ่นและหลังการทดลอง (One Group Pretest-

Posttest Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น.60-61) ดังนี ้ 
สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 

T1 X T2 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจยั 
T1 คือ การทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธ์ิทางการเรยีน (Pre-test)  
X  คือ  การเรียนรูด้้วยแผนจัดการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปญัหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 
T2 คือ การทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรยีน (Post-test) 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้น
กระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน  

ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. สอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิง

เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนด้วยแผนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตา
คอกนิชัน ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น  

2. จัดการเรียนรู้ด้วยแผนจัดการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน ใช้เวลาในการสอนทั้งสิ้น  
6 คาบ โดยท าการจัดการเรียนสัปดาห์ละ 3 คาบเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

3. สอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยแผนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตา
คอกนิชัน ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้น าผลการสอบมาวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเม
ตาคอกนิชัน ใช้สถิติทดสอบ Dependent Samples t–test ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปร เดียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิด
เชิงเมตาคอกนิชัน 

 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม x  SD. t p 
หลังเรียน 117 25 13.09 3.56 

15.37 0.00* 
ก่อนเรียน 117 25 6.05 5.09 

*p < .05 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตา
คอกนิชัน ( x =13.09) สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 6.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
โดยใช้สถิติทดสอบ One Samples t-test ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 

กลุ่มทดลอง N คะแนนเต็ม x  SD. t p 
ทดสอบหลังเรียน 117 10 7.28 1.79 1.70 0.04*   

*p < .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน      
ใช้สถิติทดสอบ Dependent Samples t–test ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน 

 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม x  SD. t p 

หลังเรียน 117 10 7.28 1.79 
14.12 0.00* 

ก่อนเรียน 117 10 4.69 1.84 
*p < .05 

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน ( x =7.28) 
สูงกว่าก่อนเรียน ( x =4.69) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถน ามาสรปุและอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน  
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิง เส้นตัวแปร
เดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิ ชันสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 จากแนวคิดของ Davidson&Stemberg 
(1994) ที่สรุปว่าการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์มีพื้นฐานมาจากการแก้ปัญหาทั่วไป การใช้เมตาคอกนิชันจะช่วยให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักถึงความเข้าใจ มีความรอบคอบในการวางแผน มีวิธีการเรียนและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจึงท าให้นักเรียน
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา แย้มกลีบ (2559) ที่ได้พัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับกลวิธีเมตาคอกนิชันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิเชษฐ์ โพนสิน (2554) ที่ได้
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พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว โดยใช้วิธีการสอนแบบ 5Es ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนการแก้ปัญหาเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 77.40 และจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD สมาชิกกลุ่มต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2552, น.170) จึงท าให้นักเรียนช่วยกัน
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้ดียิ่งข้ึน 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปร เดียวของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นภัสสร พฤฒตยาคี (2552) ที่ได้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 72.00 และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 27 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 71.05 ของนักเรียนท้ังหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว ้

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน  ผลการวิจัย
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเ ส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนา บุตรเพ็ง (2554) 
ที่ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน เรื่อง สมบัติของจ านวนนับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกุลวดี สร้อยวารี (2553) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนเชิงซ้อน
โดยวิธีการจัดการเรียนร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอิสลามสันติชน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

จากการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน พบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนได้เรียนร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้ในการแก้ปัญหาและ
แลกเปลี่ยนความเห็นของแต่ละคนในกลุ่ม โดยการน าความคิดของแต่ละคนมาสรุปให้เป็นค าตอบของกลุ่ม และเสริมสร้างให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนท้ังของตนเองและผลงานของกลุ่ม ซึ่งตรงกับแนวคิดของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ที่
กล่าวว่า เทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกัน ช่วยเหลือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการแก้ปัญหา โดยการน า
ประสบการณ์ที่ได้รบัมาหลอมรวมกันเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ให้ความส าคัญของการรับผิดชอบรายบุคคลและรายกลุ่ม ส่วน
การเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันกับการแก้ปัญหา จะช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์การแก้ปัญหา ค านึงถึงประสบการณ์
จากการแก้ปัญหาที่เคยพบเจอกับการน ามาใช้แก้ปัญหาที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงสามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่กระท านั้นถูกต้อง
หรือไม่ หรือผิดพลาดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Yimer (2004) จากเหตุผลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า  
การใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันมีความเหมาะสมกับการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัว

แปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ครูผู้สอนควรศึกษาการใช้แบบฝึกหัดที่ท้าทาย ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ที่เน้นกระบวนการ

คิดเชิงเมตาคอกนิชัน 
2. ครูผู้สอน ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดเพราะอาจมีนักเรียนบางคนที่เรียนรู้ไม่ทันเพื่อน เพื่อช่วย

แก้ไขให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน และมีการพัฒนาด้านการเรียนให้มากขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรท าวิจัยในลักษณะเช่นเดียวกันกับนักเรียนช่วงช้ันอื่นๆ และเนื้อหาอื่นๆ เพื่อให้ได้ทราบว่ากิจกรรมการเรียน

การสอนมีความเหมาะสมกับช่วงช้ันใด และเนื้อหาใดบ้าง  
2. น าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน ไปใช้ในการพัฒนาในด้านอื่นๆ 

เช่น ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นต้น 
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การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัด 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ  2) ด้านระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 3) ด้านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 4) ด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 5) ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา  และ 6) ด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลของสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สงักัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี จ านวน 147 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับและแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน  ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การ
บริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการ
รายงานผลของสถานศึกษาส่วนการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย         

 
Abstract 

 
 The purpose of this research was to study The Management Information System of Place of 
Education Under Ratchaburi provincial Office of The Non-Formal And Informal Education. The population 
included 147 personnel in 6 aspects which were 1) Management information systems 2) Management 
information systems for basic information of the school 3) Management information systems about students 
4) Management information systems for academic administration 5) Management information systems for 
school administration 6) Management information systems for reporting. Data were collected using the 
point rating scale. The analysis of data had been done by percentage, mean and standard deviation. 
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   The findings of this study had been found that the Management information systems of  
education  personnel  under Ratchaburi Provincial Office of the Non-formal and Informal Education was 
generally found at  high level. After item analysis, all of them could be rated by mean score descending 
order as follows : management information systems for academic administration management information 
systems for reporting and management information system for school administration.  
 
Keywords : Management Information Systems, Non-formal and Informal Education. 

 
บทน า 
 ในยุคปัจจุบันระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนซึ่งมีการแข่งขันกันสูงหากหน่วยงานไหนสามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ( Information) ได้อย่างรวดเร็ว
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานย่อม ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจหรือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เป็น
อย่างมาก ดังนั้นข้อมูลสารสนเทศจึงมีความจ าเป็นต่อการน ามาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และผู้บริหารในทุกระดับ 
เพื่อให้การด าเนินงานมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่ส าคัญสามารถน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจใน
การวางแผนเพื่อก าหนดนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ จากการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
แนวแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มีผลท าให้หน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงประโยชน์
ที่ผู้เรียนจะได้รับภายใต้รูปแบบที่มีโรงเรียนเป็นฐาน และการเป็นนิติบุคคลจึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลและสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้สนับสนุนและประกอบการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการด้านต่าง ๆ แต่ในสภาพปัจจุบันสภาพ
การด าเนินงานด้านสารสนเทศของสถานศึกษาส่วนใหญ่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้อยลงข้อมูลที่มี
อยู่ในสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในสภาพที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้ (สุธาเทพ  พันธ์รัตน์, 
2553, น.1)   

นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 – 2559 ได้ก าหนดให้มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยโดยพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการสื่อสาร
ข้อมูลความเร็วสูงหรือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและให้อยู่บนพื้นฐานของการแข็งขันแบบ
เสรีและเป็นธรรม เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกันของประชาชนทุกระดับพร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการ
ของภาครัฐผ่านโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงในด้านการศึกษาการเกษตรการสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากบริการสื่อสารความเร็วสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะยาว และสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาสาระและโปรแกรม
ประยุกต์เช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2559) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในมาตรา 63-69 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาว่าได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
รัฐเกี่ยวกับการจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยก าหนดขอบเขตครอบคลุมไปถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน                
การพัฒนาบุคลากร การวิจัยเพื่อจัดตั้งกองทุนและหน่วยงานกลางมีหน้าที่วางนโยบายและบริหารงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การศึกษา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, น.38) จะเห็นได้ว่าสารสนเทศกลายเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ 
หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลการบริหารการศึกษา การให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้ในการก าหนดนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษา และการจัดการศึกษาให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน 
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รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายของส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เรื่อง “การก าหนดแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน
ของรัฐ กลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน” พบว่ารัฐมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพื่อรองรับการท างานใน
รูปแบบใหม่ๆ ให้ผลเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่ความคุ้มค่าลด
ความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน (คนึงนิจ  พรหมเนตร, 2554, น.1)    

ดังนั้นในการวางแผนและการบริหารงานทางการศึกษาก็เช่นเดียวกันผู้ บริหารจะต้องวางแผนและตัดสินใจ
ด าเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการวางแผนหรือ
การตัดสินใจนี้จ าเป็นต้องมีสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและในการตัดสินใจในแต่ละครั้งจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต้องได้รับข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างถูกต้องเช่ือถือได้และทันเวลาตามที่ต้องการ สารสนเทศ จึงเปรียบได้
กับเส้นเลือดของระบบงานท่ีส าคัญยิ่ง เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างมากใช้ส าหรับวางแผน ควบคุม และตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
ในทุกระดับ ซึ่งก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ตามความเจริญเติบโตในอนาคตและปฏิสัมพันธ์
ของหน่วยงานกับปัจจัยหลายอย่าง ท าให้ความต้องการสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจจึงมีมากขึ้น เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ผู้บริหารต้องค านึงว่าจะท าอย่างไรจึงจะวางแผน
ควบคุมการปฏิบัติงานการตัดสินใจ และการวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งความส าเร็จและความอยู่รอดหรือ
ล้มเหลวขององค์กรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ เพราะการตัดสินใจเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหาร และ
เปรียบเสมือนเครื่องทดสอบความสามารถของผู้บริหาร การตัดสินใจที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ 
เพียงพอท่ีเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจ เพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาเลือกทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
(ศิริดา  แย้มกลิ่น, 2551, น.2-3) จึงเห็นได้ว่าการด าเนินงานระบบสารสนเทศที่ผ่านมาในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพนั้น พบว่าส่วนใหญ่มีความผิดพลาดดา้นการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินผลไม่ตรงกับความเป็นจริง
และล่าช้าขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านอีกทั้งภาระงานมาก ผู้บริหารไม่สามารถน าสารสนเทศที่มีอยู่ในองค์กรไปใช้
ประโยชน์ด้านการบริหารและตัดสินใจได้มากนักบุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการท างานเนื่องจากขาดอุปกรณ์ ขาด
งบประมาณในการสนับสนุนมีปัญหาด้านการเรียกใช้งานเกิดความซ้ าซ้อนไม่เป็นระบบ (เขมนิจ  ปรีเปรม, 2554, น.4) จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารบุคคลอย่างมีคุณภาพเพราะกลุ่มบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงาน
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรเกิดจากประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลเป็นส่วนใหญ่องค์กรจึงต้องน าเอา
หลักการและการจัดการที่ดีมาใช้ เพื่อให้กลไกลทางการบริหารจัดการด าเนินไปตามระบบและกระบวนการที่น่าจะเป็นแต่การ
บริหารจัดการจะด าเนินการไปด้วยดีไม่ได้ถ้าการบริหารงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ ฉะนั้นผู้บริหารองค์กรต้องรู้วิธีการมีหลัก
และมีศิลปะในการบริหารงานบุคคลที่ดี (นพดล  ศิริทรัพย์, 2556, น.6)  
 ในส่วนของการด าเนินการสารสนเทศที่ผ่านมาสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี พบว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามความมุ่งหวัง  และมีประสิทธิภาพเพียงพอการน าสารสนเทศท่ีมีอยู่มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจน้อยบุคลากรที่
เกี่ยวข้องไม่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีเนื่องจากมองเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและยังสามารถน าเอาข้อมูลจากผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในด้าน
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  ด้านระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ด้านระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน  
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา  และด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี จ านวน 147 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
  ตอนที่  1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ต าแหน่ง และประสบการณ์ด้านการใช้
ระบบสารสนเทศ จ านวน 5 ข้อมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา(กศน.) สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี โดยแยกเป็น 6 ด้าน ได้แก ่1) ด้านการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศ 2) ด้านระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 3) ด้านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เรียน 4) ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของ สถานศึกษา 5) ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา และ 6) ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลของสถานศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท 5 ระดับโดยใช้เกณฑ์การประมาณค่า ดังนี้ 
  ระดับ  5     หมายถึง     มีการจัดระบบสารสนเทศอยูร่ะดบัมากทีสุ่ด   
  ระดับ  4     หมายถึง     มีการจัดระบบสารสนเทศอยูร่ะดบัมาก  
  ระดับ  3     หมายถึง     มีการจัดระบบสารสนเทศอยูร่ะดบัปานกลาง  
  ระดับ  2     หมายถึง     มีการจัดระบบสารสนเทศอยูร่ะดบัน้อย   
  ระดับ  1     หมายถึง     มีการจัดระบบสารสนเทศอยูร่ะดบัน้อยที่สุด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี ้

 1. น าหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีในการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มประชากร    

 2. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปแจกด้วยตนเอง จ านวน 147 ชุด พร้อมทั้งนัดหมายและได้รับ
เอกสารกลับมาคิดเป็นร้อยละ 100 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ไดจ้ากการวิจยัครั้งนี้ผู้วจิัยน ามาวิเคราะห์ ดังนี ้
 การศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี  ใน 6 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศ  2) ด้านระบบ
สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 3) ด้านระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 4) ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา  5) ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา และ 6) ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน
ผลของสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี โดยรวม ทั้ง 6 ด้าน 

 

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศกึษา   ระดับ ล าดับ 

1.  ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 3.73 0.70 มาก 4 
2.  ด้านการบริหารระบบสารสนเทศพ้ืนฐานสถานศึกษา 3.73 0.73 มาก 4 
3.  ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 3.77 0.72 มาก 3 
4. ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 3.80 0.68 มาก 1 
5.  ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 3.72 0.76  มาก 5 
6.  ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลของสถานศกึษา 3.79 0.70 มาก 2 

 รวม 3.76 0.72 มาก  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ราชบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก (=3.76)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (=3.80)
รองลงมา คือ การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลงานสถานศึกษา (=3.79) และการบริหารระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษามีค่าต่ าสุด (=3.72) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา (กศน.) สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี พบว่าโดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมามีการพัฒนาให้ความรู้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด พร้อมทั้งมีการแนะน าส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ และสถานศึกษาในด้านต่างๆ จึงท าให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นสากล ประกอบกับบุคลากรในสังกัดเป็นคนรุ่นใหม่มี
ความรู้ความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีจึงท าให้การท างานเกิดความคล่องตัว สามารถน าสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างคุ้มค่า 
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น จึงเห็นได้ว่าการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 6 
ด้าน มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้เกิด ความรวดเร็ว และ
ถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการก าหนดนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษา               
การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระสุทิศ  เตชธมฺโม 
(2552) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน 5 ด้าน ได้แก่              
1) ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน 2) ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 3) ระบบสารสนเทศบริหารงานวิชาการโรงเรียน 4) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน 5) ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า                   
การบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียน ท้ังด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้บริหารและครูส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
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และต่ าสุด ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนสอดคล้องกับงานวิจัยสุธาเทพ พันธ์รัตน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารระบบ
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่าการบริหารระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นตอ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน 
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพื่อการรายงาน สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และสารสนเทศพื้นฐาน
ของสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของประดิษฐ  จัดโสภา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง  แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารงาน วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปผลการศึกษาพบว่า
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
   ส่วนผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผู้วิจัยอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรที่รับผิดชอบมี
การเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาด้านสารสนเทศและความรู้ในการจัดเก็บข้อมูล  มีการน าสารสนเทศ มาใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ และมีการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลคืน
จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องตรงตามก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนีรัตน์ ฤทษ์สถจริต (2552)  ได้ศึกษาเรื่องการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5 พบว่าการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากทางโรงเรียนมีการ
บริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งมีการก าหนดโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนาวดี  สิคิงวิบูลย์ 
(2554) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่าสภาพการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับ
มาก อาจเป็นผลมาจากทางโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลค าสั่ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน ปฏิทินปฏิบัติงาน และแผน
ปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชราพร ริกากรณ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเสรีไทยสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าด้านการด าเนินการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากโรงเรียนมีการ
ก าหนดแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คือมีการประชุมวางแผนร่วมกัน ระหว่างฝ่ายบริหารและครูผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน มีการจัดหาบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของครูและ
มีบุคลากรในการปฏิบัติงานเพียงพอ  
 2. ด้านระบบสารสนเทศพ้ืนฐานสถานศึกษา  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังนี้เป็นเพราะสถานศึกษาได้ก าหนด
บุคลากรผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และมีการน าเครื่องมือ/แบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น  E-budget, DMIS มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีระบบการจัดเก็บเอกสาร เข้า ออก ของสถานศึกษาการ
แยกและจ าแนกประเภท เช่นหนังสือเข้า ออก พร้อมทั้งมีการจัดระบบแฟ้มข้อมูลเอกสารอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนาวดี  สิงคิวิบูลย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้านระบบ
สารสนเทศพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากทางโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลค าสั่ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ปฏิทินปฏิบตัิงาน และแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัสยา  รุ่งอรุณ (2554) ได้ศึกษา
เรื่อง การใช้สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การใช้สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา ด้านระบบสารสนเทศพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก
อาจเป็นผลมาจากมีการใช้สารสนเทศในการควบคุมคุณภาพการศึกษา และใช้สารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของฮี (He, 2006) ได้ศึกษาการปฏิวัติแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศแนวคิดในด้านการมีสว่นร่วมของผู้ใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศได้รับการสนับสนุนอย่าง
กว้างขวางในกลุ่มของนักวิชาการและนักปฏิบัติ พบว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมนั้นยังปรากฏให้เห็นน้อยมากการวิจัยครั้งนี้
ประยุกต์ใช้หลักการที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไดม้ีสว่นร่วมในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ผลการวิจัยพบว่าระดับการรับรู้ของคณะท างาน
มีปัจจัยที่มาจากองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ การแบ่งปันความรู้ร่วมกันจากผู้เ ช่ียวชาญและการท าความเข้าใจร่วมกันในการ
ท างาน 
 3. ด้านระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่เป็นผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะ ความรู้ความสามารถแยกตามระดับการศึกษาการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนทันต่อ
เวลา สามารถน าไปใช้งานได้ทันทีท่ีต้องการ และมีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน เช่น ทะเบียนวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาเทพ พันธ์รัตน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารระบบ
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง  
ผลการวิจัยพบว่าการบริหารระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านสารสนเทศที่
เกี่ยวกับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากสถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 
สามารถเรียกใช้ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานสอดคล้องกับงานวิจัยของโรดิเกรซ (Rodriguez, 2007) ศึกษาเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการพัฒนาพบว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาเป็นสิ่งแรกที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาเป็นสิ่งที่จะยกระดับบุคคลให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิตประสิทธิภาพของการสื่อสารจะท าให้
บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม ความสามารถของสังคมในการวางรูปแบบองค์การทางเศรษฐกิจการเมือง  สังคมและการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงมากเด็กบางคนไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะไม่มีโรงเรียนใกล้บ้าน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าบ ารุงการศึกษาที่แพง 
แต่เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของคริสนาเวนและมีนาคูแมรี (Krishnavent & 
Meenakumari, 2010) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้ไอซีทีส าหรับการบริหารในสถาบันอุดมศึกษา” ศึกษาการบริหารสารสนเทศ
เป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารสถาบันการศึกษาโดยจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษาและช่วยในการติดตาม ควบคุม บริหารจัดการ การสื่อสารกับ
นักศึกษา และบุคลากร การให้บริการ การบันทึกข้อมูลนักเรียนและข้อมูลบุคลากร การด าเนินการวิจัยมีขอบเขตการศึกษา 3 
องค์ประกอบ ได้แก่การบริหารนักศึกษา การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป 

4. ด้านระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก เอกสารหลักฐานในการประเมนิการเรียนของสถานศกึษามีความถูกตอ้งสมบูรณ์เป็นปัจจุบันและสบืค้นได้
ง่าย และข้อมูลการจัดแผนการเรียนและการจัดช้ันเรียนของสถานศึกษามีความถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย  
สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ฤทธิ์  ห่วงไธสง (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากโรงเรียนมีการด าเนินการ
บริหารระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน วิชาการ และการบริหารจัดการที่ดี และมีการจัดระบบแฟ้มข้อมูลการวัดผล
และการประเมินผลการเรียนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลิดา อธิวิทวัส (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นผลการศึกษา พบว่า
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก              
อาจเป็นผลมาจากสถานศึกษามีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการจัดท าเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

                                                                                  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 55 
 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีการแต่งตั้งมอบหมายงานเกี่ยวกับเอกสารงานวิชาการที่ชัดเจนท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และถูกต้องสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวรรณ  สงสาร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทาง
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
3 ผลการศึกษาพบว่าครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ด้านวิชาการอยู่ในระดับมากโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับ ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไปด้านงบประมาณ   

5. ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการบริหารมีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการตัดสินใจ และมีข้อมูลการพัฒนาบุคลากรความรู้
ความสามารถของบุคลากรสอดคล้องกับงานวิจัยของของมัสยา  รุ่งอรุณ (2554) ได้ศึกษาเรื่องการใช้สารสนเทศในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
การใช้สารสนเทศในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการใช้
สารสนเทศในการควบคุมคุณภาพการศึกษา มีระดับการใช้สารสนเทศสูงสุด รองลงมาคือการใช้สารสนเทศในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสุดท้ายคือด้านการใช้สารสนเทศในการประเมินและรบัรองคุณภาพของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวัชราพร ริกากรณ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากสถานศึกษามีการก าหนดแนวทางการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือมีการประชุมวางแผนร่วมกัน ระหว่างฝ่ายบริหารและครูผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน มีการจัดหาบุคลากร ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านมีปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของครูและมีบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกราช  เครือศรี (2558) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผลการวิจัยพบว่าด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมาก  อาจเป็นผลมาจากการน า
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการอ านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารท าให้การปฏิบัติงานเกิดความสะดวกและรวดเร็วเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง  
   6. ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานสถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะ
สถานศึกษามีบุคลากรรับผิดชอบในการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลงานด้านคุณภาพการศึกษาประจ าปีต่อต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบผลการด าเนินงานที่ผ่าน มีการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลระบบสารสนเทศ
ชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระสุทิศ  เตชธมฺโม (2552) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่าการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลโรงเรียน อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาให้
ความส าคัญและสนใจรับผิดชอบงานที่ตนเองรับผิดชอบ และสามารถรายงานผลได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุนันทา  หาผลดี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลอยู่ในระดับมาก  อาจ
เป็นผลมาจากมีการน าข้อมูลที่ไดไ้ปใช้ประกอบการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ มีการรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทั้งในและนอกโรงเรียน 
มีรูปแบบการรายงานผลและน าเสนอข้อมูลที่หลากหลาย ท้ังในรูปเอกสาร แผ่นพับ รูปเล่ม วารสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประดิษฐ  จัดโสภา (2558) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่าสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลงานสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นผลมาจากแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน มีการสนับสนุนให้มีการ
เผยแพร่สารสนเทศประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนทางอินเทอร์เน็ต (Web-site) เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบมากยิ่งขึ้น
ส่งเสริมให้มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการส่งหนังสือราชการ (E-office) ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  มีการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานธุรการอย่างเป็นระบบระเบียบสอดคล้องกับงานวิจัยของ  และผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต น าข้อมูลที่ได้ไปวางแผน แก้ไข พัฒนา และปฏิบัติจริงในการบริหารสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 โดยสรุป ผลการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงระดับการบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษา(กศน.) สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากการที่การบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากนั้นย่อมบังเกิดผลดีต่อองค์กรต่อผู้บริหาร และบุคลากรดังนั้น
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและมีการ
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการบริหารระบบสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการจัดท าปฏิทินหรือก าหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ไว้ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน และสถานศึกษาควรมีการทดลองใช้ระบบสารสนเทศระยะหนึ่งแล้วประเมินผลการ
ด าเนินงานของระบบสารสนเทศ เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้ต่อไป 

2. ด้านระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดเก็บข้อมูล และสถิติการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 3. ด้านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน สถานศึกษาควรจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวสอดคล้องกันไม่ซ้ าซ้อน และน าไปใช้งานร่วมกับระบบงานต่าง ๆ ได้เพื่อจะได้
ลดภาระการปฏิบัติงานไม่เกิดการท างานท่ีซ้ าซ้อน 
 4. ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียน เพื่อท่ีจะได้น าผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งการประสานงานร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ เพื่อน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนต่อไป   
  5. ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้มี
ความเป็นสากล สามารถน าไปใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานพร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน  
 6. ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลของสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการก าหนดรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลระบบสารสนเทศชัดเจน เช่น การท าแผ่นพับการประชาสัมพันธ์ บทความ กราฟิก ตารางและแผนภูมิ และจัดหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมารับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้เข้าใจรูปแบบ
การรายงานผลที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่สถานศึกษาจะได้มีข้อมูลที่ใช้รายงานได้อย่างถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันสามารถน ามาใช้ได้ทันที 
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  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 เนื่องจากการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นต่อสถานศึกษา จึงควร
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศด้านต่างๆ ของสถานศึกษาในขนาดแตกต่างกัน ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งต่อไปจึงควรศึกษาถึงความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อที่จะได้น าความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการบริหารให้ครอบคลุมงานท้ัง 6 ด้าน 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการบริหารระบบสารสนเทศ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงล าดับความส าคัญ
ของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในแต่ละด้านว่าควรให้ ความส าคัญกับด้านไหนเป็นล าดับแรก และปัจจัยด้านไหน
ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของสถานศึกษามากท่ีสุด 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสรมิ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม 

Transformation Leadership of School Administrators in Nakhon Pathom 
Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education 

 
โชติกา ชัยชนะ* อาจารย์ ดร.พนสั  จันทร์ศรีทอง** รองศาสตราจารย์ ดร.มณี  เหมทานนท์** 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2) 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้าน การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อ านวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม จ านวน 123 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ส่วนด้านการมีอิทธพิลเชิงอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research was to study the Transformation Leadership of school 
Administrators in Nakhon Prathom Provincial office of The Non Formal and Informal Education. in 4 
aspects. 1) idealized influence 2) inspirational motivation 3) Intellectual stimulation 4) individualized 
consideration. The sample included 123 teachers. Include director, government teachers, 
educational personnel ,government employees, and temporary employees under Nakhon Prathom 
Provincial Office of the Non-Formal and Informal education. Data was collected using 5 -point rating 
scale questionnaire and checklist and was statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, and 
standard deviation. 
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 The findings revealed that the Transformation Leadership of school Administrators in Nakhon 
Prathom Provincial office of The Non Formal and Informal Education. was generally found at the high 
level. After item analysis, the one with the highest mean was individualized consideration, followed 
by Intellectual stimulation, inspirational motivation, and idealized influence.  
 
Keyword : Transformation Leadership 
 
บทน า 

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการตา่ง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน์เป็นไปอย่างรวดเร็วมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่ต้องเร่งรัดพัฒนาศักยภาพของประชากรให้พร้อมที่จะ
แข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก การศึกษาถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ประเทศใด
ที่ประชากรได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและทั่วถึง ประเทศนั้นก็จะประสบผลส าเร็จในการพัฒนาเกือบทุกด้าน(เสริมศักดิ์        
วิศาลาภรณ์, 2553, น.168) การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของ
ประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งใน
เชิงสถาบัน ระบบโครงสร้างสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็
ตาม สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมาส่งผล กระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11, 2554, น.39) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39 ได้มีการบัญญัติให้มีการกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
อาทิเช่น ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา เกิดความตื่นตัวโดยเฉพาะในประเด็นของการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีองค์ประกอบของความส าเร็จหลายประการโดยเฉพาะคณะครู อาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทโดยตรงใน
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาคือ ตัวจักรในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปภายใน
โรงเรียน ผู้บริหารต้องประเมินตัวเองก่อนว่ามีความพร้อม หรือต้องส่งเสริมความพร้อมให้กับตัวเองและคณะครูภายใน
โรงเรียนให้มีการศึกษาจากองค์ความรู้ต่างๆ เปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการก าหนดกิจกรรมการสอนของ
ครู คือ ต้องหาวิธีให้ครูเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา มีความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกอยู่
เสมอว่าเราจะน าโรงเรียนไปในทิศทางใดและอย่างไร ดังนั้น  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูป
การศึกษาบรรลุเป้าหมายจึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจากการปฏิรูประบบการศึกษาดังกล่าวท าให้ การ
บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาจะเกิด
ประสิทธิผลได้นั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องมีลักษณะภาวะผู้น าสูงเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
โลกาภิวัตน์ และเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ชาญชัย ทิพยาเนตร, 2544, น.5)  

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโดยการปฏิรูปการศึกษา ก าหนดแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาไว้  คือ การปฏิรูปโรงเรียนหรือสถานศึกษา ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตร  
การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุดในการจัดการศึกษา  ดังนั้น ผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้มีบทบาทในการด าเนินการปฏิรูปการศึกษา ผลจากการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะบรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญา                  
มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จจะต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถคุณลักษณะที่ดีและ คุณธรรมของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น าของบุคลากรในสถานศึกษา (สินินธร จันทร์ผง, 
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2546, น.1) การบริหารโรงเรียนที่จะให้เกิดประสิทธิผล ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ผู้บริหาร
จะต้องใช้ภาวะผู้น า กระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตน  ผู้บริหารในยุคโลกา            
ภิวัตน์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ภาวะผู้น าให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ และใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลด้วย ผู้บริหารที่ดีจะมีความสามารถในการบริหารงาน โดยให้บุคลากรร่วมมือ
กันปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถที่จะสร้างขวัญและก าลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความรัก ความศรัทธาในหน่วยงานเกิดความรู้จักเสียสละ เพื่องานทุ่มเทก าลังกาย
ก าลังใจ ก าลังความคิด สติปัญญาหาทางปรับตัวให้งานนั้นเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น (กมล รักสงวน, 2524, น.102) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการบริหารการศึกษามีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม ท าให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ เพื่อบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ โดยผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพต้องตระหนักถึงความส าคัญในด้านของวัตถุประสงค์ของงาน ควบคู่กับความส าคัญของบุคคล นอกจากนั้น
ผู้บริหารต้องใช้พฤติกรรมผู้น าที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดและต้องปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนความส าคัญ ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิผลจะต้องยืดหยุ่นและริเริ่มวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Yukl, 
1998 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545, น.186-187) หากกล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแล้วจะพบว่านักทฤษฎีและ
นักวิชาการหลายท่านมุ่งประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของแบส (Bass, 1985, p.31) และที่พัฒนาใหม่ของแบส                
และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990, p.19) กันมาก ซึ่งพฤติกรรมความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าที่
ต้องการจูงใจให้ผู้ตามท างานให้ได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ ได้แก่ 1) ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและ 4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้น ภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลต่อ การยอมรับ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจ ความเชื่อมั่น และศรัทธา ถ้าผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น าเหมาะสม ย่อมท าให้ขวัญและก าลังใจ รวมทั้งความเลื่อมใสต่อผู้บริหารของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูงด้วย งานของ
หน่วยงานก็จะสามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จากเหตุผลดังกล่าว  เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดนครปฐม 
เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานร่วมกัน  และน าไปประกอบการพัฒนาสถานศึกษา 
ตลอดจนการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ ท าให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม  เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 7 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม              
มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน คือ มุ่งสร้างสังคมอุดมปัญญา ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาภาคีเครือข่าย ใส่ใจคุณธรรม 
น าสู่คุณภาพผู้เรียนแต่จากการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และขาดทักษะในการด ารงชีวิต อาจเนื่องมาจากปัญหาหลายประการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผู้บริหารจึงควรริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดนครปฐม 
เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานองค์การ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา และเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้อ านวยการ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม จ านวน 183 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม จ านวน 183 คนโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-610) โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 123 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา การศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ศึกษาตัวแปร 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกเป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การท างานและต าแหน่ง ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2) ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ านวน 48 ข้อ เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scales ) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Best & Kahn, 1993, p.246) คือ 

 5   หมายถึง  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาก 
 3   หมายถึง  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
 2   หมายถึง  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงน้อย 
 1   หมายถึง  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัยนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี ้
1. น าหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการ

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีในการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มประชากร    
2. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปแจกด้วยตนเอง จ านวน 123 ชุด พร้อมทั้งนัดหมายและได้รับ

เอกสารกลับมาคิดเป็นร้อยละ 100 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม น าเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงขอผู้บริหารสถานศกึษา  
              สังกัดส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  SD. ระดับ ล าดับ 

1.  ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ์ 4.23 0.45 มาก 4 
2.  ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ 4.24 0.50 มาก 3 
3.  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.25 0.50 มาก 2 
4.  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.27 0.51 มาก 1 

รวม 4.25 0.46 มาก  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม โดยรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( x =4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.27) รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  
( x =4.25) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( x =4.24) และด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( x =4.23) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่องมีอุดมการณ์ในการท างานท่ีเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและแรงจูงใจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่งานในหน้าที่มีความกระตือรือร้นและคล้อยตามปฏิบัติตามค าสั่งด้วย
ความเต็มใจ สอดคล้องกับ แบส (Bass, 1985) ได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่พิสูจน์และยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่เป็นล าดับช้ัน
ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ความพยายามและความพึงพอใจ พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพมากกว่า และท าให้เกิดความพยายามและความพึงพอใจมากขึ้นกว่าภาวะผู้น าแบบรางวัลตาม
สถานการณ์ การบริหารแบบวางเฉย การบริหารแบบเชิงรุก การบริหารแบบเชิงรับ และการบริหารแบบปล่อยสบาย ตามล าดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาสินี สิงห์ประโคน (2558) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญโสม ดีเลิศ (2550) ได้ศึกษา การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 
 

x  
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ส่วนผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจัยอภิปรายผลในแต่ละด้านดังน้ี 
1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ยึดหลักวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการ
พิจารณาตัดสินใจในการบริหารงาน และผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกภาคภูมใจเมื่อได้ร่วมงานกับผู้บริหาร  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารงาน แสดงเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน และกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานอุทิศตนท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ท าให้ผู้ร่วมงานนับถือ ผูกพัน เกิดความจงรักภักดี อยากอุทิศตนท างาน
เพื่อให้งานส าเร็จ ท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า อยากปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความคาดหวังขององค์การ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภิรมย์ ถินถาวร (2550) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู 
โรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธิ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้มีการใฝ่รู้มากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานและผู้บริ หาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และสอดคล้องกับสุธาสินี สิงห์ประโคน (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
การศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีอุดมการณ์ในการท างาน เป็นผู้เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเช่ือและ
แรงจูงใจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผู้ใต้บั งคับบัญชา ให้มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการท างาน                  
มีพฤติกรรมที่ท าให้เพื่อนร่วมงานเกิดการยอมรับ ศรัทธา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณภา  จันทร์ศรี (2553)                   
ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเป็นผู้มีบารมี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล และด้านการเป็นผู้กระตุ้นทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่เรือ่งอุดมการณ ์ค่านิยมและความเช่ือในตนเอง ผู้บริหารแสดงออกถึงความเชื่อมั่น
ในการท างานและให้ความส าคัญของการมีกิจกรรมร่วมกัน 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารแสดงออกถึง
ความกระตือรือร้นต่อภารกิจขององค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สร้างค่านิยมในการท างาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงผลงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดย
กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดี ท าให้บุคลากรมีก าลังใจในการ
ท างาน และพร้อมที่จะทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจให้กับงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารรถ ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สอดคล้องกับงานวิจัยของบาลดีโก้ (Baldygo, 2003) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในวิทยาลัยชุมชนในอเมริกา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูง จะมีมากกว่าผู้น าในระดับ
รองลงมาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างดีระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับผลส าเร็จของงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญ
โสม ดีเลิศ(2550)ได้ศึกษา การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ท างานให้แสดงศักยภาพในการท างานดีเป็นส่วนใหญ่ แต่ควร
ให้การส่งเสริมด้านทักษะให้มาก และส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ให้ความตระหนักในงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ความสามารถและประสิทธิภาพตามความต้องการของครูผู้สอน สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล โยคานุกล(2556)  ได้ศึกษา
เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
โดยรวมและรายดา้นมีพฤติกรรมในระดบัมากที่สุดโดยด้านท่ีมี พฤติกรรมสูงสุดคือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา รองลงมา คือ 
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ด้านการสร้างบารมีส่วนด้านท่ีมี ระดับพฤติกรรมต่ าสุด คือ ด้านการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ที่ควรด าเนินการ ดังนี้ ผู้บริหารควรให้เกียรติกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรเป็น
แบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ควรส่งเสริมให้ ผู้ร่วมงานได้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ใหม่ และควร
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง ตามความสามารถและความต้องการ  

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานรู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
โดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเอง และสามารถน ามาใช้ในการท างานร่วมกับผู้อื่นแบบเป็นทีม  เพื่อการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณภา จันทร์ศรี (2553) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา ศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรานข้อ พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและแง่คิดต่างๆ ผู้บริหารเสนอวิธีการใหม่ๆ ใน
การปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน และให้ความส าคัญต่อข้อสันนิษฐานของปัญหาที่ส าคัญว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิ่งกาญ จิตต์กะวาน (2553) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษา
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรานข้อ พบว่า ผู้บริหารเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารส่งเสริมให้
ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและแง่คิดต่างๆ และผู้บริหารพยายามหามุมมองทางเลือกต่าง  ๆ ในการแก้ปัญหาทั้งนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภิรมย์  ถินถาวร (2550) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้
ของข้าราชการครู โรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธิ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรานข้อ พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมผู้ร่วมงานให้มีการใฝ่รู้มากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
ผู้ร่วมงานและผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถในการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน
ทุกคน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความสามารถ แสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ท าให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาได้ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองต าม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานที่มีความสามารถพิเศษให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน และเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น และผู้บริหารมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบอย่างทั่วถึง โดย
ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพร 
จ าปานิล (2549) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น 
เขต 5 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสร้างค่านิยมในการท างานโดยผู้ร่วมงานค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน ผู้บริหารให้ความเช่ือมั่นในตัวผู้ร่วมงานว่าสามารถท างานท่ีมอบหมายได้ด้วยความส าเร็จ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รุ่งนภา วิจิตรวงศ์ (2551) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยต าสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บทบาทหน้าที่ที่มีต่อองค์การ 
ในฐานะเป็นผู้บริหารต้องรับรู้ข่าวสารและเข้าใจองค์กรเป็นอย่างดี ผู้บริหารจะท างานท่ีรับผิดชอบให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้ใต้บังคับบัญชาจนเป็นที่พึงพอใจในหมู่คณะที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ผู้บริหารควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน
และพยายามสร้างความเลื่อมใสศรัทธา โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดความเช่ือถือของบุคลากร ซึ่งท าให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนางาน 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานรักการปฏิบัติงาน ยกย่องชมเชยเมื่อ
ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย และให้รางวัลตอบแทนในบางโอกาส เพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน เพื่อ
ทุกคนรอบข้างจะได้มีความรู้สึกดีตามไปด้วย และสร้างสรรค์ผลงานในทางที่ดีขึ้น 

3. ด้านการกระตุ้นทาง ผู้บริหารควรจะกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ เช่น การสร้างนวัตกรรม จัดโครงการที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ สนับสนุนให้
ค้นคว้าวิจัย เพื่อทราบปัญหาและน ามาปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา 

4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารควรแสดงความช่ืนชมในความสามารถและผลงานของผู้ร่วมงาน 
ควรรู้จักสังเกต เอาใจใส่เพื่อให้ได้ข้อมูลความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่แท้จริง เพื่อจะได้มอบหมายงานให้เหมาะสมกับคน    
ท าให้เกิดความพอใจกับทุกฝ่าย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สามารถพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น 
2. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอื่น ๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและน าข้อค้นพบที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการให้ตรงกับบริบท
ของแต่ละองค์การ 
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การจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร 

The Knowledge Management of Personnel Under Samutsakhon Provincial 
Office of Non-Formal and Informal Education 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาระดับการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร ใน 7 ด้าน คือ 1) ด้านการบ่งช้ีความรู้ 2) ด้านการสร้างและแสวงหา
ความรู้ 3) ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) ด้านการประมวลและกลัน่กรองความรู ้5) ด้านการเข้าถึงความรู้ 6) ด้านการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) ด้านการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ และอัตราจ้าง สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 110 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านการบ่งช้ีความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู ้

 
Abstract 

 
The purpose of this research was to study The Knowledge Management of Personnel under 

Samutsakhon Provincial Office of Non-Formal and Informal Education in 7 aspects. 1) Knowledge Identification 2) 
Knowledge Creation and Acquisition 3) Knowledge Organization 4) Knowledge Codification and 
Refinement 5) Knowledge Access 6) Knowledge Sharing and 7) Learning. The population consisted of 110 
person including administrators, government officers, permanent employees, government employees, and 
temporary employees in Samutsakhon Provincial Office of Non-Formal and Informal Education. Data were 
collected using 5 point rating scale questionnaire and checklist and was statistically analyzed in 
percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 
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 The findings revealed that The Knowledge Management of Personnel under Samutsakhon 
Provincial Office of Non-Formal and Informal Education was generally at the high level. After item analysis, 
all of them could be rearranged by mean score in descending as follows : Knowledge Creation and 
Acquisition, Learning, Knowledge Identification, Knowledge Access, Knowledge Organization,  Knowledge 
Sharing, and Knowledge Codification and Refinement. 
Keyword : Knowledge Management  

  
บทน า 

ประเทศไทยก าลังพัฒนาก้าวสู่สังคมขนาดใหญ่ทั้งในระดับภูมิภาคและสังคมโลก ซึ่งมีเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป 
รวมทั้งประเทศใหญ่ๆ ของเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นแกนน าแต่จากการที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศดังกล่าวต่าง
ได้รับผลกระทบ เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แม้บางประเทศ เช่น จีน ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วมาก การชะลอตัวลง
ทางเศรษฐกิจส่งผลให้ประเทศไทยมีความจ าเป็นตอ้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้สามารถอยู่รอด
ในสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคตต่อไป ประกอบกับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคม
อาเซียน โดยมีความพยายามที่จะเช่ือมโยงประเทศในอาเซียนกับนอกภูมิภาคอาเซียนเข้าด้วยกัน จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่ส าคัญของประเทศ ทั้งการ
คมนาคม การสื่อสาร ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและก าลังเร่งด าเนินการในด้านนี้ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่ส าคัญมากและขาดไม่ได้ คือการพัฒนาคน เพราะฉะนั้นจึงเป็นประเด็นส าคัญในการ
จัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาต้องเดินหน้าสู่การสร้าง การพัฒนา เตรียมความพร้อมให้สอดคล้อง
กับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อันเกิดจากจากการปฏิวัติด้านดิจิทัล (Digital Revolution) และ
ความก้าวหน้า  ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ที่ท าให้โลกทั้งโลกเช่ือมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 
จ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช านาญพร้อมจะขับเคลื่อน
และยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาประเทศในระดับที่สูงขึ้น ในระดับนานาชาติผลการประเมินการจัดอับดับโดย
ไอเอ็มดี (IMD : International Institute for Management Development) พบว่า ในปี ค.ศ.2013 การศึกษาไทยอยู่ใน
อันดับที่ 51 จาก 60 ประเทศ และผลการประเมินทักษะของนักเรียนในระดับนานาชาติ หรือที่เรียกว่า พิซ่า (PISA) ทั้งด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน พบว่า ในปี ค.ศ.2009 เด็กไทยอยู่ในอันดับที่ประมาณ 50 จาก 56 ประเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, น.1-2) 

ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ (Knowledge Society) และระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge -Based Economy) ที่ใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาและการผลิตมากกว่าเงินทุนและแรงงาน หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนต่างเตรียมองค์กรของตนให้มีความพร้อม 
โดยหวังเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรทุกด้าน ดังนั้นองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องปรับตัวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้การจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป (ชัชวาล วงษ์
ประเสริฐ, 2548, น.11-12) 

ด้วยความส าคัญดังกล่าวพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 11 ก าหนดให้ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนของราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (บุญดี บุญญากิจ, 
นงลักษณ์ ประสพสุขโชคชัย, ดิสพงศ์ พรชนกนารถ และปรียวรรณ กรรณล้วน, 2549, น.7) ซึ่งการศึกษาเป็นกระบวนการ
หนึ่งในการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่
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ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากสังคมหรือองค์กรใดมีคนที่มีศักยภาพสูงย่อม
ได้เปรียบในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมหรือองค์กรนั้นไปสู่ความส าเร็จซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเป็นหลัก 
เพื่อให้การศึกษาเป็นวิถีชีวิตและสังคมไทยอย่างแท้จริง ความมุ่งหมายและหลักของการจัดการศึกษา คือ จัดการศึกษาที่มี
คุณภาพให้คนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง เป็นการศึกษาที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต และทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท้ัง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมกันเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต (ประเสริฐ บุญเรือง, 2556, น.2) การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมความรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Tacit Knowledge) ที่เกิด
จากการสะสมประสบการณ์ในการท างาน ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคลากรในองค์กรซึ่งปฏิบัติงาน
ในเรื่องเดียวกัน หรือทีมงานที่ท างานร่วมกัน มีการจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ ในองค์กร โดยการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติ เมื่อรวบรวมแล้วมีการน าความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์จ าแนก (Synthesis) หรือจัดระบบใหม่ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การเผยแพร่ความรู้ ทั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกิดการต่อ
ยอดความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นไป (สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, 
2548, น.2)  

คุณสมบัติที่ส าคัญของมนุษย์อย่างหนึ่ง ได้แก่ ความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนและการตอบสนองเพื่อความอยู่รอด โดย
มนุษย์มีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้และพัฒนาการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งก็ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ให้กับสังคมมนุษย์ที่ยังคงยึดติดอยู่กับอ านาจ จึงก่อให้เกิดการแข่งขันขึ้นและชิงความได้เปรียบ โดยใช้ “ความรู้” ที่เหนือกว่า
เป็นฐานพลังในการแข่งขัน องค์กรช้ันน า หน่วยงานจึงเห็นความจ าเป็นของการจัดการความรู้ และถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร (บดินทร์ วิจารณ์, 2547) 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
มีสถานศึกษาภายใต้การก ากับดูแล จ านวน 3 แห่ง ประกอบไปด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านแพ้ว และศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกระทุ่มแบน จากการศึกษาบทสรุปผู้บริหารของรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม (พ.ศ.2554 - 2558) โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ของสถานศึกษา
ทั้ง 3 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาด้านบุคลากร ดังนี้ 1) สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดเรียนในกลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  2) สถานศึกษาควรน าผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ของครูไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาครูให้มีความสามารถ เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการท าวิจัยเพื่อ
น าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3) สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน, 2556, น.3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านแพ้ว ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ด้านบุคลากร ดังนี้ 1) สถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มขึ้นโดยอาจขอ
ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกล่าวมาช่วยให้ความรู้แก่ครูผู้สอน จนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติงาน เพื่อ
น ามาใช้ในการวางแผนและพัฒนาครูเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน, 2556, น.2) และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกระทุ่มแบนได้รับข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาด้านบุคลากร ดังนี้  ควรพัฒนาครูในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลและมี
ความสามารถในการประเมินตนเอง มีการบันทึกหลังสอนที่สามารถน าไปสู่การวิจัยในช้ันเรียนได้(ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน, 2556, น.2) จากบทสรุปผู้บริหารของรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
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รอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ของสถานศึกษาข้างต้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ควรพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สมุทรสาครที่ผ่านมา บุคลากรภายใต้การก ากับติดตามส่วนใหญ่ มีสถานะเป็นพนักงานราชการ และอัตราจ้าง ส่งผลให้มี
บุคลากรบางส่วนลาออก เพื่อไปประกอบอาชีพอื่นที่มีความมั่นคง  เป็นเหตุให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่ได้มีการ
ถ่ายทอดส่งต่อให้บุคลากรคนอื่นๆ ในหน่วยงาน อีกทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมี จ านวนน้อยลง  
เนื่องจากการโยกย้ายและเกษียณอายุราชการ ซึ่งหากองค์กรใช้กระบวนการในการน าความรู้ในหน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างกระจัด
กระจายมาพัฒนาเป็นฐานความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง การรวบรวม การแลกเปลี่ยน และการ
เรียนรู้  เพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาความรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น 

จากปัญหาดังกล่าวผู้ท าวิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการความรู้ของบุคลากร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร การวางแผน และ
การปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสมุทรสาครต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้ของบุคลากร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษา เรื่องการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยศึกษาจากประชากร ซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 5 คน ข้าราชการ จ านวน 12 คน ลูกจ้างประจ า 
จ านวน 8 คน พนักงานราชการ จ านวน 63 คน  และอัตราจ้าง จ านวน 22 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 110 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
การจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

สมุทรสาคร ผู้วิจัยศึกษาตัวแปร 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบ่งช้ีความรู้  2) ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 3) ด้าน
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) ด้านการเข้าถึงความรู้ 6) ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) ด้านการเรียนรู้ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการจดัการความรู้ของบุคลากรสังกัด

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดสมุทรสาคร ด้านการบ่งช้ีความรู้ ด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู้ ด้านการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้  ด้านการ
แบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ และด้านการเรยีนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน  

ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และสถานภาพการปฏิบัติงาน มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Rating Scale)  

ตอนที่ 2 สอบถามการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเกณฑ์
การให้คะแนนการปฏิบัติมีดังนี้ 
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ระดับ    5    หมายถึง  มีการปฏิบัติมากที่สุด 
ระดับ    4    หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก 
ระดับ    3    หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง 
ระดับ    2    หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อย 
ระดับ    1    หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัยนี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
1. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับประชากร จ านวน 110 คน 
2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 110 ฉบับและเก็บด้วยตนเองได้กลับคืนมา 

110 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
การจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

สมุทรสาคร โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการจดัการความรูข้องบุคลากร สังกัดส านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมทุรสาคร โดยรวม 7 ด้าน 

 

การจัดการความรู้   ระดับ ล าดับ 

1. ด้านการบ่งช้ีความรู ้ 3.83 0.57 มาก 3 
2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู ้ 3.97 0.51 มาก 1 
3. ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 3.82 0.64 มาก 4 
4. ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู ้ 3.67 0.70 มาก 7 
5. ด้านการเข้าถึงความรู ้ 3.82 0.65 มาก 4 
6. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 3.69 0.63 มาก 6 
7. ด้านการเรยีนรู ้ 3.94 0.58 มาก 2 

รวม 3.82 0.55 มาก  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( = 3.82)  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการสร้าง
และแสวงหาความรู้ มคี่าเฉลี่ยสูงสดุ ( = 3.97) รองลงมา คือ ด้านการเรยีนรู้ ( = 3.94) ด้านการบ่งช้ีความรู้ ( = 3.83) 
ด้านการเข้าถึงความรู้ ( = 3.82) ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ( = 3.82) ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
 ( = 3.69) ตามล าดับ ส่วนด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู ้มีค่าเฉลีย่ต่ าสุด ( = 3.67) 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า โดยรวมทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้ เพราะผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร บุคลากรรับรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายความส าเร็จสูงสุดขององค์กรอย่างชัดเจน 
บุคลากรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารให้เข้าร่วมการประชุม อบรม ศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้องค์กรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ซึ่งบุคลากรมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเข้าถึง
ความรู้ต่างๆขององค์กรได้ง่ายขึ้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ส่งผลให้บุคลากรสามารถน าความรู้มาใช้ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ผลการวิจัยพบว่าการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภรณ์ อินทมาตย์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี พบว่า การ
จัดการความรู้ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาให้ ความส าคัญต่อการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุวิชา หอละเอียด (2556) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ระดับของ
กระบวนการจัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาทิพย์ มหานาม (2557) ได้ศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรูก้ับประสิทธิผลการด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในเขตภาคกลาง 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า ระดับของการจัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 
และด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 

ส่วนผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจัยอภิปรายผลในแต่ละด้านดังน้ี 
1. ด้านการบ่งช้ีความรู้ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า บุคลากรรับรู้และเข้าใจถึงเป้าหมาย

ความส าเร็จสูงสุดขององค์กรอย่างชัดเจน บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดในวิสัยทัศน์ขององค์กร และองค์กรมีการสนับสนุน
บุคลากรที่มีความรู้มาช่วยก าหนดความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ใหม่  สอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิตร์ สุวรักษ์ (2554) ได้ศึกษา
เรื่องการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง พบว่าการจัดการความรู้ด้านการบ่งช้ีความรู้อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมา
จาก มีการก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย ในการจัดการความรู้อย่างชัดเจน  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการ
ด าเนินการการจัดการความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับงานวิจัยของจงลักษ  เวชธรรมา (2556) ได้ศึกษาเรื่องการ
จัดการความรู้ขององค์การบริหารสว่นต าบล อ าเภอแหลมสงิห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า การจัดการความรู้ด้านการบ่งช้ีความรู้ อยู่
ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากหน่วยงานมีการระบุความรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  หน่วยงานมีการระบุความรู้ที่ส าคัญจาก
กระบวนการท างานตามคู่มือ หน่วยงานมีการระบุปัญหาในการท างาน เนื่องจากองค์กรมีการก าหนดพันธกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เพื่อองค์กรมีความเป็นเลิศ สอดคล้องกับงานวิจัยของชนากานต์ แก้วพิทักษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
การจัดการความรู้ของพนักงานส่วนต าบล ในเขตอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าการจัดการความรู้ด้านการ
บ่งช้ีความรู้ อยู่ในระดับมาก  อาจเป็นผลมาจากบุคลากรสามารถจัดล าดับความส าคัญของความรู้ เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร และสามารถจัดล าดับความส าคัญ ของความรู้ที่ควรจะได้รับการพัฒนาได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของลอว์สัน (Lawson, 2004)ได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ พบว่า ปัจจุบันองค์กร
ที่ประสบผลส าเร็จจะต้องน าการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร โดยต้องมีการก าหนดการจัดการความรู้ไว้เป็นวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ขององค์กรด้วย 
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 2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าบุคลากรได้รับโอกาสให้เข้ารับการ
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร บุคลากรได้น าความรู้ที่มีอยู่เดิม มาพัฒนาให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน และน าปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานมาสรุปหาสาเหตุและปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของกชนิกา พลจันทึก (2556) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี พบว่า การจัดการความรู้ในด้านการ
สร้างและแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากโรงเรียนมีวิธีการที่เหมาะสมในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ มา
จัดท าเนื้อหาความรู้ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยด าเนินการกระตุ้นให้เกิดการสร้างความรู้และโรงเรี ยนด าเนินการ
ก าหนดเนื้อหาที่ต้องการ เพื่อให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ แสงค า (2556) 
ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของข้าราชการครูในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่าการจัดการความรู้ในด้านการสร้างและแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมากอาจเป็นผลมา
จากบุคลากรมีส่วนร่วมในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากกว่าที่จะยึดแนวความคิดของตนเองเป็นหลัก และติดตาม
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของความทันสมัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของราเชนทร์ 
แก้วพิทักษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่าการจัดการความรู้ในด้านการสร้างและแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจาก
บุคลากรศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของเทรเวอร์ (Trevor, 2010) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้และสมรรถนะ ของการจัดการความรู้ที่
สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร พบว่า การจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้มีอิทธิผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร 
            3. ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า บุคลากร ได้รับการสร้างความตะหนัก
จากองค์กรให้เห็นคุณค่าการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานบุคลากรมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ช่วยในการ
จัดเก็บความรู้ได้มากและทันเวลา บุคลากรมีการรวบรวมข้อมูล เอกสาร ความรู้ ไว้อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหาและ
การใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของจงลักษ  เวชธรรมา (2556) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า การจัดการความรู้ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผล
มาจากหน่วยงานมีการจัดแบ่งความรู้ออกเป็นประเภทต่างๆ มีการบันทึก รวบรวม หรือจัดเก็บความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การจัดท าระเบียบปฏบิัติเพื่อจัดเก็บความรู้ในการปฏิบัติงานที่จ าเป็น สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาทิพย์ มหานาม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิผลการด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในเขตภาคกลาง 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า ระดับของการจัดการความรู้ ด้านการจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบอยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากองค์กรได้รวบรวม สรุปผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ไว้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้บุคลากรหรือบุคคลอื่นสามารถน าไปเรียนรู้ได้ บุคลากรจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ 
สะดวกต่อการค้นหา และการใช้งานไว้ในแฟ้มสะสมงานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินันต์ เพชร
แอน (2557) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ในโรงเรียนสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) พบว่า การจัดการความรู้ด้านการจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากโรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมทุกภาคเรียน โดยจัดท า
เป็นรูปเล่ม เอกสารหรือวิธีอื่นๆ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน  และการสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นคุณค่าการจัดเก็บและสรุปผลการปฏิบัติงาน  
            4. ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าองค์กรมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน องค์กรได้ประมวลความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่างๆให้อยู่ในรูปแบบและ
ภาษาที่เข้าใจง่าย องค์กรมีการประมวลความรู้จากภูมิปัญญาหรือแหล่งเรียนรู้อื่นในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญา
ณัฐ บุญพวง (2551)ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า การจัดการความรู้ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจาก
โรงเรียนด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และด าเนินการรวบรวมความรู้
ให้อยู่ในรูปแบบของภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เข้าใจข้อมูลตรงกัน และน าไปใช้ได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของพณณกร 
แก้วดก (2556) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพบว่าการจัดการความรู้การประมวลและกลั่นกรองความรู้ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจาก
บุคลากรแนะน าเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล หรือแหล่งเรียนรู้ที่ดี มีสรุปความรู้ที่ได้รับจากความรู้ต่างๆ น าไป
แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อหาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของชนากานต์ แก้วพิทักษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ของพนักงานส่วนต าบล ในเขตอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าการจัดการความรู้ด้านการบ่งช้ีความรู้อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากบุคลากรสามารถปรับปรุง 
ดัดแปลง และประยุกต์เนื้อหาให้สมบูรณ์ ทันสมัยอยู่เสมอ และประยุกต์ความรู้เพื่อให้ตนเองสามารถเข้าถึงได้ 
 5. ด้านการเข้าถึงความรู้ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าบุคลากรมีอุปกรณ์ ที่เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่าย
ขึ้นเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ บุคลากรได้รับการแจ้งเวียน หนังสือค าสั่ง กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือข่าวสารต่างๆ ที่
เป็นความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ขององค์กรได้สะดวก รวดเร็วโดยผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับงานวิจัยของจงลักษ เวชธรรมา (2556)ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า การจัดการความรู้ด้านการเข้าถึงความรู้ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจาก
หน่วยงานจัดท าระบบเครือข่าย Internet, Intranet ให้บุคลากรเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว มี E-mail Address เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล
ความรู้ และมีการก าหนดระดับของการเข้าถึงข้อมูล เช่น การก าหนด ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับสมาชิก สอดคล้องกับและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของศิรินันต์ เพชรแอน (2557) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ในโรงเรียนสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) พบว่า การจัดการ
ความรู้ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้อยู่ในระดับมาก พบว่า ระดับของการจัดการความรู้ด้านการเข้าถึงความรู้ อยู่ในระดับ
มาก อาจเป็นผลมาจากโรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ได้ง่าย เข้าถึงความรู้ได้หลากหลาย  และ
ปรับปรุงแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาวิธีการเข้าถึงความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ บุญลึก (2557) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการ
จัดการความรู้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบว่าการจัดการความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้  อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมา
จากมีระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน มีห้องประชุมที่สะดวกและเหมาะสมส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ของ
บุคลากร และมีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ที่หลากหลาย เช่น การมีอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียน เสียงตามสาย 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมบรัส (Ambrus, 2004) ได้ศึกษาเรื่องระบบการจัดการความรู้ขององค์กรทั้งหมดและเทคโนโลยีที่
สนับสนุน พบว่า เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ในฐานะแหล่งทรัพยากรของการจัดการความรู้ 

6. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าองค์กรได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมประชุม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร บุคลากรได้แลกเปลี่ยน ความรู้ในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ 
องค์กรน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ แสงค า (2556)ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการจัดการความรู้ของข้าราชการครูในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 พบว่าการจัดการความรู้ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ หรือความคิดกับเพื่อน
ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ งานวิจัยของจุฑาทิพย์ มหานาม (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในเขตภาคกลาง สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า ระดับของการจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้อยู่ในระดับมาก อาจเป็น
ผลมาจากองค์กรได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกขององค์กร มีการน าผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาองค์กร และวางแผนในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับบุคลากร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนากานต์ แก้วพิทักษ ์(2557)  ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ของพนักงานส่วนต าบล ในเขตอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
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จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ระดับของการจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจาก
บุคลากรมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรูจ้ากผูท้ี่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญในการท างานการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธี
ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของหยาง (Yang, 2007)  ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีต่อการเรียนรู้
และประสิทธิผลขององค์กร พบว่า การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถช่วยพัฒนาพฤติกรรมองค์กร โ ดยการสร้างและพัฒนา
ความรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น อันจะน าไปสู่การสรา้งนวัตกรรมและการแข่งขันและท าให้องค์กรบรรลุประสทิธิผลตั้งแต่ระดบั
ล่างขึ้นมา 

7. ด้านการเรียนรู้ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าบุคลากรเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิด
ประสบการณ์ตรง บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงาน การฝึกอบรม สัมมนา มาช่วยในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาณัฐ บุญพวง (2551) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า การจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
อาจเป็นผลมาจากการเรยีนรู้สง่ผลให้บุคลากรน าความรู้ที่ไดจ้ากการอบรมสมัมนาไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ตนเอง รวมทั้งน าไปเผยแพร่ให้แก่บุคลากรอื่นๆ ภายในสถานศึกษา รับทราบทั่วกัน เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิตร์ สุวรักษ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคกลาง พบว่า การ
จัดการความรู้ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากบุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความรู้
มาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงาน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ตัดสินใจและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของกชนิกา พลจันทึก (2556) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า การจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลมาจากผู้บริหารกระตุ้นให้บุคลากรน าความรู้ไปใช้ใน
การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาจนเกิดการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ด้านการบ่งช้ีความรู้ องค์กรควรอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร เรื่องกระบวนการการวิเคราะห์แหล่งความรู้ที่
สามารถน ามาก าหนดเป็นความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ทั้งจากแหล่งความรู้ภายในและภายนอกองค์กร  

2. ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรน าสรุปผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์จัดล าดับ
ความส าคัญของข้อดีที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และข้อควรพัฒนาที่ต้องหาแสวงหาความรู้มาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนางานต่อไป 

3. ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ องค์กรควรแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะท างานพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กร 
โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรวบรวม จัดหมวดหมู่ความรู้ 
ออกแบบระบบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กร  

4. ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรควรหาผู้เช่ียวชาญหรือนักวิชาการทั้งจากองค์กรอื่นในสังกัด 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือองค์กรภาคีเครือข่าย ที่มีความรู้ความช านาญในแต่ละ
ด้านมาอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัด หรือส่งบุคลากรเข้ ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีความรู้ความสามารถ
ตรวจสอบและกลั่นกรองความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับองค์กรได้  

5. ด้านการเข้าถึงความรู้ องค์กรควรน าความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้จากบุคคล จาก
เอกสาร มาจัดท าเป็นเนื้อหาในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ก่อนที่จะน าความรู้จากภายนอกองค์กรมาให้ความรู้ เพื่อให้
บุคลากรเข้าถึงความรู้ในองค์กรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้มากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรด าเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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6. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ องค์กรควรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานในรูปแบบพี่เลี้ยง บุคลากรที่
มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่มากกว่าจะเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยสอนงานแบบตัวต่อตัวให้กับบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ในการปฏิบัติงานจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า ช่วยลดปัญหาและ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นน้อยลง 

7. ด้านการเรียนรู้ องค์กรควรน าความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร ทั้งความรู้ที่ได้รับจากภายในและภายนอก
องค์กร โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การระดมความคิด การถอดบทเรียน การประชุม เป็นต้น เพื่อท าให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถน าความรู้ที่ได้มาช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในด้านอื่นๆ เช่น ภาวะผู้น า เนื่องจากผู้น าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญใน

การส่งเสริมหรือผลักดัน ให้บุคลากรในองค์กรประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้ 
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พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ  
เครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ในกรุงเทพมหานคร 

Consumer Behavior and Marketing Mix Buying Skin Food Cosmetic  
at Central Rama II in Bangkok 

 

เธียรดี ลักษมัน* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัล
พระราม 2 ในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 
2 ในกรุงเทพมหานคร และ 3) เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัล
พระราม 2 ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าสองกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า  
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด ประเภทบ ารุงรักษาผิวหน้าทั่วไป โดยค านึงถึง
คุณภาพสินค้าเป็นหลัก ตัดสินใจซื้อเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ซื้อด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ เลือกซื้อจ านวน 1-2 ช้ินต่อครั้ง
ต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 401-700 บาทต่อครั้ง และตัดสินใจซื้อจากการหาข้อมูลจากเว็บไซต์ โดยเดินทางไปซื้อที่
เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งคุณภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ เลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดประมาณเดือนละ 
1 - 2 ครั้ง โดยตั้งใจออกจากบ้านไปซื้อในวันหยุด ในช่วงเทศกาลที่มีการลดราคา ซึ่งเพื่อนเป็นบุคคลส าคัญที่มีส่วนร่วมในการ
เลือกซื้อ และมักไปซื้อด้วยตนเอง โดยจะกลับมาซื้อซ้ าเนื่องจากสินค้ามีคุณภาพ/เห็นผลชัดเจน และปัญหาจากการเลือกซื้อที่
พบบ่อยคือ ใช้แล้วไม่เห็นผลชัดเจน 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2  ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการเลือกซื้ออยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามล าดับ 

การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้
ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา สถานภาพการสมรสและจ านวนสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับ
ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด การเลือกซื้อ เครื่องส าอางสกินฟู้ด 
 

 
*  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
** อาจารย์ประจ า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
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Abstract 
 

 This research aims to 1) study the consumer behavior on buying Skin Food cosmetics at Central 
Rama II in Bangkok 2) examine the marketing mix on buying Skin Food cosmetics at Central Rama II in 
Bangkok and 3) compare the marketing mix on buying Skin Food cosmetics at Central Rama II in Bangkok 
classified by personal characteristics. Questionnaire were distributed to collect data from the 
respondents. The sample size was determined by using Krejcie & Morgan Table, with the standard error of 
0.05, the sample size was 400 using accidental sampling. The statistics used to analyze data were 
frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance. 
 The result found out that : 
 The cosmetic bought by consumer mostly were facial care. The main factor consideration in 
choosing was quality product. The purchase influencer was self-determination. The number of cosmetic 
buying was 1-2 pieces per month. The average cost was about 401-700 Baht per time. Information 
resources influencing the purchase selection was website. The place to buy the cosmetics was at 
shopping mall. Factor influencing the selection was the quality. Frequency of purchase was 1-2 times per 
month. The time of the purchase was intended to buy on holiday during the festive season which was a 
discount price. Friends were important people who are involved in the purchase and always buying by 
their own. A reason to re-buy was the product quality/effectiveness. The problem of buying was using the 
cosmetics but found ineffectiveness. 
 The study found that consumers value the overall marketing mix at the high level. When 
considering each aspect, it found that the level of purchase was high in all aspects. Product/ service had 
the highest average followed by the distribution channel and price; while, marketing promotion had the 
lowest average, respectively. 
 A comparison of the marketing mix classified by personal characteristics, consumers with 
different gender, age, occupation and monthly average income, the marketing mix on buying Skin Food 
cosmetic was statistically significant at the .05 level. While, consumers with different education level, 
marital status and number of household members, the marketing mix on buying Skin Food cosmetic was 
not significantly at .05 level. 
 
Keywords: Consumer behavior, Marketing mix, Buying, Skin Food cosmetics 
 
 

บทน า 
สังคมไทยในปัจจุบันมักจะสะท้อนให้เห็นถึงความสวยความงามที่เป็นของคู่กันกับผู้หญิงซึ่งมีมาตั้งแต่อดีต 

เครื่องส าอางจึงได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศเป็นพิษที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกวัน แสงแดดที่ผ่านมายังผิวโลกมีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้หญิง ไม่ว่าจะในวัย
เรียนหรือวัยท างาน โดยส่วนมากผู้บริโภคมีความต้องการให้ตนเองมีสุขภาพผิวหน้าที่ดูดีและอ่อนวัยตลอดเวลา จึงมีการ
ปกป้องและเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ โดดเด่นในสายตาของคนรอบข้างมากขึ้น โดยหันมาดูแล
และใส่ใจตนเองมากยิ่งขึ้น เครื่องส าอางประเภทบ ารุงผิวหน้าจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มในการขยายตัวค่อนข้างมากและ
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เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับวิวัฒนาการบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน ท าให้การติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข่าวสารของ
ผู้บริโภคมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย และ
สามารถรับรู้ประสบการณ์การใช้ของผู้อื่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 

จากข้อมูลการเปรียบเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดของ 8 แบรนด์เครื่องส าอางที่ได้รับความนิยม (ส่วนแบ่งทาง
การตลาดเครื่องส าอางสกินฟู้ด, 2555, ออนไลน์) ได้แก่ โอเรียลทัล พริ้นเซส (Oriental Princess) คิวเพลส (Cute Press) 
บิวตี้ (Beauty) คาร์มาร์ท (Karmarts) บอดี้ช็อป (Body Shop) อีฟโรเช (Yves Rocher) อีทูดี้ เฮ้าส์ (Etude House) และส
กินฟู้ด (Skin Food) พบว่า เครื่องส าอางโอเรียลทัลพริ้นเซสมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับสูงสุดร้อยละ 35.00 รองลงมา 
คือ คิวเพลสมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 13.00, บิวตี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 8.00, คาร์มาร์ทมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดร้อยละ 5.00, บอร์ดี้ช็อปมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 5.00, อีฟโรเชมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 4.00, อีทูดี้
เฮ้าส์มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 4.00 และล าดับสุดท้าย คือ สกินฟู้ดมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 3.00 ตามล าดับ  

สกินฟู้ด เป็นเครื่องส าอางแบรนด์หนึ่งที่มีบทบาทและมีอัตราการเติบโตสูงทั้งในระดับตลาดท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ระดับโลก ด้วยเหตุผลหลายประการ แต่จากข้อมูลการเปรียบเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดของ 8 แบรนด์เครื่องส าอางที่ได้รับ
ความนิยม ผู้วิจัยคาดเดาว่าเครื่องส าอางสกินฟู้ดน่าจะก าลังประสบกับปัญหาทางด้านการตลาด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ส่วน
แบ่งทางการตลาดของสกินฟู้ดอยู่ในล าดับน้อยที่สุด เพื่อการพัฒนาธุรกิจเครื่องส าอางสกินฟู้ดที่มีความต้องการเป็นผู้น าด้าน
เครื่องส าอาง เพื่อครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคมากขึ้น การศึกษาวิจัยด้าน
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ 
จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้เครื่องส าอางสกินฟู้ดได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อหาข้อเท็จจริงของภาพรวมที่เกิดขึ้นกับเครื่องส าอางสกินฟู้ด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ประกอบการใช้
ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ใน

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตบางขุนเทียน  จ านวน 179,093 คน (ส านักงานเขต

บางขุนเทียน, 2559) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 
2 ในกรุงเทพมหานคร ท่ีได้มาจากการคัดเลือกหรือสุ่มจากจ านวนประชากร ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.607-610) โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidentally Random Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา คือ พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด และส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก
ซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด ได้แก่  1) ด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ 2) ด้านราคา  3) ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย และ 4) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพการสมรส จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จ านวน 7 ข้อ 2) แบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 17 ข้อ 3) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 31 ข้อ และ 4) 
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริโภคที่ก าลังเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 410 ชุด และน าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา ตรวจสอบ/คัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป โดยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาทั้งหมด 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 

การวิเคระหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (%) 
ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1.  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดประเภทบ ารุงรักษาผิวหน้าทั่วไป (37.75%) โดย
ค านึงถึงคุณภาพเป็นหลัก (56.75%) เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ (37.50%) มักตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง (56.75%) โดยเลือก
ซื้อจ านวน 1-2 ช้ิน (71.75%) 1 ครั้งต่อเดือน (72.50%) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 401-700 บาท (33.75%) โดยหาข้อมูลจาก
เว็บไซต์ (46.50%) แต่ซื้อที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า (38.00%) ซึ่งคุณภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ 
(50.75%) โดยซื้อประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง (45.50%) ตั้งใจออกจากบ้านไปซื้อในวันหยุด (40.25%) โดยเฉพาะในช่วงที่มี
เทศกาลลดราคาต่างๆ (82.75%) เพื่อนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการเลือกซื้อเป็นอย่างมาก (72.25%) โดยนิยมเดินทางไปซื้อด้วย
ตนเอง (Walk In) (84.50%) กลับมาซื้อซ้ าเพราะสินค้ามีคุณภาพ/เห็นผลชัดเจน (47.25%) ปัญหาจากการเลือกซื้อที่พบ คือ 
ใช้แล้วไม่เห็นผลชัดเจนเท่าท่ีควร (34.25%)   

2. การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ใน
กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขา
เซ็นทรัลพระราม 2 ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม   

 

ส่วนประสมทางการตลาด x  SD. ระดับในการเลือกซื้อ ล าดับ 
1.  ด้านผลิตภณัฑ์/การบริการ 
2.  ด้านราคา 
3.  ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

3.81 
3.70 
3.78 
3.68 

0.66 
0.83 
0.76 
0.86 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
3 
2 
4 

รวม 3.74 0.78 มาก  



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

                                                                                  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 83 
 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการเลือกซื้ออยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

3. การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม   

 

ลักษณะส่วนบุคคล Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

เพศ 
ระหว่างกลุม่ 3.12 1 3.12 13.37 0.00* 
ภายในกลุ่ม 92.95 398 0.23   

รวม 96.07 399    

อาย ุ
ระหว่างกลุม่ 3.14 3 1.05 4.46 0.00* 
ภายในกลุ่ม 92.93 396 0.24   

รวม 96.07 399    

ระดับการศึกษา 
ระหว่างกลุม่ 1.13 2 0.56 2.35 0.96 
ภายในกลุ่ม 94.94 397 0.24   

รวม 96.07 399    

อาชีพ 
ระหว่างกลุม่ 2.79 4 0.70 3.00 0.02* 
ภายในกลุ่ม 93.28 395 0.24   

รวม 96.07 399    
 ระหว่างกลุม่ 4.26 3 1.42 6.13 0.00* 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภายในกลุ่ม 91.81 396 0.23   
 รวม 96.07 399    
 ระหว่างกลุม่ 0.59 2 0.29 1.22 0.30 

สถานภาพการสมรส ภายในกลุ่ม 95.48 397 0.24   
 รวม 96.07 399    

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
ระหว่างกลุม่ 0.50 2 0.25 1.04 0.36 
ภายในกลุ่ม 95.57 397 0.24   

รวม 96.07 399    
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาดในการเลอืกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดที่แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 ในขณะที่ผู้บริโภค
ที่มีระดับการศึกษา สถานภาพการสมรสและจ านวนสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกัน ให้ค วามส าคัญกับส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ใน

กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยท างาน ท าให้มีความสนใจต่อการดูแลตนเองมากขึ้น 
ในขณะที่ภาระทางการเงินยังคงน้อยอยู่เนื่องจากยังไม่มีครอบครัว ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดประเภท
บ ารุงรักษาผิวหน้าทั่วไป โดยค านึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นหลัก ตัดสินใจซื้อเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ซื้อด้วยตนเองเป็นส่วน
ใหญ่ เลือกซื้อจ านวน 1-2 ช้ินต่อครั้งต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 401-700 บาทต่อครั้ง และตัดสินใจซื้อจากการหา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ โดยเดินทางไปซื้อท่ีเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งคุณภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ เลือกซื้อ
เครื่องส าอางสกินฟู้ดประมาณเดือนละ 1 - 2 ครั้ง ตั้งใจไปซื้อในวันหยุด ในช่วงเทศกาลที่มีการลดราคา ซึ่งเพื่อนเป็นบุคคล
ส าคัญที่มีส่วนร่วมในการเลือกซื้อ และมักไปซื้อด้วยตนเอง โดยจะกลับมาซื้อซ้ าเนื่องจากสินค้ามีคุณภาพ/เห็นผลชัดเจน และ
ปัญหาจากการเลือกซื้อท่ีพบบ่อยคือ ใช้แล้วไม่เห็นผลชัดเจน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจได้รับผลกระทบจาก
ภาวะความเครียดจากการท างาน ท าให้ต้องบ ารุงผิวพรรณให้ดูดีตลอดเวลา โดยเฉพาะผิวหน้า เพราะเป็นอวัยวะส่วนแรกที่
ผู้คนมองเห็น นอกจากนี้ผิวหน้าก็ค่อนข้างบอบบาง เพราะได้รับมลพิษจากท้องถนน เนื่องจากพระราม 2 เป็นพื้นที่ที่มีรถ
สัญจรวิ่งผ่านเป็นจ านวนมาก อีกท้ังปัจจุบันก็มีการผลิตเครื่องส าอางขึ้นเองได้โดยง่าย ท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
ในเรื่องของคุณภาพเป็นส าคัญ เพราะหากซื้อเครื่องส าอางที่ไม่มีคุณภาพ อาจจะท าให้เกิดผลเสียตามมาได้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่
เสียไปโดยใช่เหตุ เพราะใช้แล้วอาจไม่เห็นผล หรือเกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้ เป็นต้น  โดยนอกจากเครื่องส าอางควรมี
คุณภาพดีแล้ว ยังต้องค านึงถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับสภาพผิวของแต่บุคคลด้วย เนื่องจากเครื่องส าอางที่คุณภาพดี
บางชนิด ก็อาจท าให้บุคคลที่แพ้ส่วนผสมของเครื่องส าอางประเภทน้ันๆ เกิดอาการแพ้ได้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัลพระราม 
2 ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านมีส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการเลือกซื้ออยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ มีค่า เฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนันท์นลิน จันทร์จรัสวัฒนา และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2558, น.392) นทษร สุขสารอมรสุข (2554) วิเคราะห์เป็นรายด้าน 
ได้ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพของสินค้า ความน่าเชื่อถือและช่ือเสียง
ของตรายี่ห้อท่ีเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา ประยูรไทย และพชรพร พรหมพันธุ์ (2553) 
นลิน จันทร์จรัสวัฒนา และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2558, น.392)  

ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญอย่างมากหากมีการติดป้ายบอกราคาสินค้าอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงถึงราคาที่
เหมาะสมต่อคุณภาพและปริมาณ ท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา ประยูรไทย 
และพชรพร พรหมพันธุ์ (2553) วิริยา อินทรแสง (2554) นันท์นลิน จันทร์จรัสวัฒนา และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2558, น.392)  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความน่าเช่ือถือของสถานที่จัดจ าหน่าย มีแหล่ง
จ าหน่ายที่ชัดเจน เดินทางได้สะดวก จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิริยา อินทรแสง (2554) กมลวรรณ จักรศรี (2555) นันท์นลิน จันทร์จรัสวัฒนา และนิตยา เจรียงประเสริฐ 
(2558, น.392) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าโดยศึกษาข้อมูลจากทางเว็บไซต์ประกอบกับได้รับ
การดูแลจากพนักงานท่ีมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นลิน จันทร์จรัสวัฒนา และนิตยา เจรียง
ประเสริฐ (2558, น.392) แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของขนิษฐา ประยูรไทย และพชรพร พรหมพันธุ์ (2553) กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด เกี่ยวกับการจัดโปรโมชั่นของกิฟท์เซ็ทท่ีหลากหลาย 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ด สาขาเซ็นทรัล
พระราม 2 ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา กันหาไชย (2558) ในขณะที่ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรสและจ านวนสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ
เครื่องส าอางสกินฟู้ดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของปริศนา เฉลิมสุข (2557) 
ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าชายในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด
เครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้าของผู้ชายแตกต่างกัน โดยผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ
เครื่องส าอางสกินฟู้ดแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน 
ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา กันหาไชย (2558) แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของนทษร สุขสารอมรสุข (2554) ซึ่งพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ
เครื่องส าอางสกินฟู้ดแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน 
ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนทษร สุขสารอมรสุข (2554)  

สมมติฐานที่ 3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ
เครื่องส าอางสกินฟู้ดแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการวิจัยปฏิเสธสมมติฐาน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปริศนา เฉลิมสุข (2557) แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของนทษร สุขสารอมรสุข 
(2554) ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ
เครื่องส าอางสกินฟู้ดแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของปริศนา เฉลิมสุข (2557) แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของนทษร สุขสารอมรสุข (2554) ซึ่งพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 5 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ
เครื่องส าอางสกินฟู้ดแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน 
ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา ประยูรไทย (2553) แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของนทษร สุขสารอมรสุข (2554) ซึ่ง
พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้า
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 6 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก
ซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการวิจัยปฏิเสธสมมติฐาน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพการ
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สมรสแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของนทษร สุขสารอมรสุข (2554) ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพการสมรส
แตกต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 7 ผู้บริโภคที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดใน
การเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการวิจัยปฏิเสธสมมติฐาน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของหทัยทิพย์ เจติยวรรณ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ (2555, น.182) ซึ่งพบว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ครีมอาบน้ าของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ฝ่ายการตลาดควรค านึงถึงการท าการตลาดกับผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อ
ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างยั่งยืน โดยน าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ 

ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการวิจัยในเชิงลึกต่อไปว่า เพราะเหตุใด ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน จึงให้ความส าคัญกับส่วน

ประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดเหมือนกัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม
ยิ่งข้ึน ควรมีการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดในห้างสรรพสินค้า
สาขาอื่น จังหวัดอื่นๆ รวมถึงแบรนด์อื่นๆ ด้วย และควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ 
ประกอบด้วย เพื่อให้การศึกษามีเนื้อหาที่สมบูรณ์ ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

The Development of Computer-Assisted Instruction Through Internet for 
Educational Innovation and Technology Course 

 
สุพล   แซ่อึ้ง* รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิค์เรศ ประกอบผล** อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา  เย็นเอง** 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และ3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 50 คน ด้วยการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.27/88.87 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ที่ก าหนดไว ้85/85 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยส าคัญ

ที่ระดับ .05 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก  

 

ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to develop and investigate the efficiency of computer-
assisted instruction (CAI) through Internet for Educational Innovation and Technology course offered to 
undergraduate students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University  2) to compare students’  learning 
achievement between before and after the experiment and 3) to study the students’ satisfaction towards 
learning through the developed CAI. The study sample by cluster sampling included 50 undergraduate 
students. The research instruments involved computer-assisted instruction (CAI) through Internet and 
achievement test. Data were statistically analyzed in MEAN, standard deviation and t-test. 

                                                           
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
**  อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
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The findings revealed as follows. 
1. The efficiency of computer-assisted instruction (CAI) through Internet for Educational 

Innovation and Technology course measured 91.27/88.87, which was higher than the set criteria 85/85. 
2. The students’ learning achievement after using the developed CAI was higher than that before 

the experiment at significance level .05. 
3. The students’ satisfaction towards learning through the developed CAI was generally found at 

“Very Good” level. 
 

Keywords: Computer-assisted Instruction (CAI) through Internet, Efficiency, Achievement, Satisfaction  
 

บทน า 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายผสมกับพัฒนาการ  ทางด้านอินเทอร์เน็ตที่อ านวย

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล  ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในด้านการเรียนการสอนจึงได้มี
การน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียนบทเรียนเว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ได้น าเทคโนโลยีดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยคุณสมบัติในการน าเสนอเนื้อหา ที่น่าสนใจทั้ งข้อความภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหววีดีทัศน์และเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนั้นยังเป็นสื่อที่สามารถน ามา
สอนเสริมหรือฝึกทักษะ ให้กับผู้เรียนได้อีกด้วยซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนทบทวนหรือเพิ่มเติมความรู้ได้ด้วยตนเอง
ส าหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อนยังสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปรับปรุงการเรียนของ
ตนเองให้ทันเพื่อนในห้องเรียน (ปัทมา ช่วยอุปการ, 2554,น.2)  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มีใจความส าคัญว่าหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 
22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้มาตรา  26ให้สถานศึกษาจัดการ
ประเมินผู้เรียนให้สถานศึกษาใช้วิธีการ  ท่ีหลากหลายหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย
และพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากนั้นมีการพัฒนา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมีการเปลี่ยนแปลงมาตรา 37 ระบุว่า  การ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน
สถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและการศึกษาด้านอื่นด้วยในกรณทีี่สถานศกึษาไม่อาจบริหารและจัดการไดต้ามวรรค
หนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปนี้ 1)การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและ  การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 2)การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 3)การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษ 4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา 

การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และปฏิสัมพันธ์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอนโดยมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นและยังช่วยให้ผู้เรียนที่ปฏิบัติไม่ทันคนอื่นในช้ันเรียนได้มีโอกาสศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์เสริม 
(สุรางคณา  วายุภาพ, 2548, น.9) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดสอน รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษานั้น อุปสรรคที่พบในการเรียนการสอนจากการสอบถามอาจารย์ผู้สอนวิชานี้นั้นได้ความว่าวิชานวัตกรรมเป็น
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รายวิชาที่มีหมู่เรียนมากจึงท าให้ผู้สอนต้องแบ่งช่วงเวลาในการสอนอาจจะท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความปะติดปะต่อการเรียนรู้ได้
เนื่องจากการสอนของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นในด้านเนื้อหา ด้านการปฏิบัติ หรือแบบฝึกหัดด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นิสิตคณะครุศาสตร์ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกทั้งยังเป็นการ
เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษา ในเรื่องสื่อการเรียนการสอนให้มากข้ึน  
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อ ICT ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นการน าคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วย ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ท าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสามารถ ในการตอบสนองข้อมูลที่นักเรียนป้อนเข้าไปได้ทันที (กิดานันท์  มลิทอง, 2543, น.227)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนนอกจากช่วยให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนามากขึ้นและยังสามารถ
แก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนและปัญหาด้านการเรียนได้ด้วย เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารให้ผู้เรียนท าการศึกษาได้ด้วยตนเองและพัฒนาศักยภาพตนเองได้ดียิ่งขึ้น (อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์, 
2530, น.3)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาให้กับผู้เยนที่มีผลการเรียนต่ าได้และเป็นสื่อที่ มี
ภาพเคลื่อนไหว เสียง มีวิธีการปฏิบัติให้ดูจึงท าให้สื่อมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

จากแนวคิดดังกล่าวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้นนั้นมุ่งหวังที่จะให้ 
ผู้เรียนสามารถเรยีนผา่นบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถฝึกปฏิบัติได้เองโดยศึกษา
จากบทเรียนที่ท าขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนลดข้อจ ากัดเรื่องเวลาเรียน ผู้เรียนที่จดจ าค าสั่งหรือขั้นตอนไม่ได้สามารถดูขั้นตอนการ
สาธิตและทบทวนในส่วนท่ีไม่เข้าใจ โดยเข้าไปศึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วย
ตนเอง และช่วยลดภาระของผู้สอนที่ต้องดูแลผู้เรียนเป็นจ านวนมาก สามารถให้ค าแนะน าได้เต็มที่ สอนได้ทันเวลาและ
ครอบคลุมเนื้อหา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการสอนน าเสนอบทเรียนด้วยการ
ผสมผสานระหว่างข้อมูล ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบและวิดีโอ รวมเป็นหนึ่งเดียว ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจง่ายขึ้น ด้วยการน าความรู้ไปปฏิบัติจนเกิดทักษะ
น าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาภาคเรียน   ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มี 13 หมู่เรียน 
จ านวน 815 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หมู่เรียนที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 50 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
โดยใช้หมู่เรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เนื่องจากผู้เรียนในแต่ละหมู่เรียนมีความสามารถแตกต่างกัน  
 ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ประกอบด้วย  
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ โดย 

1) ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) ศึกษาเครื่องมือส าหรับสร้างเนื้อหาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ได้แก่ โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการสร้างงานและภาพเคลื่อนไหว            
การจัดการน าเสนอเนื้อหา ภาพ และเสียงให้มีความน่าสนใจ  3) ศึกษาโปรแกรม Moodle 1.9 ส าหรับสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) ศึกษาหลักการวิเคราะห์เนื้อหา และการออกแบบทดสอบการวัดผล 5) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
ตรวจสอบ จากนั้นเสนอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  6). น าบทเรียนที่สร้างขึ้นไปทดลองรายบุคคลกับนิสิต
ปริญญาตรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน (เก่ง 1 คน  ปานกลาง 1 คน อ่อน 1 คน) เพื่อตรวจสอลบความชัดเจนของ
บทเรียน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น เนื้อหาน้อยเกินไปและขนาดของตัวหนังสือ
เล็กท าให้การมองเห็นล าบากและปุ่มกดแต่ละเมนูยังมีไม่ครบถ้วน 7) น าบทเรียนที่สร้างขึ้นไปทดลองกลุ่มย่อยกับนิสิตปริญญาตรี  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน (เก่ง 5 คน ปานกลาง 5 คน อ่อน 5 คน) เพื่อหาแนวโน้มของประสิทธิภาพ พบว่า ได้ค่า 
E1/E2 เท่ากับ 91.27/88.87 8) เตรียมน าบทเรียนท่ีสร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ โดย 1) วิเคราะห์หลักสูตรและ
เนื้อหารายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่น ามาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 2) สร้างค าถามให้สัมพันธ์ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยสร้างข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
3) เสนอต่อผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 0.67-1.00 ทุกข้อ  
4) น าไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ โดยมีค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.59 – 0.79  ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.24 – 0.65 
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับด้วยสูตร KR20 เท่ากับ 0.83 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ โดย 1) ศึกษาวัตถุประสงค์และรูปแบบ
การสร้างข้อค าถาม 2) สร้างข้อค าถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบตรงเชิงเนื้อหา โดยวิเคราะห์
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 0.67-1.00  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการวิจัยนี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี ้

1. ก่อนการทดลองให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองสอนแล้วน าแบบทดสอบหลังเรียนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาไปทดสอบผู้เรียนอีกครั้ง และใหท้ าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาจากนั้นน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

  1. การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้กับผู้เรียนจ านวน 50 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย E1/E2 ผลการ
วิเคราะห์ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม x̅ SD. ประสิทธิภาพ 

ระหว่างเรยีน (E1) 30 1500 27.38 1.12 91.27 

หลังการเรียน (E2) 30 1500 26.66 1.62 88.87 
 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.27/88. หมายถึง 
หลังจากที่ผู้เรียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถท า
แบบทดสอบระหว่างเรียนได้คะแนนร้อยละ 91.27 และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนน ร้อยละ 88.87 จากผู้เรียนทั้งหมด 
50 คน ข้อสอบ 30 ข้อ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งสมมติฐานไว้ท่ี 85/85  
  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที (t-test for dependent samples) โดยผู้วิจัยได้ท าการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา เพื่อท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจ านวน 50 คน ทดสอบระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
             นผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 

การทดสอบ จ านวนผู้เรียน คะแนนรวม x̅ SD. 
 

t-test 
 

ก่อนเรียน 50 1500 15.84 1.22 
12.99* 

หลังเรียน 50 1500 26.66 1.62 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากผลรวมคะแนน 1,500 คะแนน จ านวนผู้เรียน 50 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 15.84 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 และมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.66 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.62 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 12.99 ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

รายการประเมิน x̅  SD. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    

1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.71 0.46 ดีมาก 
    1.2  ความเป็นปจัจุบันของเนื้อหา   4.44   0.59   ด ี
    1.3  ความน่าสนใจของเนื้อหา   4.56   0.64    ดีมาก 
    1.4  ความถูกต้อง ตรงกัน และเช่ือถือได ้   4.78   0.51    ดีมาก 
    1.5  ความสะดวกในการใช้งาน 4.67 0.68 ดีมาก 
    1.6  ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.70 0.72 ดีมาก 
    1.7  การใช้งานประโยชน์จากบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 4.74 0.53 ดีมาก 
    1.8  มีความเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา 4.56 0.75 ดีมาก 
                                            รวม  4.65 0.11 ดีมาก 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน x̅  SD. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
2.  ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ    
    2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.74 0.59 ดีมาก 
    2.2 การจัดรูปแบบในบทเรียนส าเรจ็รูป ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.74 0.59 ดีมาก 
    2.3 เมนูต่าง ๆ  ในบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนใช้งานได้ง่าย 4.93 0.27 ดีมาก 
    2.4 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.85 0.36 ดีมาก 
    2.5 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ 3.78 0.51 ด ี
    2.6 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม 4.93 0.38 ดีมาก 

รวม 4.66 0.44 ดีมาก 
รวมท้ังหมด 4.74 0.14 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ใน

ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.74 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอยู่ในระดับดีมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เมนูต่าง ๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้งานได้ง่าย 
และขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม รองลงมาคือ สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
ต่อการอ่าน ตามล าดับ  
 
สรุปและอภิปรายผล 

 ผลจากการท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา และมีประสิทธิภาพ 91.27/88.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 85/85 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และยัง
สอดคล้องกับ สราวุธ ศรีเกษม (2548)  ท่ีท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพ 88.25/87.17 และสอดคล้องกับชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน (2553) ที่ศึกษา เรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่องห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนทัศน์ การพัฒนาท้ิงถิ่นตามบทบาทของห้องสมุด โดยผลการศึกษาพบว่า
บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.18/83.77 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์ 
(2554)  ท่ีท าการศึกษา เรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาโปรแกรม
น าเสนอข้อมูล ผลการศึกษาจึงพบว่าบทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.62/76.00 เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้วิจัยมีการผลิตขึ้นมาโดยผ่านจากผู้เช่ียวชาญและคณะกรรมการที่
ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ทุกข้ันตอน การที่ผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.27 และสามารถ
ท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.87 สูงกว่าเกณฑ์ 85/85 แสดงว่าเป็นบทเรียน ที่มีประสิทธิภาพในขั้นดี 
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการเรียนได้ เนื่องมาจากผู้เรียนมีพื้นฐานทางการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ท าให้ผู้เรียนเข้าใจสื่อได้ง่าย
และรวดเร็ว  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทางการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.5 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ย  จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 26.66 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
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ผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 15.84 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .05  เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพดีมากโดยดูได้จากผลการประเมิน
คุณภาพของบทเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ  ด้านเทคนิค และผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพเท่ากับ 4.83 
และ 4.85 ตามล าดับ ซึ่งเทียบระดับคุณภาพแล้วอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพดีมาก แสดงว่าผู้เช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นภายในกลุ่มเป็นไปในทางเดียวกัน ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สราวุธ ศรีเกษม (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เมื่อหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยนันท์ คุณากรสกุล (2551) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวน เรื่อง หลักการ
คอมพิวเตอร์การฟิก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ด้วยวิธีการเรียนร่วมมือแบบเพื่อคู่คิด ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนเรื่อง หลักการคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ด้วยวิธีการเรียนร่วมมือแบบเพื่อคู่คิด ใช้วิธีจับคู่โดยอิสระสูงกว่ากลุ่มที่ใช้วิธีการจับคู่โดยครู 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ (2554) ซึ่งศึกษางานวิจัย  เรื่อง
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาโปรแกรมน าเสนอข้อมูล พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.74 อยูใ่นระดับดีมาก เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นได้ผ่านการประเมิน
จากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหามาแล้วและบทเรียนเป็นไปตามที่ผู้สอนได้แนะน าไว้ ซึ่งแสดงว่าผู้เรียน  มีความพึงพอใจไปในทาง
เดียวกัน ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและท าข้อสอบได้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนันท์  คุณากรสกุล (2551) การ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวน เรื่อง หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ด้วยวิธี การเรียนร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิดพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นใน
ระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องห้องสมุด
กับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทของห้องสมุด โดยทดสอบกับนิสิตสมาชิกชมรมห้องสมุด
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 30 คน พบว่าผู้ใช้บทเรียนออนไลน์มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐานรายวิชาโปรแกรมน าเสนอข้อมูล โดยทดสอบกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 2 ของ
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ที่เรียนรายวิชาโปรแกรมน าเสนอข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 25 คน พบว่า 
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของลีลารัศม์ จาตุรพล (2555) 
ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาการอ่านและสะกดค าภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย เรื่องการเช่ือมโยงตัวอักษร
กับหน่วยเสียง (Phonics) ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) จ านวน 
40 คน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 85/85 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้
ประกอบการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมและวิธีสอนที่เหมาะสมต่อความสามารถทางการเรียนในแต่ละระดับ 
  2. ควรเพิ่มจ านวนข้อสอบให้มีจ านวนมากขึ้น เพื่อน าแบบทดสอบมาจัดท าเป็นข้อสอบแบบสุ่มได้มากข้ึน 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนาต่อยอดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ เพิ่มเติม 
2. ควรมีการสร้างหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความสนใจมาก

ขึ้นไป เช่น การท าเกมขึ้นมาให้เกี่ยวกับความรู้ที่สอนแล้วให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และจ าได้มากข้ึน 
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รูปแบบเสนอขอส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
 ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ครบถ้วนตามหัวข้อในฉบับ ตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด A4 หัวข้อหลักตัวอักษรขนาด 16 หนา หัวข้อรอง
และเนื้อหา ตัวอักษรขนาด 14 ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน (top) 1.5 นิ้ว ขอบล่าง (bottom) 1 นิ้ว ขอบซ้าย 
(left) 1.5 นิ้ว ขอบขวา (right) 1 นิ้ว รวมบรรณานุกรมแล้ว มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ใส่เลขหน้าทุกหน้า) 
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ตัวหนา 
2. ชื่อเจ้าของบทความ (ล าดับตามความส าคัญ) ภาษาไทย ขนาด 14 ตัวหนา โดยระบุต าแหน่งและสังกัด 

ไว้เชิงอรรถด้านล่างหน้าแรกด้วย 
3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) หัวข้อขนาด 16 ตัวหนา เนื้อหาขนาด 14 เขียนสรุป

สาระส าคัญของเรื่องใช้ภาษากระชับรัดกุม และควรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ชนิดของเครื่องมือ 
คุณภาพของเครื่องมือ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล และข้อค้นพบที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ความยาวไม่เกิน 300 ค า  

4. ค าส าคัญ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 5 ค า 
5. บทน า  เป็นส่วนของความส าคัญที่น าไปสู่ปัญหาวิจัย โดยสรุปความเป็นมาให้เห็นความส าคัญของปัญหา      

มีการอ้างอิงเนื้อหาสนับสนุนความส าคัญ และเช่ือมโยงให้สอดคล้องกับสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และไม่ควรใส่ตารางหรือรูปภาพ  

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
7. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
8. วิธีด าเนินการวิจัย ระบุถึงประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง) แบบแผนการวิจัย (กรณีเป็นวิจัยเชิง

ทดลอง) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล (อธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

9. การวิเคราะห์ข้อมูล (น าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในรูปตารางหรือแผนภูมิ พร้อมแปลความหมาย     
ใต้ตารางหรือแผนภูมิ)  

10. สรุปและอภิปรายผล เน้นสรุปและอภิปรายผลให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
11. ข้อเสนอแนะ น าเสนอ 2 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 2) ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
12. บรรณานุกรม ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ระบบ APA (American Psychological Association) 
13. ส่งไฟล์เอกสาร .DOC พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงในแบบส่งบทความลงตีพิมพ์ มาที่กองบรรณาธิการ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา fun2525@hotmail.com 
 

 
 
 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

                                                                                  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 99 
 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

แบบส่งบทความลงตีพิมพ์ 
(โปรดใช้วิธีการพิมพ์หรือเขียนให้อ่านง่าย) 

 

เรียน บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ..............) ชื่อ – สกุล.....................................................................................  
ต าแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์/อ่ืนๆ...........................)  
 สถานที่ท างาน........................................................................................................ ................................ 
 ............................................................................................................................. .................................. 
 เบอรโ์ทรศัพท์ที่ท างาน......................................................มอืถือ........................................................... 
 โทรสาร................................................................E-mail……………………………………..……………….……… 
มีความประสงค์ขอส่งบทความ เรื่อง 
 ชื่อภาษาไทย :…………………………………..…………………………………………………………………………….…….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 ............................................................................................................................. .................................. 
 
 ชื่อภาษาอังกฤษ :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………..…… 
 ............................................................................................................................. .................................. 
 

กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... ......................... 
 เบอรโ์ทรศัพท์ที่ท างาน......................................................มอืถือ........................................................... 
 โทรสาร...........................................................E-mail…………………………………………………… 
 
 

        .........................................................................ลายมอืชื่อ 
 

       (..........................................................................) 
    เจ้าของผลงาน 

 วันที่.......................................................... 
                                                                                           

 
 

สามารถส่งบทความ พร้อมกรอกแบบส่งบทความลงตีพิมพ์ ได้โดยตรงทาง E-mail address: fun2525@hotmail.com      
หรือส่งไฟล์ต้นฉบับลงแผ่นซีดีรอมมายังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อาคาร 11 ชั้น 5)  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

เวบ็ไซต ์: http://grad.bsru.ac.th 
โทรศัพท:์ 0-2473-7000 ต่อ 1810, 1813 โทรสาร : 0-2890-1786 

 

 
 

 

http://grad.bsru.ac.th/
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