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ภาวะผู้น า 
Leadership 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จ าปาทอง* 
 

บทคัดย่อ 
 

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว ๆ ไปว่า ภาวะผู้น ามีความจ าเป็นและส าคัญที่จะน าไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล โดยประวัติศาสตร์นักวิชาการ นักบริหาร และนักวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า เช่น วอร์เรน เบนิส, บี เอ็ม บาส,              
เดเนียล โกลแมน และ จี เอ ยุคส์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าในองค์กรหลากหลายวิธี บทความนี้มีจุดมุ่งหมายน าเสนอปัจจัย
บางปัจจัยที่น าไปสู่ภาวะผู้น าที่ได้ผล ซึ่งมีปัจจัย ดังนี้ 1) ความสามารถ 2) คุณลักษณะ 3) พฤติกรรม 4) ทักษะ แล ะ                
5) วิสัยทัศน์ 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า    
   

Abstract 
 

It is generally agreed that leadership is an essential and important factor leading to an efficient 
and effective organization. Historically, academics, administrators and leadership researchers such as 
Warren Benis, B.M. Bass, Daniel Goleman and G.A. Yukl have studied leadership in various ways. This 
article is aimed at proposing factors that would lead to effective leadership in organization based on a 
survey of literature and observation of the writer. The proposed factors are 1) leader’s competencies, 
leader’s attributes, leader’s behaviour, leader’s skills and leader’s vision. 

Keyword: Leadership    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
* อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู 
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บทน า 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว ๆ ไปว่า ภาวะผู้น ามีความจ าเป็นและส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรเพราะภาวะ
ผู้น าเป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลให้องค์กรด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล ภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่นักวิชาการ      
นักบริหาร และนักวิจัยได้ให้ความสนใจ และได้ศึกษาค้นคว้ากันมายาวนาน บางครั้งได้ใช้ “การเป็นผู้น า”  ผู้ที่เป็นที่รู้จักกัน
ทั่วไป ได้แก่ วอร์เรน เบนนิส, บี เอ็ม บาส์ส และ ดาเนียล โกลแมน และยุคส์ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า ได้ให้ความหมายของภาวะผู้ น าไว้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจ
สภาพการณ์ และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร สิ่งท่ีสนใจกันคือ มีปัจจัยใดสร้างการเป็นผู้น าในองค์กร ซึ่งน าไปสู่ผลส าเร็จ ไม่
ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ ไม่ว่าวัฒนธรรมขององค์กรจะแตกต่างกันหรือไม่ ปัจจัยการเป็นผู้น าจะคล้ายคลึงกัน ใน
องค์กรจะมีบุคลากรอยู่ 2 ประเภท : ผู้น า และผู้ตาม ภาวะผู้น าจะเป็นกระบวนการที่ผู้น าใช้ในการช้ีน า น าบุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กรตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ ผู้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า 
เรียกว่า ภาวะผู้น าท่ีได้ผล (Effective Leadership) ปัจจัยที่น าไปสู่ภาวะผู้น าท่ีได้ผลนี้ ได้แก่ 

1. ความสามารถ เป็นความสามารถของผู้น าที่น าองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามเปูาหมายที่องค์กร
ก าหนดไว้ และเป็นไปตามความต้องการที่เกิดขึ้นจากสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

 ความสามารถด้านการบริหารงาน เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และ
สถานภาพ และความสามารถในการตัดสินใจ (เร็ว เหมาะสม และโปร่งใส) 

 ความสามารถด้านการสื่อสาร การคิด การอภิปราย และการเขียน กับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 

 ความสามารถด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน บุคลากรภายนอก 

 ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความคิดเห็นที่แตกต่างข้อขัดแย้ง 
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 ความสามารถในการสร้าง พัฒนา รักษา และส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ 

 ความสามารถส่วนตัวของผู้น า ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของผู้น า สร้างความสอดคล้องให้กับทุกส่วนองค์กร 
 2. คุณลักษณะ คุณลักษณะของผู้น ามีส่วนในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่ประสบความส าเร็จบุคลิกภาพของ
ผู้น าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของภาวะผู้น า 

 มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง 
 มีความมุ่งมั่นในตนเองสูง 
 สร้างความเชื่อมั่นที่จะท างานให้เป็นผลส าเร็จ 
 สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจกับเพื่อนร่วมงานได้ตลอดเวลา 
 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง 
 มีจิตส านึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 มีความโปร่งใส ยุติธรรม และคุณธรรมจริยธรรม 
 คิดไตร่ตรองงานอย่างเป็นระบบ 
 มีพลังปัญญาหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญญาทั่ว ๆ ไป ปัญญาด้านอารมณ์ และปัญญาด้านคุณธรรมศีลธรรม เป็นต้น 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 3 
 

 

 

                                                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 

 3. พฤติกรรม พฤติกรรมของผู้น าจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ผู้น าปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้น า กับบุคลากรส่วนหน่ึง และอีกส่วนหนึ่ง คือ พฤติกรรมของผู้น าเกี่ยวกับองค์กร (การด าเนินงานความส าเร็จของงาน และ
ความส าเร็จของเปูาหมายองค์กร) 

 สร้างก าหนดทิศทางขององค์กร 

 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรทั้งด้านส่วนรวมและส่วนตัว 

 สนับสนุนช่วยเหลือ และพัฒนาบุคลกร 

 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สร้างทีมงาน และความมุ่งมั่นของบุคลากรต่อองค์กร 

 ในมุมของงาน ผู้น าเข้าใจและสามารถสร้างความชัดเจนของเปูาหมาย การวางแผน การบริหารงาน และ
การติดตาม ควบคุม และประเมินผลงาน 

 ใช้ทรัพยากร – ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนงานสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 ในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้น าสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และคาดคะเนอนาคตของงานองค์กรเพื่อสร้าง
แนวทางการเปลี่ยนแปลง (ทิศทาง โครงสร้าง ระบบ)องค์ได้อย่างชัดเจน 

4. ทักษะ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ผู้น าจ าเป็นต้องมีทักษะในการน าองค์กร จากการศึกษาของนักวิชาการและ
นักปฏิบัติพอจะประมาณได้ว่า ทักษะที่ผู้น าควรมี/สร้างขึ้น ได้แก่ 

 ทักษะในการคิดและสร้างกรอบความคิด เช่น คิดอย่างมีเหตุผล คิดเชิงวิเคราะห์และสร้างแนวคิด กรอบ
ความคิดของงาน เป็นต้น 

 ทักษะด้านบริหาร วางระบบบริหาร วางแผน ยุทธศาสตร์ การตัดสินใจ 

 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์กร 

 ทักษะด้านการแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาม หรือแก้ปัญหาได้อย่างฉับพลัน 

 ทักษะด้านสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจแก่บุคลากร 

 ทักษะด้านน าทีมงาน และน าทีมงานให้ท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ทักษะด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 ทักษะด้านสร้างเครือข่ายภายในองค์กรและหน่วยงานขององค์กรกับหน่วยงานภายนอก 

 ทักษะด้านบริหารจัดการตนเอง เช่น การพัฒนาตนเอง และการบริหารเวลา เป็นต้น 
ผู้น าที่จะน าองค์กรไปสู่ประสิทธิผลย่อมจะต้องเลือกทักษะได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ของ

องค์กร และที่ส าคัญผู้น าจะต้องตระหนักรู้ตนเองว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนในทักษะใดบ้างเพื่อปรับปรุงพัฒนา หรือใช้ทักษะใด
ทดแทน 
 5. วิสัยทัศน์ วิวัฒนาการของสังคมเป็นวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่อความอยู่รอด  
ความยั่งยืนขององค์กรอย่างมาก ดังนั้น ภาวะผู้น า/การเป็นผู้น าจึงเกี่ยวข้องกับการมองการเปลี่ยนแปลงและการมองทิศทาง
ขององค์กรในอนาคตด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้มักจะเรียกว่า วิสัยทัศน์ บทบาทของผู้น าจะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ดังน้ี 
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 สร้างวิสัยทัศน์ให้กับองค์กร 

 สร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 

 น าบุคลากรให้เข้าใจ ตระหนัก และมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ 

 น าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจริงให้ได้ผล 
 

บทสรุป  
ภาวะผู้น าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ว่าผู้น าคนใดเก่งกว่าผู้น าคนใด แต่เกี่ยวข้องกับปัจจัยของภาวะผู้น า และ

สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และระหว่างผู้น ากับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ 
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การประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ส าหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ 
Evaluation of the Learning Experience for Students as well as Adults 

 

จิราพัชร  เกลี้ยงมน* ดร.นันทวัฒน์  ภัทรกรนันท์**  
   

บทคัดย่อ 
 

การประเมินการเรียนรู้จากประสบการณส์ าหรับผูเ้รียนที่เป็นผู้ใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงผู้เรียนในเรื่องของ
ความรู้ที่ผู้เรียนมีนั้นแตกต่างกันอย่างไร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นที่ประสบการณ์ที่มีติดตัวผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่โดยใช้
วิธีการสอนให้ผู้เรียนสรุปประเด็นความรู้ด้วยตนเอง  น าเสนอผู้สอนเป็นแผนความคิด และฝึ กให้ผู้เรียนก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินผลงาน จากนั้นวัดความรู้และประเมินผล โดยการทดสอบหลังเรียน  เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสมมติฐานและทัศนคติแบบดั้งเดิมเกี่ยวความรู้ทางด้าน
วิชาการ ท่ีวา่ประสบการณ์ในชีวิตการเรียนการท างานนั้นเป็นความรู้ประเภทหนึ่ง ประสบการณ์จึงมีบทบาทในกระบวนทาง
การศึกษา การเรียนรู้จากประสบการณ์ยังเห็นว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายนั้นจะน าทักษะและความรู้มากมายมาสู่สถานการณ์
ทางการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ ช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเมื่อผู้เรียนต้องรับผิดชอบ 
การเรียนรู้และความก้าวหน้าของตน รูปแบบการประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์จึงเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในวงกว้างอันเป็นผลมาจากความทันสมัย ผู้สอนจึงต้องเรียนรู้บทบาทใหม่ ๆ คือ บทบาทที่จะแนะน าและช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได ้การประเมินการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ นับว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณค่าที่ช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมท าให้รูปแบบของการประเมินแตกต่างกันไป แต่เป็นการเปิดโอกาสในการคิดวิเคราะห์ 
ในการเรียนการสอนกว้างขึ้นและท าให้มีความยืนหยุ่นในการเรียนรู้มากข้ึน 

ค าส าคัญ: การประเมินการเรียนรู้  การเรยีนรู้จากประสบการณ ์
 

Abstract 
 

Evaluation of the learning experience for students as well as adults to be effective. Regardless of 
the students in the knowledge that the students have is different. The event focused on learning 
experience with adult learners who stick by means of teaching the students to summarize the self-knowledge. 
The plan is to offer teachers ideas. And train the students to define the criteria for evaluation. Then measure 
the knowledge and evaluation. The posttest To progress in learning. Assessment of learning from 
experience. Raises doubts about the assumptions and attitudes about traditional academic knowledge. 

 

 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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That the life experiences of the working class is the type of knowledge. Experience has played a role in 
the educational process. Learning from the experience that adults have the skills and knowledge that will 
lead to many learning situations. Assessment of learning from experience. Provides a personalized 
learning when students are responsible for learning and their progress. The evaluation model to learn 
from experience is the broad social change as a result of modernization. Teachers need to learn the new 
role is to guide and help the students to learn. Assessment of learning from experience. It is a valuable 
tool that helps educational opportunities in an appropriate manner. The cultural differences make this 
form of assessment varies. But an opportunity to think critically in teaching and making a wider flexibility 
in learning more. 

Keywords:  Assessment for learning, Learning from experience 

 
บทน า  

การท าความเข้าใจว่าการประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์คืออะไร ประสบการณ์ส่วนตัวบอกให้เราทราบว่าใน
การที่เราตัดสินใจท าอะไร เราจะเลอืกสิ่งที่ดีท่ีสุดและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ  การใช้การประเมินการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ และอาจจะมี
ความก้าวหน้าในการศึกษาเป็นอย่างดี  ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมท าให้ผู้เรียนสามารถด าเนินการค้นคว้าข้อมูลและมี
ทักษะทางวิชาการอื่นๆได้ดียิ่งขึ้น ประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในอดีต มี
ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดเจนในการเรียนการสอนและผูเ้รยีนยังเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของความส าเร็จของตน ควร
ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของผู้เรียนซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับรูปแบบการเรียนรู้  การที่ประเมินการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท าให้ทราบรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและประโยชน์
ของการประเมินที่ยึดรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นคือผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้และมีแรงจูงใจในการ
เรียนรู้มากข้ึน น าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
 

ค านิยามของประสบการณ์ 
ค าว่า “ประสบการณ์” เป็นศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษว่า experience แต่เดิมกรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติให้ใช้ค าว่า “ประสพการณ์” (อ่านว่า ประ-สบ-พะ-กาน) ต่อมาเมื่อคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยแห่งราชบัณฑิตยสถาน ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอศัพท์บัญญัติวิชาการศึกษาที่
ทางกรมวิชาการได้จัดท าขึ้นมาให้รับรอง คณะกรรมการฯ เห็นควรให้แก้ไขศัพท์บัญญัติค านี้ใหม่เนื่องจากความหมายของค า 
“ประสพการณ์” ไม่ตรงกับความหมายของค า experience อย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการฯ จึงแก้ไขค านี้ใหม่เป็น “ประสบการณ์” (อ่านว่า ปฺระ-สบ-กาน) ซึ่งเกิดจากการ
ประกอบค า “ประสบ” ซึ่งเป็นค าไทยเข้ากับค า “การณ์” ค าว่า “ประสบ” พจนานุกรมให้ความหมายว่า “ก. พบ พบปะ พบ
เห็น.” เมื่อรวมกันเข้าจึงเป็น “ประสบการณ์” มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า “การได้พบเหตุการณ์” ซึ่งค่อนข้างตรงกับ
ความหมายในภาษาอังกฤษของค า “experience” และเพื่อที่จะได้ใช้ค านี้ในความหมายที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 จึงได้เก็บค า “ประสบการณ์” เข้าเป็นลูกค าของค าว่า “ประสบ” และให้
นิยามไว้ว่า “น. ความจัดเจนที่เกิดจากการกระท าหรือได้พบเห็นมา” (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2532, ออนไลน์) 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wikipedia, 2558, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายประสบการณ์ไว้ว่า หมายถึง ความจัดเจนที่
เกิดจากการกระท าหรือได้พบเห็นมา และประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ทุกๆ ด้าน  

รูเมลฮาร์ท (Rumelhart, 2524)  ให้ความหมายของประสบการณ์ว่า หมายถึง โครงสร้างข้อมูลที่ใช้แทนความ 
หมายของแนวคิดกว้าง ๆ ที่เก็บสะสมไว้ในความทรงจ า โดยข้อมูลที่เก็บสะสมไว้นั้นอาจเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งของ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ต้องมีขั้นตอนย่อย ๆ จะประกอบด้วยแนวความคิดย่อย ๆ และอธิบาย แนวความคิดย่อย ๆ เหล่านั้นเพื่อให้
เข้าใจระบบของ การรวมแนวความคิดย่อย ๆ มาเป็นแนวความคิดรวมหรือความรู้ 

สรุปได้ว่า ประสบการณ์ หมายถึง ความรู้ที่ เกิดจากการที่เราได้กระท าหรือได้พบเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านเข้ามา
ในชีวิต 
 

ประเภทลักษณะประสบการณ์   
เอ็ดการ์ เดล (Edgar Dale, 2512) ได้แบ่งประเภทลักษณะประสบการณ์ไว้ 10 ประเภท เรียกว่า “กรวยแห่ง

ประสบการณ์” (Cone of Experiences) ตามล าดับจากรูปธรรมไปหานามธรรม ดังต่อไปนี้ 
1. ประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนเจตนารับเป็นสื่อของจริง ได้แก่ วัตถุ สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์จริงที่ผู้เรียน

สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นสื่อท่ีมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เสนอ
ปัญหา ขั้นการทดลอง และรวบรวมข้อมูล เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจากสถานการณ์การเรียนการสอน 

2. ประสบการณ์จากสถานการณ์จ าลองและหุ่นจ าลอง สื่อประเภทสถานการณ์จ าลองหรือหุ่นจ าลองนี้ สามารถเน้น
ประเด็นท่ีต้องการหรือก าจัดส่วนเกินที่ไม่ต้องการจากของจริงได้ มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่ของ
จริงหายากมีราคาแพง มีอันตรายมาก ใหญ่โตเกินไป เล็กเกินไป สลับซับซ้อนเกินไป ฯลฯ 

3. ประสบการณ์นาฏการที่ผู้เรียนได้รับรู้การแสดงด้วยตนเองหรือการชมการแสดงเป็นสถานการณ์จ าลองที่ท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และกระบวนการบางอย่างได้ดี 

4. ประสบการณ์จากการทดลองสาธิตเป็นประสบการณ์ที่ได้จากสื่ อ ซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริง แต่เป็นสื่อที่มีจ านวนน้อย จึงสาธิตให้ดูเป็นกลุ่ม เป็นประสบการณ์ที่จะต้องรับรู้พร้อม ๆ กัน เหมาะส าหรับ
การทดลองสาธิตให้ผู้เรียนสังเกตและรวบรวมข้อมูลพร้อมกันหลายคน 

5. ประสบการณ์ทัศนศึกษา เป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากสื่อการเรียนการสอนที่เป็นวัตถุ สถานการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์จริง แต่แทนท่ีจะเป็นการน าสื่อเข้ามาหาผู้เรียน ก็เป็นการน าผู้เรียนไปยังแหล่งของสื่อ เหมาะส าหรับการน าเข้าสู่
ปัญหาหรือการสรุปบทเรียน เป็นการยืนยันข้อสรุปที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน 

6. ประสบการณ์ที่ได้จากนิทรรศการสื่อท่ีให้ประสบการณ์ในลักษณะนี้อาจจะเป็นท้ังของจริงและสิ่งจ าลองต่างๆ แต่
จัดเรียงไว้ในรูปที่จะใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด เหมาะส าหรับการสอนวิทยาศาสตรข์ั้นน าเข้าสู่บทเรียนหรือ
ขั้นการสรุปบทเรียน 

7. ประสบการณ์จากภาพยนตร์หรือโทรทัศน์เป็นประสบการณ์ที่ได้จากภาพและเสียงที่พยายามท าให้เหมือนกับ
ประสบการณ์ตรงโดยเทคนิคการถ่ายท า เหมาะส าหรับการเสนอเนื้อหา เสนอข้อมูลหรือการสรุปบทเรียน 
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8. ประสบการณ์จากภาพนิ่ง วิทยุและการบันทึกเสียงสื่อประเภทนี้ให้ประสบการณ์ที่เป็นรายละเอียดในประเด็นที่
ต้องการเน้นได้ โดยเทคนิคการถ่ายภาพ การอัดขยายและการบันทึกตัดต่อในกรณีที่เป็นเทปเสียง 

9. ประสบการณ์จากสื่อทัศนสัญลักษณ์ ได้แก่ ภาพเขียนภาพลายเส้น วัสดุกราฟฟิกต่าง ๆ ที่สามารถเน้นโดยใช้
รูปลักษณะและสีท าให้เกิดความสนใจในประเด็นท่ีต้องการจะเน้น 

10. ประสบการณ์พจนสัญลักษณ์ได้แก่ สัญลักษณ์ สูตร ภาษา ต าราต่างๆ เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการน าเสนอ
เนื้อหา มโนมติ หลักการ ทฤษฎีหรือกฎบางอย่างได้ดี  
 

การประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
การประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงผู้เรียนในเรื่องของความรู้ที่มีผู้เรียนนั้นมีอยู่

แตกต่างกัน  
รูเมลฮาร์ท (Rumelhart, 2524) ได้เสนอทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (schema theory) โดยมีแนวความคิดเช่ือว่า 

ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมีผลต่อการเรียนรู้ เพราะในการเรียนรู้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องน าความรู้เดิมที่เก็บสะสมไว้เข้ามาช่วย
ในการตีความเพื่อความเข้าใจความรู้ใหม่ได้ดีขึ้น 

ในส่วนของการอ่าน การใช้ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เข้ามามีบทบาทในส่วนของการตีความสิ่งที่อ่าน การท าความ
เข้าใจสิ่งที่อ่าน เพราะความรู้จากประสบการณ์เดิมจะช่วยท าให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างของข้อความที่มีความซับซ้อน 
เข้าใจเนื้อเรื่องอย่างมีเหตุผล และการทีผู่้อ่านจะเกิดความเข้าใจในการอ่านได้นั้น ผู้อ่านจะต้องมีความรู้ทางภาษาและความรู้
ทั่วไปมา ช่วยในการท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง เพราะข้อเขียนต่าง ๆ เป็นเพียงข้อมูลทางภาษาเท่านั้น ผู้อ่านจะต้องพยายาม
สร้างความหมายขึ้นมาเองโดยน าประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เข้ามาสัมพันธ์กับข้อเขียน 
  โครงสร้างความรู้จะไม่มีการจบสิ้น แต่จะคงมีไว้เพื่อสะสมข้อมูลใหม่ ตามแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีโครงสร้างเป็น
แนวคิดของการเพิ่มพูนโครงสร้างลงไปในกระบวนการที่เรียกว่า การเติมช่องว่าง ในโครงสร้างความรู้จะมีช่องว่างอยู่ และ
ช่องว่างนี้จะถูกเติมเต็มด้วยประสบการณส์่วนตวั และสิ่งที่ได้มาจากการอ่านเมื่อช่องว่างมีความสมบูรณ์ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้น 
นอกจากการเพิ่มพูนโครงสร้างจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านแล้ว บางครั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ให้
สามารถเข้ากับข้อมูลใหม่ด้วย เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์ในการตีความ และท าให้เกิดโครงสร้างความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นจากทฤษฎี
โครงสร้างประสบการณ์เดิมนี้ จะท าให้ผู้สอนมีแนวทางในการสอนอ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น คือ เมื่อผู้สอนเตรียมให้ ผู้เรียนอ่าน
ข้อความ หรือเนื้อเรื่อง ผู้สอนจะต้องเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนให้เกิดขึ้น และเหมาะสมกับสิ่งที่อ่าน 
ในบางครั้งเรื่องที่อ่านอาจจะเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่คุ้นเคย ผู้สอนควรจะสร้างภูมิหลังที่จ าเป็นให้ผู้เรียนก่อนที่จะสั่งให้ผู้เรียนอ่าน
หรือควรให้มีการอภิปรายร่วมกัน เป็นการกระตุ้นประสบการณ์เดิม หรือแนวคิดเพื่อให้ผู้เรียนมีข้อมูลเล็กน้อยก่อนที่จะได้อ่าน
ข้อมูลใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือให้ผู้เรียนสร้างโครงสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้  

สรุปได้ว่า ในกระบวนการจัดกิจกรรมมุ่งประสบการณ์  ใช้วิธีการสอนให้ผู้เรียนสรุปประเด็นความรู้ด้วยตนเอง  
น าเสนอผู้สอนเป็นแผนความคิด และฝึกให้ผู้เรียนก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน จากนั้นวัดความรู้และประเมินผล โดยการ
ทดสอบหลังเรียน  เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียนรู้  

ผู้เขียนได้ศึกษาทฤษฎีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่มุ่งประสบการณ์เดิมของผู้เรียนดังต่อไปนี้  
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ชอง เพียเจต์ (Jean Piaget, 2515) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนิสซึ่ม เป็นทฤษฎีที่พัฒนาคนในทุก ๆ ด้าน
ไม่เฉพาะสติปัญญาเท่าน้ัน แต่ยังส่งเสริมให้รู้จักตนเองและสังคมเพื่อจะได้ปรับตนเองให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข ฝึกให้
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ทฤษฎีนี้เหมาะกับคนไทยเพราะมีความยืดหยุ่นสูง ไม่ตีกรอบมากเกินไป เป็นทฤษฎีที่ตอบสนอง
ความต้องการรายบุคคลของผู้เรียนได้ดี เป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดย Professor Seymour Papert แห่ง M.I.T. 
(Massachusette Institute of Technology) ทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนิสซึ่ม (Constructionism) หรือทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จึงให้ความส าคัญกับโอกาสและวัสดุที่
จะใช้ในการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถน าไปสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนเองได้ ไม่ใช่มุ่งการ สอนที่เป็นการ
ปูอนความรู้ให้กับผู้เรียน แต่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากการลงมือท าผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ด าเนินกิจกรรมการเรียน
ด้วยตนเองมีทางเลือกที่มากขึ้นโดยการลงมือปฏิบัติหรือสร้างงานที่ตนเองสนใจ และสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเองโดยการ
ผสมผสานระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 องค์ความรู้ 
 
 

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ 

 
ทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนิสซึ่ม มีสาระส าคัญที่ว่า ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะ

เกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by doing) 
นอกจากน้ันมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรูซ้ึ่งจะมีมากกว่าการได้ลงมือปฏิบัตสิิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงปฏิกริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก  

ซีมัวร์ พาร์เพริ์ท (Seymour Papert, ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการศึกษาการเรียนรู้ มีพื้นฐานอยู่บนกระบวนการ
การสร้าง 2 กระบวนการด้วยกัน (มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุร,ี 2559, ออนไลน)์  

1. ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเอง ไม่ใช่รับแต่ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในสมองของผู้เรียนเท่านั้น 
โดยความรู้จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับ 

2. กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผู้เรียนคนน้ัน  
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับประสบการณ์ตรงหรือลงมือท าด้วยตนเอง (Learning by doing) ได้มีส่วนร่วมใน

การสร้างที่มีความหมายกับตนเอง ท าให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงผสมผสานความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมและ

ประสบการณ์ใหม่ / ความรู้ใหม ่

+ 

ประสบการณ์เดมิ / ความรู้เดมิ 

= 

องค์ความรู้ใหม ่
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สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา การลงมือท าด้วยตนเองโดยการได้ท าสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ ซึ่งในขณะที่ท าสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือชอบก็จะได้ความรู้จากกระบวนการที่ท าไปพร้อมๆกัน 

เราได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางที่เหมาะสมของเราเอง เราเกิดความใส่ใจกับงานของเรา เกิดความสุขใน
การท างาน  เกิดความภาคภูมิใจเมื่อท าส าเร็จในการท าสิ่งต่างๆที่เราคิดเอง แม้บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราก็จะพยายามหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาตามแนวทางที่เราถนัดและเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเราเอง สังเกตว่าในขณะที่เราสนใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่
อย่างตั้งใจเราจะไม่ลดละความพยายาม เราจะคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นจนได้ 

ดังนั้นในกระบวนการสอนของผู้สอนจึงควรให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่เขามีอยู่และพัฒนาต่อยอดไปด้วย
ตัวของเขาเอง การสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางควรจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก 
การสอนแบบยัดเยียดความรู้จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้น้อยกว่าการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 

กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
โคล์บและฟราย (Kolb and Fry, 2514) ได้ให้ขอบข่ายความหมายของ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

(Experiential Learning) กว้างขวางมาก ทั้งในทางปฏิบัติและทฤษฎี ต่างมีมุมมองที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แต่ละคน
เผชิญอยู่ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า “การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) คือกระบวนการ
สร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการน าเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น”  

งานของโคล์บและฟราย กล่าวว่า ขณะที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามรูปแบบการ เรียนรู้ที่ตนถนัด 
และการเรียนรู้ก็จะเริ่มจากจุดนั้น แต่ผู้เรียนก็จะใช้รูปแบบการเรียนรู้หลาย ๆ รูปแบบแม้ว่าจะไม่มากหรือได้ผลเท่ากับแบบที่
ตนเองถนัด 

กระบวนการเรียนรู้จากทฤษฎีวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 

ขั้นที่ 1 ประสบการณ์รูปธรรม 
(Concrete Experiences หรือ CE) 

 
  ขั้นที่ 4 การทดลองปฏิบัติจริง            ขั้นที่ 2 การไตร่ตรอง   
(Active Experimentation หรือ AE)      (Reflective Observation หรือ RO) 
  
 

  ขั้นที่ 3 การสรุปเป็นหลักการนามธรรม 
(Abstract Conceptualization หรือ AC) 

 

ภาพที่ 2 ทฤษฎีวงจรการเรียนรู ้
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ขั้นที่ 1 ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experiences หรือ CE) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ต่างๆ เน้น
การใช้ความรู้สึกและยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามที่ตนประสบในขณะนั้น    

ขั้นที ่2 การไตร่ตรอง (Reflective Observation หรือ RO) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมุ่งที่จะท าความเข้าใจความหมาย
ของประสบการณ์ที่ได้รับโดยการสังเกตอย่างรอบคอบเพื่อการไตร่ตรองพิจารณา  

ขั้นที่ 3 การสรุปเป็นหลักการนามธรรม (Abstract Conceptualization หรือ AC)  
ขั้นที่ 4 การทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation หรือ AE) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนน าความเข้าใจที่สรุปได้ใน

ขั้นที่ 3 ไปทดลองปฏิบัติจริง เพื่อทดสอบว่าถูกต้องหรือข้ันตอนน้ีเน้นที่การประยุกต์ใช้ 
จากทฤษฏีนี้ โคล์บ ช้ีให้เห็นว่า ผู้เรียนแต่ละคนจะเน้นใน ขั้นต่าง ๆ แตกต่างกันท ามีการใช้ขั้นต่าง ๆ ในการเรียนรู้

ไม่เท่ากัน บางคนเน้นที่ขั้นที่1 บางคนเน้นที่ขั้นที่ 2 บางคนเน้นที่ขั้นที่ 3 และบางคนเน้นที่ขั้นที่ 4 แนวความคิดจากทฤษฎี
ดังกล่าว โคล์บ ได้น ามาจ าแนก ผู้เรียนเป็น 4 แบบ ดังนี้คือ  

1. แบบคิดอเนกนัย (Divergers) เป็นรูปแบบ การเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เป็นแบบที่
ผู้เรียนมีความสามารถในการรับรู้และการสร้างจินตนาการต่างๆขึ้นเอง สามารถไตร่ตรองจนมองเห็นภาพโดยส่วนรวม ผู้เรียน
ที ่มีรูปแบบการเรียนแบบน้ีจะท างานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องการ ความคิดหลากหลาย เช่น การระดมสมอง 

2. แบบดูดซึม (Assimilators) เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 เป็นรูปแบบการ
เรียนที่ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุปหลักการหรือกฎเกณฑ์ ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบนี้มักสนใจในหลักการที่เป็น
นามธรรมมากกว่า แต่ไม่ชอบการลงมือปฏิบัติและมักไม่ค านึงถึงการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ 

3. แบบคิดเอกนัย (Convergers) เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่ 4 และขั้นที่ 1 ผู้เรียนที่มี
รูปแบบการเรียนแบบนี้จะชอบลงมือปฏิบัติ ชอบทดลอง และจะท างานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้การปรับตัว มีแนวโน้มจะ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่ตนนึกคิดขึ้นเองในลักษณะที่ ชอบลองผิดลองถูก และชอบท างานร่วมกับผู้อื่น  

4. แบบปรับปรุง (Accommodators) เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นขั้นตอนการเรียนรู้ขั้นที่ 4 และขั้นที่ 1 ผู้เรียนที่มี
รูปแบบการเรียนแบบนี้จะชอบลงมือปฏิบัติ ชอบทดลอง และจะท างานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้การปรับตัว มีแนวโน้มจะ
แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่ตนนึกคิดขึ้นเองในลักษณะที่ชอบลอง ผิดลองถูก และชอบท างานร่วมกับผู้อื่น  

ฮันนีและ มัมฟอร์ด (Honey & Mumford, 2532) ได้เสนอ ทฤษฎีรูปแบบการเรียน ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
จากประสบการณ์เนื่องจากการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานแต่มีความส าคัญยิ่งต่อการแสวงหาความรู้
ถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้เรียนจะไม่สามารถแสวงหาความรู้หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ และอาจจะท า
ผิดพลาดซ้ าแล้วซ้ าเล่า ในท่ีสุดก็จะไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้การเรียนรู้จากประสบการณ์จึงมี
ความส าคัญมากที่สุดในบรรดาทักษะการด ารงชีวิตเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการกระท าล้วนเป็นผลที่ได้จาก
ประสบการณ์  

จากแนวคิดดังกล่าว Honey และ Mumford ได้ก าหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ในทฤษฎีวงจรการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 1 การได้รับประสบการณ์ (Experiencing) เป็นขั้นตอนการรับรู้ด้วยการมีความรู้สึกต่อประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม กระบวนการเรียนการสอนต้องท าให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกตไตร่ตรองเพื่อให้เข้าใจว่า ท าไมจึงต้องเรียน
เรื่องที่ก าลังเรียนครูควรให้ผู้เรียนค้นหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงสิ่งที่ก าลังเรียนเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตจริง เพื่อให้ผู้เรียน



Journal of Graduate Studies Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

12  Vol.1 No.1 January-June 2016                                                  
 

 

 

                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 

กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และทักษะจากการเรียนในมุมมองที่ตนเองได้ค้นพบให้เข้ากับสถานการณ์อื่นๆ ทั้งของตนเอง
และผู้อื่น 

ขั้นตอนท่ี 2 การทบทวนประสบการณ์ (Reviewing the Experience) เป็นขั้นตอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เพื่อ
หาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับในขั้นตอนแรกว่าประสบการณ์ที่ได้รับมีผลกระทบอย่างไรต่อตนเอง เรื่องที่เรียน
เกี่ยวข้องกับความเช่ือความรู้สึกและความคิดเห็นของตนอย่างไร กระบวนการเรียนการสอนในขั้นตอนนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียน
อธิบายเหตุผลตามความคิดของแต่ละคน 

ขั้นตอนที่ 3 การสรุปจากประสบการณ์ (Concluding) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเช่ือมโยงการรับรู้ข้อมูลในขั้นตอนที่ผ่านมา
โดยการดูการเห็น หรือการรับรู้ข้อมูลอย่างไตร่ตรอง เพื่อสร้างความคิดรวบยอดหรือข้อสรุปที่เป็น หลักการหรือทฤษฎี
ถ้าผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้รู้จักการประยุกต์ใช้หลักการหรือทฤษฎีก็จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผนการปฏิบัติตนในข้ันต่อไป (Planning) เป็นขั้นตอนท่ีเกิดจากการรับรู้ความคิดรวบยอดแล้ว
มาสู่การลงมือปฏิบัติหรือทดลองกระท าตามความคิดของผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนนี้จะต้องให้โอกาส
ผู้เรียนได้เลือกท างานตามความสนใจและความถนัดของเขา ผู้สอนควรจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกและ
อธิบายแนวทางการท างานหรือให้ตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษารายละเอียดหรือขั้นตอนการท างานและสามารถพัฒนาเป็น
แนวทางตามลักษณะเฉพาะของตัวเองต่อไป ผู้สอนควรผสมผสานวิธีการตา่งๆและจัดกิจกรรมตลอดจนสภาพแวดล้อมของการ
เรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆ ของวงจรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยทักษะและความรู้ของตนอย่างเต็มที่ 
ประเมินผลการเรียนมุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนในภาพรวมมากกว่าจะพิจารณาจากผลการทดสอบทางวิชา การและเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินผลตนเองด้วย 
 

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนต่างๆ ในทฤษฎีวงจรการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนท่ี 1  
การไดร้ับประสบการณ์  

(Experiencing) 
 

ขั้นตอนท่ี 4                              ขั้นตอนท่ี2 
การวางแผนการปฏิบัตตินใน      การทบทวนประสบการณ ์

        (Planning)                      (Reviewing the Experience) 
ขั้นตอนท่ี 3  

การสรุปจากประสบการณ ์
(Concluding) 

 
ภาพที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนต่าง ๆ ในทฤษฎีวงจรการเรียนรู้ 

 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 13 
 

 

 

                                                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 

กระบวนการจัดกิจกรรมมุ่งประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด าเนินการจัดกิจกรรมเป็น
กลุ่มประสบการณ์ ให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนตนเอง รู้จักการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และได้รับประสบการณ์ตรง  โดยครูพรรัตน์  
วงค์ปัน (2545, น.12-13) กล่าวไว้ดังน้ี  

1. ประสบการณ์ด้านการศึกษาเนื้อหา  ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวผู้เรียนและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

2. ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และก าหนดวิธีการ
เรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ประสบการณด์้านกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก ่
     1) วางแผนพัฒนาการเรียนรู ้

   2) ศึกษาค้นคว้าความรู้ 
   3) สร้างองค์ความรู้ 
   4) แลกเปลี่ยนความรู ้

     5) สะท้อนผลการเรียนรู ้
4. ประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นผู้เสนอกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ  แล้วร่วมกัน

ระดมความคิดในการจัดกิจกรรมกับเพื่อนในกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ  โดยมีผู้สอน คนใกล้ชิด ผู้เช่ียวชาญ เป็นผู้ให้ค าแนะน า
ปรึกษา 

5. ประสบการณ์ด้านการสร้างผลงาน ผู้เรียนน าความรู้มาพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน จัดเป็นแฟูมสะสมงาน เพื่อประเมินผลการพัฒนาผ่านกระบวนการประเมิน โดยผู้เรียน  เพื่อน ผู้สอน และคนใกล้ชิด 

สรุปได้ว่าการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี การเรียนรู้แบบประสบการณ์ท าให้ผู้สอนเข้าใจผู้เรียน 
มากขึ้นสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนของ ผู้เรียนเป็นข้อมูลในการวางแผนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน มี
แรงจูงใจ ต่อการเรียนมากที่สุด ดังนั้นในการจัดการสอนโดยยึดรูปแบบ การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นควรจัดให้มีกิจกรรม
หลากหลายในการ ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองวิธีการเรียนรู้ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของ
ผู้เขียนพบว่าการที่ห้องเรียน ประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีรูปแบบท่ีหลากหลายจึงเป็นเรื่องยาก ที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคน
เกิดความพึงพอใจได้ทุกครั้ง บางครั้งผู้เรียนที่รูปแบบหนึ่งแล้วต้องเรียนด้วยวิธีการที่ตนไม่ชอบ หรือไม่ถนัดก็จะเกิดความอึดอัด            
มีความเครียดในการเรียน แต่ถ้ามองถึงผลระยะยาวจะพบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ก็ท าให้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 
ด้วยเช่นกัน 
 

บทสรุป 
จะเห็นได้ชัดเจนว่าจากประสบการณ์ของผู้เรียนในเรื่องของการประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์มีความแตกต่าง

กันอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนที่สะท้อนออกมา นับเป็นลักษณะส าคัญของกระบวนการเป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง การที่จะสะท้อนให้เห็นประสบการณ์การเรียนรู้ของ ผู้เรียนจะ
สะท้อนให้เห็นประสบการณ์ชีวิตของตน และการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นจะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเห็นได้จากในหลายทฤษฎี 
ที่กล่าวมา การประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นองค์ประกอบส าคัญในชีวิตการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นการเรียนรู้จึง
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เกิดจากประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นตลอดเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
การรู้และการกระท า การประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสมมติฐานและทัศนคติแบบดั้งเดิม
เกี่ยวความรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความรู้ทางด้านวิชาการ ที่ว่าประสบการณ์ในชีวิตการเรียนการท างานนั้นเป็นความรู้
ประเภทหนึ่ง ประสบการณ์จึงมีบทบาทในกระบวนทางการศึกษา การเรียนรู้จากประสบการณ์ยังเห็นว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายนั้นจะน า
ทักษะและความรู้มากมายมาสู่สถานการณท์างการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ ช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่อง
เฉพาะบุคคลเมื่อผู้เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้และความก้าวหน้าของตน รูปแบบการประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์
จึงเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้างอันเป็นผลมาจากความทันสมัย ผู้เรียนอาจน าเสนอประสบการณ์ของตน
ในรูปแบบของประสบการณ์การท างานและประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์เหล่านั้นก็ยังถูกก าหนดด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนการของชนช้ัน เพศ และเผ่าพันธุ์ การประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการประเมินที่เกิดจากการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองและยังท าให้เห็นสิ่งท่ีตรงข้ามจากประสบการณ์ใหม่ๆ เนื่องจากความรู้นั้นได้มาจากตัวผู้เรียน
ไม่ใช่จากผู้สอน ผู้สอนจึงต้องเรียนรู้บทบาทใหม่ ๆ คือ บทบาทที่จะแนะน าและช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ การประเมิน
การเรียนรู้จากประสบการณ์ นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าที่ช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมท าให้รูปแบบของการประเมินแตกต่างกันไป แต่เป็นการเปิดโอกาสในการคิดวิเคราะห์ ในการเรียนการสอน
กว้างขึ้นและท าให้มีความยืนหยุ่นในการเรียนรู้มากข้ึน 

ตัวอย่างการประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ในรูปแบบเรียนในห้องเรียน ท าการบ้านและส่งงานให้คะแนน ซึ่ง
เมื่อเทียบกับวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ จะได้เรียนรู้แค่ 2 ขั้นตอนคือ Concrete Experience ซึ่งได้รับจาก
ประสบการณ์การเรียนในห้องเรียน และ Reflective Observation ซึ่งได้รับจากประสบการณ์การท าการบ้านโดยผู้เรียน
จะต้องได้รับการได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือผิดพลาดจากการท าการบ้าน แต่เมื่อผู้เรียนไม่ได้ท าการสรุปองค์ความรู้มาเป็นของ
ตัวเองจากขั้นตอนที่ 3 Abstract Conceptualization และการรวบรวมประเด็นต่างๆจากการเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือ
ผิดพลาดในข้ันตอนท่ี 4 Active Experimentation ผู้เรียนจะไม่สามารถน าไปสู่การเรียนรู้แบบต่อยอดองค์ความรู้ได้  

ดังนั้นแล้วการการประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียนนั้นจะต้องให้เกิดจากเรียนรู้เพื่อการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้  
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การประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเอง 
Assessing the Readiness of the Elderly to Promote Self-directed Learning 

 

ปิยะพงษ์ พุ่มโพธิ์สุวรรณ* ดร.นันทวัฒน์  ภัทรกรนันท์** 
 

บทคัดย่อ 
 

การประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุ จะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุ  
แต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป การใช้แบบสัมภาษณ์มาเป็นเครื่องมือในการประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุ 
ด้วยการน าข้อมูลในแบบสัมภาษณ์มาสนทนากับผู้สูงอายุด้วยความเป็นกันเองและเป็นผู้ประเมินความพร้อมจากการพูดคุย
ของผู้สูงอายุ การประเมินความพร้อมของผู้สงูอายุเพื่อส่งเสริมการเรียนรูด้้วยการช้ีน าตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สูงอายุ
ได้ศึกษา วางแผน และสร้างเปูาหมายการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งในการประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุในครั้งนี้ใช้
แบบวัดระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเอง (SDLRS) เป็นเครื่องมือในการวัด เมื่อประเมินผลความพร้อมของ
ผู้สูงอายุแล้ว พบว่า ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการเรยีนรู้ ผู้สอนจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
ให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้สูงอายุจะต้องมี
ความรับผิดชอบ มีเปูาหมาย มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 

ค าส าคัญ: การประเมินการเรียนรู้  การชี้น าตนเอง 

Abstract 
 

Assessing the readiness of the elderly must take into account the individual differences are 
important. Because elderly people have different experiences away. The interview is a tool to assess the 
readiness of the elderly. With the introduction of a series of interviews with seniors chat with the friendly 
and to evaluate the readiness of the talk of the elderly. Assessing the readiness of the elderly, to 
promote self-directed learning. The learning process has studied seniors plan and build their own learning 
goals clearly. In assessing the readiness of seniors take the test readiness for self-directed learning (SDLRS) 
as a tool to measure. When assessing the readiness of the elderly showed that older people are ready to 
learn. Teachers must be encouraged to develop self-directed learning by giving seniors more potent. The 
promotion of self-directed learning by the elderly to be effective. Seniors need to be responsible with 
the goal of learning a form that clearly meet the needs of their own learning 

Keywords: Assessing the readiness, self-directed learning 
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บทน า 

สงัคมไทยในปัจจุบันก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเห็นได้จากข้อมูลสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติที่ได้ส ารวจพบว่า 
ในปี พ.ศ.2537 มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศและเพิ่มขึ้นเป็นในปี พ.ศ.2545 คิดเป็นร้อยละ 
9.4  ในปี พ.ศ.2550 คิดเป็นร้อยละ 10.7 และในปี พ.ศ.2554 คิดเป็นร้อยละ 12.2  ตามล าดับ ซึ่งจากผลการส ารวจครั้งนี้ 
พบวา่ จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557, น.2) จากข้อมูลข้างต้น
สะท้อนให้เห็นว่าในอนาคตผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นกลุ่มประชากรที่ควรได้รับการพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตนเองและสังคม ตัวอย่างเช่น ทักษะการใช้โทรศัพท์ของผู้สูงอายุ ซึ่งโทรศัพท์ในอดีตมี
ลักษณะเป็นปุุมกด มีความสะดวกต่อการใช้งานส าหรับผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบันโทรศัพท์ได้ถูกพัฒนาเป็นระบบสัมผัส ไม่สะดวก
ต่อการใช้งานส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกไม่คุ้นเคยต่อการใช้โทรศัพท์ระบบสัมผัสและส่งผลให้ผู้ สูงอายุมี
อคติต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและความส าคัญของการประเมินความพร้อมของ
ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการชี้น าตนเอง  
 

การประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุ 
        ในการประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุ จะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุแต่
ละคนมีประสบการณ์หรือภูมิหลังที่แตกต่างกันออกไป การใช้แบบสัมภาษณ์มาเป็นเครื่องมือในการประเมินความพร้อมของ
ผู้สูงอายุ โดยการน าข้อมูลในแบบสัมภาษณ์มาสนทนากับผู้สูงอายุด้วยความเป็นกันเองและเป็นผู้ประเมินความพร้อมจากการ
พูดคุยของผู้สูงอายุ นอกจากน้ี ในระหว่างการสัมภาษณ์ควรสังเกตพฤติกรรมตอบสนองของผู้สูงอายุว่า มีปฏิกิริยาใดท่ีแสดงถึง
ความไม่สบายใจในการตอบค าถาม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุ  
 

ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
      ในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง (self-directed learning) เป็นการเรียนรู้ที่ได้มีนักการศึกษาผู้ใหญ่หลายท่านได้ให้
ความหมายของการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ดังนี้ 

Guglielmino กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับบริบท (Context) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเอง (Activation) และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่มีอยู่ทั่วไป (Universality) 
(Guglielmino, 2008, อ้างถึงใน อารี ภาวสุทธิไพศิฐ, 2554, น.17) 

Hiemstra กล่าวว่า ผเูรียนแตละคนมีพลังที่จะเพิ่มความรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับความพยายามใน
การเรียนรู  มีความสามารถท่ีจะชี้น าตนเองไดในสถานการณเรียนรู มีความสามารถที่จะถายโอนความรู และทักษะการเรียน
จากสถานการณหนึ่งไปสูอีกสถานการณหนึ่งได ซึ่งการเรียนรู้ทั้งหมดนี้ของผู้เรียนอาจเกิดขึ้นตามล าพัง (Hiemstra, 1994,  
อ้างถึงใน อารี ภาวสุทธิไพศิฐ, 255, น.17) 

Knowles กล่าวว่า การเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็นกระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเริ่มในการวินิจฉัย ความต้องการ
เรียนรู้ การวางเปูาหมายและแผนการเรียนอย่างมีระบบ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร เลือกและน ามาประยุกต์เป็นกลวิธีใน
การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียน โดยจะได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ตาม (Knowles, 1975 อ้างถึงใน
ชัยฤทธิ์ โพธิ์สุวรรณ, 2541, น.23) 
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ชิดชงค์ ส. นันทนาเนตร (2549, น.101) กล่าวว่า การที่บุคคลมีความคิดริเริ่ม และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ต่างๆที่จะเกิดขึ้น บุคคลจะต้องเลือกจัดการและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเอง ไม่ว่าการเรียนรู้นั้นจะเป็นการเรียนรู้ในช่วงใด ที่
ใด โดยวิธีการใดหรือช่วงอายุไหน  

สมคิด อิสระวัฒน์ (2543, น.6) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบน าตนเองเน้นการด าเนินการที่ผู้เรยีนช่วยเหลอืตนเองในการ
เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มในความอยากรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วท าการวางแผนการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ ด้วยตนเองไปจนจบกระบวนการเรียน  

จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองเป็น คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สูงอายุประเมิน
ความต้องการ ความสนใจ ในการเรียนรู้ของตนเองที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตหรือปัญหาที่ผู้สูงอายุต้องการแก้ไข ซึ่งผู้สูงอายุ
จะต้องวางแผน สร้างเปูาหมายของการเรียนรู้  เพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของตนเองและผู้สูงอายุสามารถศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ ผู้รู้ หรือประสบการณ์การของตนเอง ซึ่งในการเรียนรู้ด้วยการช้ีตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนตัดสินใจได้ว่า 
ผู้เรียนมีความต้องการและความสนใจการเรียนรู้ในเรื่องอะไร  มีเปูาหมายในการเรียนรู้ของตนเอง มี วิธีใดที่ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  
 

เป้าหมายของการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 ในการสร้างเปูาหมายในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการเรียนรู้ของตนเองให้
บรรลุเปูาหมายตามที่ตนเองได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่ เมอร์เรียมและคาฟฟาเรลลา (Merriam & Caffarella, 
1999, อ้างถึงใน จินตนา ศิลปรัตน์, 2545, น.64) ได้ก าหนดเปูาหมายของการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองไว้ 3 ประการ คือ 

1. เพื่อยกระดับความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของผู้เรียนให้สูงขึ้น ในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเอง 
ผู้เรียนจะสร้างเปูาหมายในการเรียนรู้เพื่อวางแผนและพัฒนาความสามารถของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สร้างตนเองให้
มีคุณค่า และสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตนเองและสังคมได้  

2. สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ของกระบวนการเรยีนรูท้ี่จะน าไปสู่การเรยีนรู้ดว้ย การชี้น าตนเองในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและทัศนคติของผู้สูงอายุที่มีความคิดแบบเก่า ไม่ยอมรับสิ่งแปลกใหม่ที่ก าลังเกิดขึ้นได้ถูก
ปรับเปลี่ยนให้กระบวนการคิดและทัศนคติมีเหตุผลและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้นด้วยการ
เรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมทางสังคมอย่างมีอิสระเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองที่สมบูรณ์  
กิจกรรมทางสังคมจะจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนมากที่สุด เป็น
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดว้างแผนการเรียนตามความสนใจ มีการบันทึกการเรียนรู้ มีการประเมิน
การเรียนรู้และการท างานของตนเอง ซึ่งกิจกรรมจะเน้นกระบวนการการปฏิบัติและส่งเสริมการคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองในบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เป็นมิตรและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ดังนั้น เปูาหมายในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของผู้สูงอายุจะถูกสร้างขึ้นจากความต้องการหรือปัญหาที่ผู้สูงอายุ
ต้องการแก้ไข ซึ่งเปูาหมายในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองนี้จะเป็นตัวก าหนดเส้นทางและผลส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ กระบวนการคิด ทัศนคติ และความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ สูงอายุให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เปูาหมายยังส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองมากขึ้นอีกด้วย  
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รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
การเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่มีการวางแผนและประเมินผลด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ดังที่กริฟฟิน (Griffin 1979, อ้างถึงใน จินตนา           
ศิลปรัตน์, 2545, น.64) ได้จ าแนกรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สัญญาการเรียนรู้  (The Knowles Group Learning Stream) ตามแนวคิดของโนลส์ 
เช่ือว่า การเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้มาจากความต้องการหรือปัญหาของผู้เรียน แล้วน ามา
วางแผน แสวงหาความรู้และมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งในกลุ่มนี้จะใช้สัญญาการเรียนรู้ (Learning Contract) เป็น
เครื่องมือท่ีส าคัญในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 

2. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงการเรียนรู้  (The Tough Adult Learning Project Stream) ตามแนวคิดของทัฟ 
เช่ือว่า ในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองของผู้เรียนจะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น โครงการเรียนรู้   (Learning Project) โดย
ก าหนดค่าเปรียบเทียบว่าการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองของผู้เรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ใช้เวลารวมกันตั้งแต่ 7 ช่ัวโมงขึ้นไป ถือ
ว่าเป็นหนึ่งโครงการ และเมื่อผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองแล้ว ผู้เรียนจะต้องได้รับความรู้ เกิดทัศนคติ 
ได้รับทักษะ หรือสามารถท่ีจะก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในเรื่องนั้น (Tough 1979, 
อ้างถึงใน แสงเดือน เจริญฉิม และคนอื่น ๆ, 2555, น.10) 

3. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ( Individualized Program Instruction ) ตามแนวความคิด
ของสกินเนอร์ เช่ือว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยวิธีการเสริมแรงโดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของผู้เรียน 
การเรียนรู้ในกลุ่มนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากครู 

4. รูปแบบการเรียนรู้ที่จัดในรูปแบบท่ีไม่ได้จัดแบบสถานศึกษา (Non-Traditional Institutional) ผู้เรียนจะเรียนรู้
ด้วยความสมัครใจ มีความคาดหวังในความรู้ ซึ่งในกลุ่มนี้จะได้รับประกาศนียบัตรส าหรับบุคคลภายนอก มีหน่วยกิตส าหรับ
ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ ตัวอย่างกิจกรรมในแนวคิดนี้ ได้แก่ การจัดการศึกษาในรูปแบบ มหาวิทยาลัยเปิด ตลาดวิชา 
การศึกษาทางไกล เป็นต้น 

5. รูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตของมนุษย์ (Experiential Learning) ในกลุ่มผู้เรียนจะใช้
ประสบการณ์ในอดีตและชีวิตประจ าวันของตนเองในการเรียนรู้ 

ดังนั้น รูปแบบในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของผู้สูงอายุในแต่ละคนจะมีรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ตามความเหมาะสมในการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้แบบประสบการณ์ชีวิ ตของมนุษย์เป็นรูปแบบที่มีความ
เหมาะสมในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุมากสุด เพราะ ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มากมาย ซึ่งในการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
สามารถน าประสบการณ์ในอดีตมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในปัจจุบันได้ นอกจากนี้ รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ของผู้สูงอายุยัง
สามารถใช้รูปแบบการเรียนรู้ได้มากกว่าหนึ่งวิธีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ผู้สูงอายุคนหนึ่งต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องการ
ตัดเสื้อผ้า โดยผู้สูงอายุจะใช้สัญญาการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการเรียนรู้เรื่องการตัดเสื้อผ้าอย่างเป็นระบบและใช้
ประสบการณ์การเย็ดผ้าเป็นมาเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้อีกด้วย เป็นต้น  
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กระบวนการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
         กระบวนการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ได้อย่างมีความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการช้ีน าตนเองและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างประสิทธิภาพ ดังที่ (Tough, 1999, อ้างถึงใน สมคิด อิสระวัฒน์, 2538,  
น.16) ดังนี ้

1. ผู้เรียนจะประเมินความต้องการ ความรู้ ทักษะในการเรียนรู้ของตนเอง โดยผู้เรียนอาจมองหาข้อผิดพลาดและ
จุดอ่อนของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นหัวข้อในการเรียนรู้ 

2. ผู้เรียนจะต้องก าหนดความต้องการการเรียนรู้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้เรียนควรศึกษาว่าตนเองมีความต้องการเฉพาะใน
ด้านอะไร เกณฑ์ที่ใช้เลือกแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เฉพาะอย่าง การรวบรวมความรู้ ข้อเท็จจริง การเข้าถึงระดับและ
ความหมายของแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้หรือกิจกรรมเฉพาะด้าน ผู้เรียนอาจดูจากหนังสือ บทความ ก่อนการเลือกสิ่งที่
เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่เป็นแหล่งทรัพยากรบุคคล อาจตัดสินใจว่า บุคคลประเภทใดที่จะให้เนื้อหาวิชาที่ต้องการได้และ
พยายามหาบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเลือกสรรแล้วว่าเหมาะสมที่สุดกับการเรียนรู้ของตนเอง 

3. ผู้เรียนจะก าหนดสถานท่ีเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองเพื่อจะได้เตรียมอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของตนเอง 

4. ผู้เรียนจะวางแผนและเปูาหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 
5. ผู้เรียนจะต้องก าหนดระยะเวลาการเรียนรู้ที่แน่นอน ว่าผู้เรียนจะเริ่มเมื่อใด ช่วงระยะเวลาใด 
6. ผู้เรียนจะต้องพยายามหาสาเหตุที่ท าให้การเรียนรู้ไม่ประสบความส าเร็จหรือหาขั้นตอนส่วนที่ท าให้กระบวนการ

เรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังแนวทางแก้ไขปัญหา 
7. ผู้เรียนจะต้องหาเวลาส าหรับการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง  
8. ผู้เรียนมีการประเมินระดับความรู้และทักษะหรือความก้าวหน้าของตน 
9. ส ารวจการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้หรืออุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมในการเรียนรู้  
10. การสะสมเงินหรือการหาเงินท่ีจ าเป็นส าหรับประโยชน์ในการหาแหล่งวิทยาการ การซื้อหนังสือ การเช่าอุปกรณ์

บางอย่างตลอดจนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
11. เตรียมสถานที่และจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ เช่น ในห้องเรียนรู้มีแสงสว่างที่เพียงพอมีสภาพ

อากาศที่ถ่ายเท เป็นต้น 
12. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองข้างต้น สรุปได้ว่า ในกระบวนเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุจะเป็นคนจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการที่ผู้สูงอายุประเมินตนเองเพื่อหาความต้องการในการเรียนรู้
แล้วจึงก าหนดหัวข้อในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองอย่างชัดเจน หลังจากนั้นจึงวางแผนและสร้างเปูาหมายในการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง แล้วจึงก าหนดสถานที่และระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเช่น มี
บรรยากาศที่ถ่ายเทสะดวก มีสถานท่ีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นต้น และสุดท้ายการประเมินผลการเรียนรู้ในการปรับปรุง
แก้ไขตนเองให้ดีขึ้น 
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ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง  
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของผู้เรียนได้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งกูกลิเอลมิโน (Gugliemino, 1977, อ้างถึงใน สุธิกานต์ แย้มนิล, 2544, น.31-32) ได้มองความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองในลักษณะต่อเนื่องนี้ จึงมีการศึกษาถึงระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองของ
บุคคล โดยเครื่องมือท่ีแพร่หลายและน ามาใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน คือ แบบวัดระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน า
ตนเอง (self-directed learning scale (SDLR)) ซึ่งพบว่า ในแบบวัดความพร้อมมีองค์ประกอบในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน า
ตนเองทั้งหมด 8 องค์ประกอบดังต่อไปนี้  

1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (Openness to Learning Opportunities) คือ ความสนใจในการเรียน ความภาคภูมิใจ
เมื่อเรียนส าเร็จ ยอมรับค าติในความผิดพลาดของตนเอง และมีความพยายามท าความเข้าใจในเรื่องที่ยาก 

2. มโนคติของตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self-Concept as Effectivelearner) คือ 
ความสามารถท่ีจะเรียนเมื่อต้องการเรียน เมื่อตัดสินใจเรียนแล้ว สามารถแบ่งเวลาให้กับการเรียนได้ แม้จะมีงานอ่ืนมากก็ตาม 

3. ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู้ (Initiative and Independence in Learning) คือ ความอดทน ไม่ถอย
หนีแม้จะค่อยเข้าใจสิ่งที่กระท าอยู่ ชอบที่จะเรียน สามารถท างานด้วยตนเองได้อย่างดี 

4. มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง (Informed Acceptance of Responsibility for One’s Own 
learning) คือ มีความเช่ือว่าตนเองเป็นใคร ก าลังท าอะไรเป็นสิ่งส าคัญของตน 

5. มีความรักในการเรียนรู้ (Love of Learning) คือ ความช่ืนชมต่อบุคคลที่ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ ความต้องการที่
จะเรียนให้มากขึ้น มีความอยากรู้ อยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ซึ่งถ้าผู้เรียนมีความรักต่อการเรียนรู้แลว้จะท าให้ผูเ้รียนมีความพรอ้ม
ต่อการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองมากขึ้น 

6. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ มีความคิดที่จะหาแนวทางในการเรียนรู้สิง่ใหม่ ได้หลายทาง ซึ่งผู้สูงอายุอาจ
ใช้ประสบการณ์ของตนเองที่มากมายในการแสวงหาเส้นทางใหม่ๆในการเรียนรู้ของตนเอง 

7. การมองอนาคตในแง่ดี (Positive Orientation to the Future) คือ ความต้องการที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
คิดถึงเรื่องอนาคต มองปัญหาเป็นสิ่งท่ีท้าทาย แล้วมองว่าต้องเองต้องที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม 

8. ความสามารถในการใช้ทักษะการศึกษาหาความรู้ และทักษะการแก้ปัญหา (Ability to Use Basic Study Skills 
and Problem-Solving Skills) คือ ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การจดจ า มีความสุขกับการแก้ปัญหา และคิดว่าปัญหา
คือสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งในการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจจะมีข้อจ ากัดในเรื่องของการอ่าน การเขียนและความจ า เพราะ ผู้เรียนใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่ถึงแม้จะแม้ประสบการณ์มาก แต่ในอดีตผู้เรียนเหล่านั้นไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ ซึ่งท าให้บางครั้ง
ผู้เรียนอาจจะอ่านหนังสือออก แต่เขียนไม่ได้  ดังนั้นผู้สอนจึงควรท าความเข้าใจ แล้วปรับยืดหยุ่นไปตามสถานการณ ์ค่อยสอน
อย่างค่อยเป็นค่อยเป็นค่อยไป 

จากองค์ประกอบข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุสามารถน าองค์ประกอบในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเอง 8 
องค์ประกอบนี้ ไปใช้ในการสร้างแบบวัดประเมินตนเองเพื่อประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเอง 
(ดังตัวอย่างต่อไปนี้) 
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ตัวอย่าง ระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเอง (SDLR) ของผู้สูงอายุในด้านที่ 2 โดยพิจารณา
องค์ประกอบรายข้อด้านที่ 2 มโนคติของตนในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 

รายการค าถาม 

ความคิดเห็น 
ไม่จริง 
ไม่เคย 

เป็นเช่นนี ้

เป็นจริงบ้าง
ไม่บ่อยนัก 

จริงบ้าง 
ไม่จริงบ้าง
คร่ึงต่อคร่ึง 

เกินคร่ึง
มักเป็น
เช่นนี ้

ส่วนใหญ่เป็น
เช่นนีม้ีน้อยคร้ัง

ที่ไม่ใช่ 
1.ข้าพเจ้าทราบดีว่าข้าพเจ้าต้องการเรยีนอะไร 1 2 3 4 5 

2.ถ้ามีสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการเรียนรู้ ข้าพเจ้าจะ
หาทางเรียนรู้ใหไ้ด ้

1 2 3 4 5 

4.มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ
เรียนรู้และ ปรารถนาจะให้มีเวลามากๆ 

1 2 3 4 5 

5.ถ้าตัดสินใจที่จะเรียนรู้อะไรก็ตาม ข้าพเจ้า
สามารถหาเวลาได้เสมอ ไม่ว่ามีภารกิจยุ่งยาก
เพียงใดก็ตาม 

1 2 3 4 5 

6.การไมเ่ข้าใจเนื้อหาวิชาที่อ่าน เป็นปัญหามาก
ส าหรับข้าพเจ้า 

1 2 3 4 5 

7.ถ้าข้าพเจ้าไม่เรียน กไ็ม่ใช่ความผิดของข้าพเจ้า 1 2 3 4 5 
8.ข้าพเจ้าทราบดีว่า เมื่อใดที่ข้าพเจ้าต้องการ
จะเรยีนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มากข้ึน 

1 2 3 4 5 

9.ข้าพเจ้าพยายามเชื่อมโยงสิ่งท่ีก าลังเรียนกับ
เปูาหมายระยะยาวท่ีตั้งไว้ 

1 2 3 4 5 

10.ข้าพเจ้าสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองเกือบทุก
เรื่องที่ข้าพเจ้าต้องการเรียนรู ้

1 2 3 4 5 

11.ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนานในการค้นหาค าตอบ
ส าหรับข้อค าถามต่าง ๆ 

1 2 3 4 5 

12.ข้าพเจ้าชอบทดลองเรียนสิ่งใหม่ๆ แม้ไม่แน่ใจ
ว่าผลการเรยีนรู้นั้นจะออกมาอย่างไร 

1 2 3 4 5 

13.ข้าพเจ้ามีความสามารรถในการคิดค้นหา
วิธีการแปลกใหม่ที่จ าท าสิ่งต่างๆ 

1 2 3 4 5 

14.ข้าพเจ้าชอบการส ารวจตรวจสอบปัญหาต่างๆ 1 2 3 4 5 
 

ที่มา : นันทวัน ชุมตันติ (2554, น.9) 
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นอกจากนี้ ธอร์นไดค์ (Thorndike, 2005, อ้างถึงใน ทัศนวรรณ รามณรงค์, 2554) นักจิตวิทยาและนักการศึกษา
ชาวอเมริกันได้น าเสนอกฏแห่งการเรียนรู้ (Law of learning) 3 ประการ ประกอบด้วย 

1. กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of effect) คือ ผู้เรียนที่ได้รับผลที่พึงพอใจ ผู้เรียนก็อยากที่จะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้า
ผู้เรียนได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ ผู้เรียนก็จะไม่อยากเรียนรู้  

2. กฏแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) คือ การที่ผู้เรียนได้ปฎิบัติบ่อยครั้งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
3. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ซึ่งกฎแห่งความพร้อมธอร์นไดค์ ได้กล่าวว่า เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมที่

จะกระท า ได้กระท า ก็จะเกิดความพึงพอใจแล้วผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้  แต่หากผู้เรี ยนมีความพร้อมที่จะกระท า ไม่ได้
กระท า ก็จะไม่เกิดความพึงพอใจแล้วผู้เรียนก็จะไม่เกิดการเรียนรู้และหากผู้เรียนไม่มีความพร้อมที่จะกระท า ได้กระท า ก็จะ
ไม่เกิดความพึงพอใจแล้วผู้เรียนก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ ดังนั้นในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเอง ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อม              
มีความพึงพอใจท่ีจะกระท า และปฏิบัติฝึกฝนบ่อยครั้ง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์  

จากทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองของกูกลิเอลมิโนและธอร์นไดค์ จะเห็นได้ว่า ความพร้อมของผู้สูงอายุ
ในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองนั้น ในอันดับแรกผู้สูงอายุจะต้องมีความรักและพึงพอใจในการเรียนรู้ของตนเองเสียก่อน 
เพราะถ้าใจของเราอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใด ๆ เราก็สามารถเรียนรู้ได้ เมื่อผู้สูงอายุรักและพึงพอใจในการเรียนรู้แล้ว มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ มีเปูาหมายในการเรียนรู้ และมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้   ซึ่งความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้สูงอายุนั้น 
ผู้สูงอายุควรจะค านึงถึงความสามารถและสมรรถภาพของตนเองด้วย เพราะ แม้ผู้สูงอายุจะมีจะความรักและพึงพอใจในการ
เรียนรู้นั้นก็ตาม แต่ผู้สูงอายุไม่สามารถเรียนรู้ในเรื่องนั้นได้เต็มที่ ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้เท่าที่ควร ก็อาจท าให้
ผู้สูงอายุหมดก าลังในการเรียนรู้ในเรื่องนั้นและอาจส่งผลที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่มีความต้องที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอีกต่อไป ดังนั้น 
การสร้างความพร้อมให้ผู้สูงอายุท่ีจะเรียนรู้ ผู้สอนควรท าความเข้าใจกับผู้สูงอายุก่อนว่า ในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองของ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุควรจะค านึงถึงความสามารถและสมรรถภาพในการเลือกสิ่งต่างๆที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
ในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต่อเมื ่อผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม

อย่างเหมาะสม ดังท่ี ชิดชงค์ ส. นันทนาเนตร (2549, น.103-105) กล่าวว่า ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถช้ีน าตนเองได้นั้น 
ผู้สอนหรือผู้เอื้ออ านวยการเรียนรู้จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีความต้องการและความสนใจการเรียนรู้ในเรื่องอะไร 
2. ผู้เรียนจะต้องมีเปูาหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 
3. ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยวิธีใดท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
มีการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองซึ่งผู้สอนหรือผู้เอื้ออ านวยการเรียนรู้จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ด้วยการช้ีน าตนเอง  ดังนี ้
1. ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะผู้เรียน 
2. ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะเรียนอะไร เมื่อไร อย่างไร และผู้สอนควรให้ผู้เ รียนเลือกหัวข้อ

ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. ผู้สอนควรจะพัฒนานิสัยให้ผู้เรียนรู้จักวางแผน ควบคุมจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
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4. เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนดังน้ัน วิธีการเรียนรู้
จากสถานการณ์ (Situated Learning Approach) จะช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเอง ได้โดยการน าปัญหา
ต่างๆจากชีวิตจริงมาใช้ในการเรียนรู้ 

5. ผู้สอนจะต้องท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้กลยุทธ์ต่างๆในการเรียนรู้ เช่น การคาดการณ์ การตั้งค าถาม 
การอธิบายความและสรุป เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถดังกล่าว 

6. ผู้สอนไม่ควรยึดติดกับแนวคิดที่ว่าตนเองเป็น “ครู” ที่คอยตรวจแก้ ช้ีจุดอ่อนของผู้เรียน เพราะในการเรียนรู้ของ
เด็กท่ียึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางกับในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มีความแตกต่างกัน  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่1  เปรียบเทียบบทบาทระหวางรูปแบบการสอนแบบผูเรียนช้ีน าตนเองกับผูสอนเปนผูช้ีน าในการเรียน 
 

Self – Directing Teacher Role Traditional Teacher Role 
1. ผู้เรียนรวมในการวางแผน 1. ผสูอนวางแผนความตองการ 
2. ใหบทเรียนตามความตองการของผูเรียน 2. ใหบทเรียนของผูเรียนทุกคนเหมือนกัน 

3. ผเูรียนตั้งเกณฑมาตรฐานที่ผเูรยีนแตละคนบรรลไุด 3. เปนการตั้งวัตถุประสงคไวลวงหนาส าหรับหองเรียนทั้งหอง 
4. แบบทดสอบสวนใหญตองการใหผเูรียนแสดงความรแูละ  
   ทักษะ 

4. การทดสอบสวนใหญเปนแบบการเขียน 

5. เปนการเรยีนส าหรับระยะยาว มีวัตถุประสงคที่ตั้งไวแลว 5. เปนการเรียนแบบทองจ า 
6. เปนการอานเพื่อความหมายที่ลกึซึ้ง ท่ียังไดไมถึง 6. เปนการอานอยางผิวเผิน 
7. ผเูรียนถูกสอนใหมีความรับผิดชอบตอการกระท าของตนเอง 7. กฎ ระเบียบ วินัย เปนเรื่องส าคัญ 
8. การสอนดวยการสาธติใหด ู 8. การสอนคือการบอกกลาว 
9. การสอนคือการประเมินที่ดีที่สดุในการเรยีน 9. การสอน คือ การสั่งงานท่ีครูก าหนดไวใหผเูรียน 
10. การสอนคือการใหอิสระในการท างาน 10. การสอน คือ การควบคุม 

11. ความรู คือ  อ านาจการเลื่อนไปสขูั้นที่สูงกวาจะเปนไป    
     อยางธรรมชาติ 

11. ความรูถูกมองวาเปนความส าเร็จทางการศึกษา 

12. ผสูอนเปนผูจัดการสมยัใหม 12. ผสูอนเปนเจานาย 

13. ผสูอนและผเูรียน คนหาวาเป็นอะไร 13. ผสูอนมองวาไมมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
14. ผเูรียนปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของตนเองไปสู พฤติกรรมที่  
     เหมาะสมดวยค าแนะน าเล็กนอยจากผู้สอน 

14. ผสูอนเปนคนควบคุมพฤติกรรมนักเรียน 

15. การรับรขูองผเูรียนไดรับการปรับเปลีย่นบทเรยีนปกต ิ
     ชวยใหผเูรียนควบคุมชีวิตตนเอง 

15. ไมมีความพยายามอยางเปนทางการที่จะเปลี่ยน 
      การรับรูและทัศนคติของผูเรียน 

 

ที่มา : จินตนา สุจจานันท (2558, น.3) 
 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 25 
 

 

 

                                                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 

นอกจากนี้ ในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังที่   ชิดชงค์ ส. นันทนาเนตร 
(2549, น.103) กล่าวว่า ในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของผู้สูงอายุควรจะด าเนินการเรียนรู้ตามวงจร ดังนี้  

1. การก าหนดค าถามหรือปัญหาที่ชัดเจน คือ ผู้สูงอายุจะมีความต้องการหรือปัญหาในการเรียนรู้ที่มากมาย ซึ่ง
ผู้สูงอายุจะต้องเลือกความสนใจหรือความต้องการในการเรียนรู้แล้วการก าหนดความต้องการที่จะเรียนรู้นั้นอย่างชัดเจน และ
ก่อนการเลือกหรือก าหนดความต้องการที่จะเรียนรู้ของผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุควรจะค านึงถึงความสามารถ สมรรถภาพใน
การเรียนรู้ของตนเองด้วย 

2. แสวงหาแหล่งเรียนรู้เพื่อการตอบถาม คือ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีประสบการณ์มากมาย ซึ่งการแสวงหาความรู้หรือ
การหาค าตอบนั้นของผู้สูงอายุ ในบางครั้งผู้สูงอายุอาจใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเองในการเรียนรู้  นอกจากที่จะไป
แสวงหาค าตอบจากผู้รู้หรือแหล่งเรียนรู้ 

3. แปลความหมายของข้อมูลและประยุกต์ให้เข้ากับอาชีพหรือวิธีการด าเนินชีวิตของตนเอง คือ ผู้สูงอายุสามารถน า
สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้นั้น มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม 

4. วิพากษ์งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้สามารถบูรณาการทักษะ ความรู้ใหม่ให้เข้ากับ
สถานการณ์ คือ ผู้สูงอายุสามารถสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนมามาต่อยอด พัฒนา สร้างประโยชน์ให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น เช่น 
การพัฒนาทักษะในการเรียนรู้เรื่องการท าขนมหวาน เพ่ือท าเป็นธุรกิจและสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง 

ดังนั้น ในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองของผู้สูงอายุจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต่อเมื่อผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม 
ผู้สูงอายุมีความต้องในการเรียนรู้ มีเปูาหมายอย่างชัดเจน มีความพร้อมในการเรียนรู้และมีการประเมินผลการเรียนรู้เอย่าง
เป็นระบบนอกจากนี้ผู้สอนก็มีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนจะมี
บทบาทที่คอยกระตุ้น ช้ีแนะแนวทางในการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้จะท าให้
ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บทสรุป 
ในการประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สูงอายุ

ได้ศึกษา วางแผน และสร้างเปูาหมายการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งในการประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุจะใช้แบบ
วัดระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเอง (SDLRS) เป็นเครื่องมือในการวัด เมื่อประเมินผลความพร้อมของ
ผู้สูงอายุแล้ว พบว่า ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการเรยีนรู้ ผู้สอนจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
ให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้สูงอายุจะต้องมีความ
รับผิดชอบ มีเปูาหมาย มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากนี้ผู้สอนก็ยัง
มีส่วนส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ด้วยการช้ีน าตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนจะมีบทบาทที่คอย
กระตุ้น ช้ีแนะแนวทางในการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กลับผู้สูงอายุอยู่เสมอ  
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พัฒนาการของแนวคิดความยั่งยืนของชุมชนสู่การบริหารงานของท้องถิ่น 
Conceptual Development of Sustainable Community for Local Government 

 

พ.ต.อ.ดร.สุรยิะ ประภายสากธก* 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาการของแนวคิดความยั่งยืนของชุมชนสู่การบริหารงานของท้องถิ่น  
ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึงขอบข่ายและความหมายของแนวความคิดความยั่งยืนของชุมชน  เป็นการทบทวนวรรณกรรม และการ
สังเคราะห์แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ ผู้เขียนได้ท าการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการของไทยและต่างประเทศตั้งแต่
บริบทการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการของแนวคิดความยั่งยืนของชุมชนตัวแปรของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนกับบริบทท้องถิ่นในปัจจุบันน ามาสู่การพัฒนากรอบแนวทางการสร้างแนวความคิดทางการวิจัยในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนที่สามารถน าเอาตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของชุมชนไปใช้โดยอาศัยสร้างความรู้ ทักษะ ในด้านการจัดท าแผนพัฒนา และการบริหารแผนพัฒนา ให้แก่ 
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ ในการด าเนินงานมากขึ้น 

ค าส าคัญ: การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความยั่งยืนของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

ABSTRACT 
 

 This article aimsto present the conceptual development of Sustainable Community for local 
Government the content cover the scope and meaning the concept of sustainable community. The  
review of the literature and syntheticconcept implicated this article. The authors conducted literature 
review of academician in Thailand and abroad since context development administration of local 
Government, development of the concept of sustainable communities and variable of sustainability in 
the current local context bring about to development framework the concept research in the 
administration of local government the role of sustainable community development. It’s able to use 
model the administration of local government for sustainable communities to knowledge create  skill  
the development plan and management plan to administrator, confederate and awareness to 
importance of sustainable development into operations performance and achievement in many operations.  

Keywords:  Sustainable Development, Sustainable Community, Local Government 
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บริบทการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การบริหารการพัฒนาในอดีตที่ผ่านมาแม้จะมีประสิทธิภาพ  แต่ความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นจากการบริหารการพัฒนา

ดังกล่าว จะเกิดผลอยู่ภายใต้ก าหนดเวลาสัน้ ๆ เท่านั้น  เนื่องจากการพัฒนาให้ความส าคัญเพียงเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงเวลาของ
การพัฒนานั้น ไม่เล็งถึงผลกระทบที่จะเกิดในอนาคต อีกทั้งยังเพื่อเป็นเปูาหมายของคนกลุ่มเล็ก  ๆ เมื่อเทียบกับสังคมโลก  
จึงท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องการด ารงชีพ และความอยู่รอด เพราะความเจริญในเขตที่มีการพัฒนาสูง จะคงมีความ
ได้เปรียบเขตที่มีการพัฒนาต่ า ซึ่งเหตุดังกล่าวท าให้เกิดการลดทอนหรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุถึงความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ในเขตที่มีการพัฒนาต่ า และยังส่งผลถึงอนาคตของสังคมโลกด้วย สภาพปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดการขัดแย้ง และการแย่งชิง
ความได้เปรียบดังกล่าว จนเกิดสงครามระหว่างสังคม และลุกลามไปทั่วโลก เป็นสงครามโลก ผลจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง   
ก็ท าให้ผลของการพัฒนา หรือความเจริญรุ่งเรืองต้องทรุดโทรมลง ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจน และอดอยาก  
จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การพัฒนาที่ผ่านมามุ่งแต่ความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน โดยไม่ได้ค านึงถึงการอยู่รอด และ
การกินดีอยู่ดีของคนในอนาคตร่วมกัน   

ผลจากการบริหารการพัฒนาที่ขาดดุลยภาพดังกล่าวที่มุ่งแต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความสุขสบายของคน 
จนเป็นกระบวนการท าลายล้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบริหารการพัฒนาท่ีล้มเหลวต่อสิ่งแวดล้อม และ
ส่งผลต่อสภาพสังคมความเป็นอยู่ ในระยะยาว จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด ได้มีการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อม
สหประชาชาติขึ้นมา (United Nations Environment Programme – UNEP) มีผลท าให้สังคมเห็นความส าคัญของปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมมากข้ึนโดยเฉพาะสารเคมีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมและเกิดแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในช่วงนี้ขบวนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆได้เติบโตขึ้นที่มีการผลักดันให้รัฐบาลหลายประเทศออกกฎหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญได้แก่
ได้มีพิธีสารมอลทรีออลใน พ.ศ. 2530 ว่าด้วยสารที่ท าลายช้ันโอโซนในบรรยากาศมีหลายประเทศลงนามว่าด้วยการลดเลิกผลิต
สารซีเอฟซี (Chlorofluorocarbons) และได้มีรายงาน บรันด์แลนด์ (Brandtland Report) กล่าวถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ี
ชัดเจนเป็นครั้งแรกโดยได้ให้ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า “เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน
โดยไม่ต้องให้คนรุ่นต่อไปต้องสูญเสียความสามารถในการสนองความต้องการตน” (Brandtl & Report อ้างถึงใน ส านักวิจัยระบบ
เกษตรและทรัพยากร, 2555, น.1) 

 ต่อมาใน พ.ศ.2533 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กลายเป็นระเบียบวาระโลก และใน พ.ศ.2535 
องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ขึ้นเพื่อถกปัญหาส าคัญด้านโลกร้อน ปุาไม้และความ
หลากหลายทางชีวภาพและที่ส าคัญท าให้รัฐบาลทุกประเทศก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยต้องไปจัดท า
แผนปฏิบัติการเรียกว่า AGENDA 21 ซึ่งคล้ายแผนแม่บทส าหรับปฏิบัติการทั่วโลกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนโดยมีตัวแทนตัวประเทศกว่า 150 ประเทศได้ร่วมกันลงนามในสัตยาบันนี้ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเปูาหมาย หลักการที่ส าคัญ  คือความสมดุลระหว่างมิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติ
ทางสิ่งแวดล้อม นั่นคือ มิติทางสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการศึกษาที่ดี มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมนั้นต้องเป็นสังคมธรรมรัฐมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารสามารถตรวจสอบได้
ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ มิติทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีการพัฒนา อย่างยั่งยืนต้อง
เป็นสังคมที่มีการระบบเศรษฐกิจท่ีมั่นคงไม่พึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก และระบบเศรษฐกิจนั้นต้องเติบโตไม่หยุดนิ่งแต่
ต้องมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและเสมอภาคและ มิติทางสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่ละด้านต้องอยู่ในระดับ
มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานประชาชนและรัฐใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามิติทางสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการน าไปพิจารณาใน
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ฐานะเป็นต้นทุนทางการผลิตโดยที่หากการพัฒนาท้ังสามมิตดิ าเนินไปอย่างมีสมดุลก็จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีคนรุ่น
ต่อไปสามารถมีชีวิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนในยุคปัจจุบัน (ส านักวิจัยระบบเกษตรและทรัพยากร, 2555, น.1) 

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาโดยมีการเริ่มใช้แผนพัฒนาประเทศ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน พ.ศ.2504 
เป็นฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2505-2509) ซึ่งขณะนั้น ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ จึงได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะด้าน โดยเร่งลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริม
การผลิตและน าผลผลิตจากชนบทออกสู่ตลาด เร่งระดมการผลิตสินค้าจากฐานทรัพยากรที่มีอยู่เหลือเฟือ รวมทั้งขาย
ทรัพยากรไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตในต่างประเทศ จึงท าให้เกิดปัญหาการพัฒนาที่ไม่ได้สัดส่วน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงแผนฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) 
ได้มีการพัฒนาแนวคิดและทิศทางปรับเปลี่ยนมาให้ความส าคัญกับการบูรณาการในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้
เกิดความสมดุลและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และเปลี่ยนวิธีด าเนินการให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาให้มากที่สุด ต่อมาในแผนฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้เริ่มน า 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาประเทศ  จนถึงฉบับปัจจุบัน 
(ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559) ที่ครอบคลุมถึงเรื่องของการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาคนและการคุ้มครองทางสังคม การปรับ
โครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารเศรษฐกิจ
ส่วนรวม การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดี มีสุขของคนไทยโดยที่หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นี้เป็นแนวทางที่ยึดสายกลาง ให้มีความพอประมาณในการด ารงชีวิตอย่างอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืนไปจน ชนรุ่นลูก รุ่นหลานต่อ ๆ ไป
ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมัชชาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ท าเอกสารช่ือ “Our 
Common Future” ออกเผยแพร่เมื่อพ.ศ.2530 โดยมีสาระเรียกรอ้งให้ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตที่ฟุุมเฟือยและ
วิถีทางการพัฒนาเสียใหม่ ให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและข้อจ ากัดของธรรมชาติให้มากขึ้น พร้อมกับได้ให้นิยามการพัฒนาที่
ยั่งยืน ว่า“การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปใน
อนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง” (สันติ บางอ้อ, 2546, น.2) 

แนวทางการบริหารประเทศ ที่ได้ก าหนดทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดทางสายกลาง มีความพอประมาณในการด าเนินกิจการ
ทั้งปวง และที่ส าคัญโดยการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี ที่จะสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งแผนและแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องในทิศทางและเปูาหมายเดียวกับสมัชชาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 2554, น.3) 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆเพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งการที่จะให้เกิดผลลัพธ์บรรลุความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาประเทศดังกล่าว 
จ าเป็นต้องก าหนดนโยบาย ใช้ในการบริหารจัดการประเทศ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
ราชการและข้าราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนา
ระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมี
โอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรควบคู่ไปกับปลูกจิตส านึก
ค่านิยมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
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พัฒนาการของแนวคิดความยั่งยืนของชุมชน 
ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคริสตศักราช 400 ซึ่งเป็นแนวคิดที่คล้ายกัน โดย

อริสโตเติล ชาวกรีก ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความยัง่ยืน ในเรื่องของการบริโภค โดยความยาวนานท่ีมีของใช้ในครัวเรือน ที่เป็น
ของตนเอง ว่าจะต้องมีใช้ และพอท่ีจะบริโภคได้อย่างยั่งยืนยาวนาน อย่างน้อยในระดับหนึ่ง 

การพัฒนาของมนุษย์ได้มีการสร้างความเจริญรุ่งเรือง เพื่อให้เป็นสังคมมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี จนในศตวรรษที่ 
15 ยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญของโลก (ส านักวิจัยระบบเกษตรและทรัพยากร, 2555, น.1) เป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกลไกการตลาดก่อให้เกิดการเติบโต การผลิต การบริโภคอย่างรวดเร็ว 
ความเจริญดังกล่าวกลับเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพรรณพืช เพราะมีการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มากมาย มาเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อให้มีต้นทุนทางการผลิตที่ต่ าที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดการเสื่อมโทรมและหมดไปอย่าง
รวดเร็ว จึงเป็นกระบวนการท าลายล้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ การด ารงชีวิตของมนุษยโลกในอนาคต ดังที่พบอยู่ในปัจจุบัน เช่น การบริโภค ทรัพยากรถ่านหิน และน้ ามัน รวมทั้ง
สภาวะภูมิอากาศ ระบบนิเวศ ที่เกิดภาวะเรือนกระจก อันเป็นเหตุให้เกิดโลกร้อนในปัจจุบัน (ส านักวิจัยระบบเกษตรและ
ทรัพยากร, 2555, น.1) 

สภาพปัญหาการเสื่อมโทรมและหมดไปอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดผลกระทบอย่าง
ใหญ่หลวงต่อสภาวะความเป็นอยู่ การด ารงชีวิตของมนุษยโลกและเป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรง  คือ เขตภาคพื้นทวีป
ยุโรปมีปัญหามลพิษทางอากาศ มีการปลดปล่อยสารพิษและแก๊สเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศเป็นปริมาณมาก  ท าให้ เป็น
ต้นเหตุของภาวะโลกร้อน หลายประเทศในเขตเอเซียตะวันตกและในทวีปอาฟริกา มีปัญหาเรื่องน้ า ที่ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคที่มีไม่เพียงพอและคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน และในเขตขั้วโลกทวีปอาร์คติคและแอนตาร์คติคมีปัญหาเรื่องน้ าแข็งถูก
ผลกระทบจากภาวะอากาศร้อนท าให้น้ าแข็งที่เกาะกรีนแลนด์และที่ขั้วโลกได้ละลายลงมีผลให้ระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น            
10-25 ซม. (เพ็ญจา จิตจ ารูญโชคไชย, 2555, น.1) 

สภาพเศรษฐกิจของหลายประเทศ ได้สร้างปัญหาให้กับความเป็นอยู่ของมนุษย์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมหาศาล
การพัฒนาในอดีตจึงเป็นความล้มเหลว  เพราะการพัฒนาท่ีเน้นการเจริญเติบโตและการสั่งสมความมั่งคั่ง ท าให้เกิดวิกฤติโลก) 
เช่น วิกฤติความยากจน มีหนี้สาธารณะมากข้ึน พลังงานขาดแคลน และปัญหาโลกร้อน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวไม่ยั่งยืน 
ท าให้เกิดผลกระทบที่เป็นปัญหาแพร่กระจายไปทั่วทุกประเทศ จึงมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น 
(เพ็ญจา จิตจ ารูญโชคไชย, 2555, น.1; อรรถเวทย์  สุนทรพานิชกิจ, 2555, น.1) 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ท าให้ผู้น าในประเทศต่างๆ หลายประเทศท่ัวโลก ได้ร่วมมือกันคิดและแก้ไขสถานการณ์
ดังกล่าว ใน ค.ศ.1972 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยสิง่แวดล้อมมนุษย์เป็นครั้งแรกที่ กรุงสตอกโฮล์ม (ส านักวิจัย
ระบบเกษตรและทรัพยากร, 2555, หน้า 1) ซึ่งเรียกร้องให้ทั่วโลกค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติขึ้นมา (United Nations Environment Programme–
UNEP) และในทศวรรษ 1980 แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงปรากฏขึ้นมาจนในปี ค.ศ.1983 สหประชาชาติได้จัดตั้ง
สมัชชาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) หรือเป็นที่
รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “Brundtland Commission” ที่กล่าวถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยให้
ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี ค.ศ.1987 ว่า “การพัฒนาที่สนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่สูญเสีย
ความสามารถของคนรุ่นอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง”และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แพร่หลายเป็นที่ยอมรับ
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ของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งนักวิชาการ องค์กร สถาบันต่าง ๆ จ านวนมากมายทั้งต่างประเทศ และในประเทศไทย ได้เห็น
ความส าคัญ และได้มีการศึกษา ก าหนดแนวความคิด วิเคราะห์ประเด็นความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้หลากหลาย 
ทั้งที่มคีวามใกล้เคียง และแตกต่างกันออกไป  การทบทวนค้นคว้าแหล่งที่มา ค านิยาม แนวคิดและความหมายของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของต่างประเทศ และในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1713–ค.ศ. 2012 สามารถสรุปพัฒนาการแนวความคิดของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยการสังเคราะห์แหล่งที่มาประเด็นที่ผู้ให้ค านิยาม แนวคิดและความหมาย เพื่อสรุปเป็นตัวแปรการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับการวิจัย 

แนวคิดดังกล่าว เมื่อวิเคราะห์ตามห้วงเวลา พบว่า ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากบริบทของสภาพจริงที่
เกิดขึ้น ตามกาลเวลาต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาการสามารถวิเคราะห์จ าแนกออกเป็นยุคของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงได้ 3 ยุค คือ 
 ยุคเปลี่ยนแนวคิด (พ.ศ. 2256-2538) เป็นยุคประสบปัญหาความรุนแรง จนเกิดวิกฤติโลกในด้านสิ่งแวดล้อม 
มลพิษ และปัญหาสังคมมากมาย โดยมีความเป็นมา อันเนื่องจากโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ในศตวรรษที่ 15 ยุโรป
ได้เป็นศูนย์กลางความเจริญของโลกที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกลไกการตลาดมีการเติบโตทางการผลิต การบริโภค 
ที่ท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างก้าวล้ าและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
ดังกล่าวเกิดจากสังคมมนุษย์มีการค้นคิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติใหม่ ๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม ท่ีประชากรมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นรวดเร็ว จึงมี
การใช้วัตถุดิบเพื่อเป็นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งหาได้จากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จนท าให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายลง
อย่างรวดเร็ว และขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากการแสวงหาอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจ (ส านักวิจัยระบบเกษตรและ
ทรัพยากร, 2555, น.1) 
 การพัฒนาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ดังกล่าว เป็นความเจริญของสังคม ที่ได้น าความรู้ มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้
เติบโต โดยน าทุนธรรมชาติ มาเป็นปัจจัยในการผลิต และบริโภคอย่างฟุุมเฟือย แต่ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย เสื่อม
โทรมอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสภาวะความเป็นอยู่ การด ารงชีวิตของมนุษยโลกในศตวรรษต่อมา
จนถึงปัจจุบันซึ่งท าให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรง เป็นวิกฤติของสังคมขึ้นทั่วทั้งโลก เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีการปลดปล่อย
สารพิษและแก๊สเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน ท าให้หลายประเทศในเขตเอเชียตะวันตกและ
ในทวีปแอฟริกา มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า ที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค และเขตขั้วโลกทวีปอาร์คติคและแอนตาร์คติคมี
ปัญหาเรื่องน้ าแข็งถูกผลกระทบจากภาวะอากาศร้อนท าให้น้ าแข็งที่เกาะกรีนแลนด์และที่ขั้วโลกได้ละลายลงอย่างรวดเร็ว
(เพ็ญจา จิตจ ารูญโชคไชย, 2555, น.1) 

แนวคิดการพัฒนาในอดีตจึงเป็นความล้มเหลว เพราะการพัฒนาที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสั่งสมความ
มั่งคั่ง จนเกิดวิกฤติโลก เช่น วิกฤติความยากจน มีหนี้สาธารณะมากข้ึน พลังงานขาดแคลน และปัญหาโลกร้อน เป็นต้น 

การพัฒนาในยุคเปลี่ยนแนวคิด (พ.ศ. 2256-2538) จึงเป็นยุคของการตื่นตัว ให้ความส าคัญของผลความล้มเหลว
จากการพัฒนาในอดีต ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก และสังคมในสมัยต่อมา โดยเริ่มต้นจากในปี พ.ศ. 2513 สมาคมกลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์แห่งกรุงโรม จัดท ารายงานการก าหนด“ข้อจ ากัดของการเจริญเติบโต” ที่อธิบาย“สภาพสมดุลโลก” ที่ให้
ความส าคัญความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ที่เน้น การจัดการปุาไม้ และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่เป็นทุนธรรมชาติ และ
ต่อมาใน พ.ศ.2515 สหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือการประชุม Earth Summitเป็นครั้งแรก 
โดยเรียกร้องให้ทั่วโลกค านึงถึงการรักษาปูองกัน ให้มีการใช้ทรัพยากร(Barbier, 1987, p. 104; Brundtland, 1987, p. 42-187) 
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักวิจัยระบบเกษตรและทรัพยากร, 2555, น.1) จนถึง พ.ศ.2526 สหประชาชาติ
ได้จัดตั้งสมัชชาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) หรือ
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เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “Brundtland Commission” และใน พ.ศ.2530 ได้ให้ความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า “การพัฒนา
ที่สนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่สูญเสียความสามารถของคนรุ่นอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง”   
โดยจะต้องพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนอย่างสมดุลสามด้าน คือ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและความ
ยั่งยืนด้านสังคมโดยในยุคนี้เป็นยุคที่เริ่มต้นท่ีมีการค้นคิดให้เกิดความยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ล้มเหลวในอดีต จึงยัง
ไม่มีรายละเอียดของเปูาหมายการพัฒนาที่ลึกลงไปในด้านต่าง ๆ มากนัก โดยได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างเร่งด่วน ส่วนการพัฒนาความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ และความยั่งยืนด้านสังคมนั้นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก คือ การมุ่งเน้นให้มีการรักษาคุ้มครองและปูองกันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด (WCED, 1987, p.16-27) 
เพื่อให้มีสภาพที่คงอยูไ่ม่ให้ถูกท าลายลงและให้มีการใช้ประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพไม่ท าให้เกิดปัญหาความเสียหายขึ้นมาใน
ภายหลัง และให้มีใช้อย่างพอเพียงรวมทั้งใช้ได้อย่างยาวนานทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีแนวคิดจากปัญหาความเสื่อมโทรม 
ในยุคเปลี่ยนแนวคิดนี้แนวคิดการพัฒนาจึงให้ความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดการปุาไม้เป็นจุดเริ่ม เนื่องจากเสื่อมโทรม 
หมดลง จึงเร่งระดมให้มีการรักษาคุ้มครองและปูองกันและการใช้ประโยชน์ โดยมีการก าหนดข้อจ ากัดของการเจรญิเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแนวคิดในยุคนี้ยังมีลักษณะมองในมุมกว้าง และได้มีการพัฒนาต่ออย่างครอบคลุมมากขึ้นในยุคกลาง 
(วินัย วีระวัฒนานนท์, 2538, น.95-100; Barbier, 1987, p.104) 

ยุคต่ืนตัว (พ.ศ. 2539-2543) เป็นยุคที่แนวความคิดเริ่มแพร่หลาย มีผู้ให้ความสนใจต่อสภาพปัญหา และยอมรับ
การแก้ไขโดยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งเป็นยุคที่ให้ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมมากขึ้น โดยการพัฒนา
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจนอกจากแนวคิดให้มีคุณภาพ และเติบโตอย่างเสถียรภาพที่มีการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ได้อย่างยาวนานแล้ว สภาโลกธุรกิจ (WBCSD) ยังให้ความส าคัญในด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
ไม่ท าลายธรรมชาติและดูถึงผู้บริโภคจะต้องได้รับผลผลิตที่มีคุณค่า และบริโภคอย่างปลอดภัย(ประยุทธ ปยุตฺโต, 2539, น. 58-59; 
Desimone & Popoff, 1997, p.47) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากร หรือให้กระทบ
น้อยท่ีสุด รวมถึงเศรษฐกิจจะต้องก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม  
ที่ยังให้ความส าคัญคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพ อนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2541, น.57-63) ในยุคกลางนี้ยังมองถึงความส าคัญในด้านการศึกษา การบริหารการจัดการที่ดี 
สภาพสังคมที่เข้มแข็งมีสวัสดิการ ช่วยเหลือประชาชนมีส่วนเข้าร่วม และในส่วนของการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มมี
แนวคิดที่ลึกลงในเรื่องการรักษาดุลในระบบนิเวศน์มากขึ้น 

แนวคิดการพัฒนาในยุคตื่นตัวนี้ จึงมุ่งเน้นไปในเรื่องความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจมากขึ้นในด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
ไม่ท าลายธรรมชาติ และการบริโภคที่ให้ความส าคัญต่อผลผลิตที่มีคุณค่า บริโภคอย่างปลอดภัย รวมถึงให้มีการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรมส่วนการพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม ได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษา การบริหารการจัดการที่ดี สภาพสังคมที่
เข้มแข็งมีสวัสดิการ  ช่วยเหลือ และให้ประชาชนมีส่วนเข้าร่วมเป็นรูปธรรมมากขึ้น และยังเป็นจุดเริ่มของความคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่มองด้านสถาบันสังคมและด้านวัฒนธรรม ว่าต้องมีความเข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการด าเนินงาน โดยให้มีการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐและให้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชัยอนันต์ สมุทวณิช,2541, น.57-63) 

ยุคแพร่หลาย (พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบัน) เป็นยุคที่มีแนวความคิดแพร่หลาย ทุกประเทศ และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก
ให้ความส าคัญ และยอมรับต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาก แนวคิดในยุคนี้ จึงมีการพัฒนาจากแนวคิดของยุคที่ผ่านมา 
และน าไปปรับปรุงใช้ โดยจะเน้นลงไปในรายละเอียดของการพัฒนาทั้ง 5 ด้านมากขึ้น และเห็นว่าความยั่งยืนด้านสถาบัน
สังคม กับความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมมีความส าคัญต่อสภาพสังคม ท่ีจะไปขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ 
คือ สถาบันสังคม จะเป็นกลไกส าคัญร่วมกับวัฒนธรรม ที่จะก ากับให้สังคมมีการขับเคลื่อน ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีความสมดุลกัน
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ทั้งสามด้าน คือสร้างการพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม โดยให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในทิศทางของ
การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ และเกิดผลลัพธ์
ตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคมในที่สุด 

แนวคิดการพัฒนาในยุคนี้ ได้มีการพัฒนาองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ของเปูาหมายการพัฒนาความยั่งยืนในแต่ละด้าน
และความเช่ือมโยงให้เกิดความสมดุลกันทั้งสามด้าน พร้อมทั้งมีการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ใช้ในบริบทของแต่ละประเทศ 
แต่ละท้องถิ่นรวมทั้งประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดที่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากยุคที่ผ่านมา ดังนี ้

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม ได้เล็งเห็นถึงการมีงานท า ไม่ยากจน (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมม, 2544, น.100; สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2546, น. 4-6; UNCSD, 2001; United Nations, 2007, p.9) เป็นเรื่องที่
ส าคัญ เพราะการไม่มีงานท าจะคู่กับความยากจน จะมีผลท าให้สังคมอ่อนแอ ประชาชนจะต้อง มีอาชีพและสภาพการท างานที่ดีที่
ท าให้เกิดรายได้สังคมและประชาชนจะไม่อดอยาก โดยการศึกษา ความรู้ ความคิดจะท าให้คนมีงานท า ไม่ยากจน และ
คณะกรรมการสหภาพยุโรป เห็นว่าการจ้างงานจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท าให้คนมีงานท า ไม่ยากจนรวมทั้งประเทศไทยก็ให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11, 2554, น.9-20) โดยเห็นว่าประชาชนจะต้องมี
ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ จึงจะพ้นความยากจนและได้มีแนวคิดที่ได้พัฒนากว้างขึ้น เพิ่มจากยุคก่อน คือ ให้ความสนใจใน
ประเด็นต่าง ๆ อีกสี่เรื่อง ได้แก่ ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม จึงจะท าให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีความเสมอภาค
เท่าเทียมทางเพศ ชายและหญิง การเท่าเทียมของการเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม ในเรื่องต่าง ๆ และการบริหารการจัดการ
ที่ดี (ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์, 2546, น.10; Holliday, Schmidheiny, & Watts, 2002, p.18) โดยจะต้องมีการจัดการแบบ
ธรรมภิบาลและเพิ่มแนวคิดเกี่ยวกับสังคมที่เข้มแข็งมีสวัสดิการ และให้ประชาชนมีส่วนเข้าร่วม โดยร่วมในการเมืองการปกครอง
และ กระบวนการตัดสินใจต่อนโยบายสาธารณะ ส่วนการด าเนินการพัฒนาความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ จะให้ความส าคัญในการผลิต 
และการบริโภคเพิ่มมากขึ้น คือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ไม่ท าลายธรรมชาติอันดับรองลงมา ได้แก่ ผลผลิตมีคุณค่า บริโภคอย่าง
ปลอดภัย และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เพื่อส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและแนวคิดการ
ด าเนินการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้พัฒนาเพิ่มขึ้นจากยุคที่ผ่านมา ในเรื่องการแก้ไขสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ได้ให้
ความสนใจเกี่ยวกับ การสุขาภิบาล การบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะและการปลูกปุาแนวคิดที่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากยุคที่ผ่านมา 
ที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาความยั่งยืนด้านสถาบันสังคมการมียุทธศาสตร์การด าเนินการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือนโยบายในการพัฒนา 
การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ รวมถึงมาตรการระวังภัยพิบัติเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือและการตอบสนองกับ
ภัยพิบัติ (ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์, 2546, น.10; Holliday, Schmidheiny & Watts, 2002, p.18) 

ด้านแนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม ที่ให้ความส าคัญต่อ วิถีชีวิต ที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, 2554, น. 9-20)   

การวิเคราะห์พัฒนาการของแนวคิดดังกล่าวตามยุค ห้วงเวลาที่ให้ความสนใจ พบว่า สามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุค 
ได้แก่ ยุคเปลี่ยนแนวคิด เป็นการคิดใหม่ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากแนวคิดเดิม เป็นการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์  
ที่ท าให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย และหมดไป ในยุคนี้จึงเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเน้นให้หยุดการท าลายธรรมชาติ และ
การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์เป็นหลัก ต่อมาในยุคตื่นตัว เป็นการแพร่หลายถึงความส าคัญของธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นถึงด้านเศรษฐกิจต้องให้ความส าคัญในการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมากขึ้น จึงจะเกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยเริ่มให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรม ท่ีจะเป็นกลไกขับดับของสังคมในการพัฒนา จนถึงยุคแพร่หลาย เป็นการประสาน
แนวคิดที่เกิดขึ้นอย่างมากมายให้ความส าคัญในการปฏิบัติทั้ง 5 ด้านรวมถึงด้านสถาบันและวัฒนธรรม และมีการน าเอาไป
ปรับใช้ตามบริบทพ้ืนท่ีมากขึ้น   
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ตัวแปรของการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับบริบทท้องถิ่นในปัจจุบัน 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เพื่อคัดเลือกตัวแปรความอย่างยั่งยืนและประเด็นตัวแปรย่อยในด้านต่าง ๆ จากกรอบแนวคิด 

และจาการวิเคราะห์การพัฒนาของแนวคิดตามยุคต่าง ๆ เพื่อที่จะน ามาใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัย ให้สอดคล้องกับบริบท 
และการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (United Nations, 2007, p.9) โดยใช้บริบทและอ านาจ หน้าที่ตาม
กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การสหประชาชาติที่ให้ประเทศ
ต่าง ๆ มาให้ความร่วมมือกัน ในการด าเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลก รวมถึงประสบการณ์ของผู้วิจัยมาประยุกต์
เป็นเครื่องมือในการสังเคราะห์ โดยตัวแปรที่เลือกใช้ตัวแปรให้สอดคล้องกับบริบท และการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นใหม่ จากตัวแปรและกลุ่มตัวแปรย่อยที่ได้เลือกน ามา
ศึกษา และได้พัฒนา ปรับปรุงเป็นกรอบแนวคิดใหม่ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

1. ความยั่งยืนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญ ซึ่งถือเป็นต้นเหตุของวิกฤติปัญหาทั้งหมด 
และเป็นที่มาของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WCED, 1987, p.16-27) การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ที่มีสอดคล้อง
กับสภาพบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความมุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเขตการปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้ บทบาทหน้าที่และอ านาจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการได้ 
คือ สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับ ปุาไม้ น้ า อากาศ ดิน รวมถึงทรัพยากรด้านพลังงาน และ พืช สัตว์ต่าง ๆ ทุกชนิด ท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิต สังคม และความเป็นอยู่ที่ดี  
ไปอย่างยาวนาน จนถึงคนรุ่นลูก รุ่นหลานในอนาคต (Brundtland, 1987, p.42-187) ซึ่งสามารถแยกออกเป็นประเด็นใหญ่ ๆ 
รวม 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

1.1 รักษา อนุรักษ์ให้คงอยู่ (Kerk & Mannel, 2008, p.228-242; United Nations, 2007, p.9) คือ การคุ้มครอง 
รักษา ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้คงสภาพให้มีอยู่ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานไปถึงในอนาคตโดยไม่ขาดแคลน 
ประกอบด้วย การอนุรักษ์ปุาไม้เพื่อให้มีพื้นที่ปุาคงอยู่ในสภาพอย่างเดิมตามธรรมชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้
อย่างยาวนานท้ังในปัจจุบันและในอนาคต การอนุรักษ์แหล่งน้ า ให้มีการบ ารุง และรักษาแหล่งน้ าต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
รวมถึงแหล่งน้ าที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในอดีต โดยอนุรักษ์ให้คงอยู่ และสามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ได้แก่ แหล่งต้นน้ าล าธาร 
และห้วย หนอง คลอง บึงตามธรรมชาติต่าง ๆ รวมถึงอ่างเก็บน้ า สระ บ่อ คลองต่าง ๆ ให้คงสภาพเดิม และใช้ประโยชน์ได้ 
การรักษาสภาพพื้นดินให้คงความสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามธรรมชาติเหมือนเดิม การรักษาให้มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพการมีระบบนิเวศน์เพื่อให้การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ท้ังพืช และสัตว์ ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนได้อยู่และแพร่พันธ์ุ ได้
ตามธรรมชาติ โดยให้มีการอนุรักษ์ แหล่งอยู่อาศัย แหล่งอาหาร และแหล่งการแพร่พันธุ์ เพื่อให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
ตามธรรมชาติ  

1.2 ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าเป็นการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน 
เพื่อน ามาเป็นทุนท่ีได้จากธรรมชาติ มาจัดการใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3 สร้างทดแทนสิ่งที่สูญหายเสื่อมโทรมเป็นการพัฒนาพื้นที่แหล่งเสื่อมโทรมของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ 
ที่ได้มีการบริโภคไปแล้วจนหมดสภาพดัง้เดิม หรือเสื่อมโทรมจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยการบูรณะ การสร้างขึ้นทดแทน
สิ่งที่หมดไป หรือการกู้คืนความเสียหายของระบบนิเวศน์ เช่น  การปลูกปุา การสร้างสวนสาธารณะ การจัดหา/สร้างแหล่งน้ า 
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1.4 แก้ไขปัญหาที่เป็นพิษเพื่อจัดให้มีการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการผลิต  และการบริโภคของ
ประชาชนแล้วทิ้งโดยไม่มีการจัดการที่ดี ที่ถูกวิธี จนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และระบบนิเวศน์ โดยมีการ
ด าเนินงานให้ปัญหาดังกล่าวลด และยุติลง ประกอบด้วย  การจัดการขยะการแก้ไขอากาศเป็นพิษการจัดการน้ าโสโครก 

2. ความยั่งยืนของชุมชนด้านสงัคม หมายถึง ประชาชนในชุมชนได้รับตอบสนองในสิ่งที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตและ
อยู่อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยาวนานตลอดไปไปถึงอนาคต โดยจะมีลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบท าให้เกิดความยั่งยืนของ
ชุมชน ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแยกออกเป็นประเด็นใหญ่ ๆ รวม 2 ด้าน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ คือ (Brundtland, 1987, p.42-187; นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 2549, น.8-10) 

2.1 มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสภาวะของตัวตนของประชาชนแต่ละบุคคล ท่ีมีลักษณะรวมกันแล้วส่งผลท าให้บุคคล
ดังกล่าวอยู่ดี กินดี มีความสุข และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  การมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชนมีสภาวะสุขภาพดี 
มีความมั่งคง ปลอดภัยไม่ยากจน ได้รับการศึกษาจึงจะสามารถท าให้ด ารงอยู่ในชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข ทั้งในปัจจุบัน  

2.2 คุณภาพสังคมที่ดีเป็นสภาวะของการอยู่ร่วมกันของประชาชน ที่มีลักษณะความสัมพั นธ์ที่ดีต่อกัน และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพอย่างทั่วถึงทุกคน (WCED, 1987, p.16-27) เพื่อเสริมสร้าง
ชีวิตความเป็นอยู่ให้เกิดความมั่นคง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (Asheim, 1999, p.159; De Simone & Popoff, 1997, p.47) ดังมี
รายละเอียดที่ประกอบด้วย มีการบริหารการจัดการที่ดีเป็นสภาพองค์รวมของสังคม หรือชุมชนที่โครงสร้างถูกจัดให้มี
กระบวนการอันเหมาะสม เอื้อประโยชน์ อ านวยความสะดวก ในการสร้างความสุขสบาย ในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ท าให้ประชาชนในสังคม ชุมชนอยู่อย่างมีคุณภาพ การให้บริการสังคมที่ดี เป็นให้บริการ
สาธารณะที่จ าเป็นแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกสบาย และจัดการให้สิ่งที่ก่อประโยชน์ต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ คือ ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  การใช้เทคนิค เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้เกิด
ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ โดยจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีใหม่  ๆ มีการเฝูาระวังภัย (Tencati, 2006, p.3-4; United 
Nations, 2007, p.9) เป็นลักษณะสังคมที่มีคุณภาพอย่างหนึ่งที่ต้องดูแลสภาพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การเกิดภัยพิบัติธรรมชาตจิึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ และแก้ไขภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน
ให้ทันท่วงที และภัยทางสังคม โดยจัดมาตรการปูองกันภัยต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาในชีวิตประจ าวันท่ีเกิดคุณค่าต่อตนเอง และสังคม 

3. ความยั่งยืนของชุมชนด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน ให้ตอบสนองตามความต้องการ
ของประชาชนให้ยาวนานตลอดไป ไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ เกิดความเสียหายให้แก่
ประชาชนในอนาคต (Brundland, 1987, p.42-187; WCED, 1987, p.16-27) ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน 
จะประกอบด้วย ปัจจัยที่ส าคัญ 2 ด้านใหญ่ ๆ และประกอบด้วยรายละเอียดย่อย ๆ ในแต่ละปัจจัยที่สอดคล้องกับสภาพบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ   

3.1 มีความมั่นคง หมายถึง เศรษฐกิจของชุมชนจะต้องมีการด าเนินงานที่ก้าวไปข้างหน้าต่อเนื่องอย่างมั่นคง      
(ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2541, น.57-63) อย่างยาวนาน ไม่หยุดนิ่ง และ มีการเติบโตอย่างเหมาะสมมั่นคง ตามสภาพที่เป็นจริง 
ไม่ล้มเหลวหรือหยุดชะงักลงโดยฉับพลัน (Grober, 2007, p.8–9) และต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่อย่างทั่วถึง และ
เป็นธรรม โดยความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะประกอบด้วย การเติบโตอย่างมีคุณภาพคือจะต้องขยายตัวในการผลิตต่อไปข้างหน้า
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังปริมาณ และประเภท ไม่หยุดนิ่งแต่ต้องเติบโตหรือขยายตัวอย่างเหมาะสม ไม่รวดเร็วจนเกินไป และ
การเติบโตนั้น ต้องเกิดประโยชน์ มีคุณภาพ การมีความเสถียรภาพยั่งยืนและการกระจายรายได้ทั่วถึงเป็นธรรม 
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3.2 การผลิตมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องการจัดการสร้างคุณค่าในการผลิต โดยใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นระบบเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันกับเศรษฐกิจ เพื่อให้ผลผลิตเกิดคุณค่าต่อผู้บริโภค โดยไม่ท าลาย
ธรรมชาติ มีการจัดการของเสียในการผลิต ผลผลิตมีคุณค่า ปลอดภัยตอบสนองความต้องการของมนุษย์  

4. ความยั่งยืนของชุมชนด้านวัฒนธรรม เป็นการพัฒนาในรูปแบบที่อยู่ในด้านของสังคม แต่ในปัจจุบันได้มีผู้ให้
ความส าคัญว่าเป็นเสาหลกัท่ีสี่ แยกออกมาจากด้านสังคม เพราะวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในแต่ละ
สังคม ในแต่ละชุมชน จะส่งผลต่อการกระท าของคนในสังคมนั้น จึงจะต้องให้มีมีภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และ
การสืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณี ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2541, น.57-63) ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้

4.1 มีภูมิคุ้มกันและอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นการปูองกันให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีลักษณะเอื้อให้ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมคงอยู่ในสภาพเดิม (Hawkes, 2001, p.1) และสมบูรณ์ สืบเนื่องอย่างยาวนาน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันวัฒนาธรรมที่อยู่
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมท่ีดี โดยการสืบทอดเฝูาระวังวัฒนธรรม เป็นการปกปูองและรักษา โดยการถ่ายทอดให้วิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อให้มีความเช่ือ ค่านิยมในความหวงแหน การรัก การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม 
(Hawkes, 2001, p.1) และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ อย่างสมดุล โดยไม่ท าลาย หรือท าให้เสื่อมโทรมจึงต้องให้มีการสืบทอด
และอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้วัฒนธรรมทางสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับสังคมไทยสืบต่อไปช่ัวกาล
ตลอดจนการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากคนในชนบทท้องถิ่นของสังคมไทย ดั้งเดิม มีชีวิตความเป็นอยู่กับธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจนเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น หลากหลายที่มีการปรับตัวในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
โดยไม่กระทบหรือสร้างความเสียหาย และได้มีการสืบทอดถือปฏิบัติต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  

4.2 มีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ชีวิตแบบอดีต  
ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่มีจิตส านึก พฤติกรรมที่ต้องอยู่ร่วมและพึ่งพาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่แบบพอเพียง 
มีการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข 

 
กรอบแนวทางการสร้างแนวความคิดทางการวิจัย:  การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาชุมชน 

    อย่างยั่งยืน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้

ศึกษาการพัฒนาการของตัวแปรดังกล่าว พบว่ามีการพัฒนาการแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคแรกจะเป็นยุคที่เปลี่ยนแนวคิด 
(ค.ศ.1713-1995) ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ผ่านมา เป็นความเจริญอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ท าให้มีการบริโภคธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมอย่างฟุุมเฟือยเกินความจ าเป็น และไม่มีการสร้างทดแทน จึงเกิดวิกฤติการณ์โลกนานาประเทศได้ปรับเปลี่ยน
แนวคิด เพื่อหยุดการพัฒนาแบบในอดีต ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคนี้ จะเน้น ให้ความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
การจัดการปุาไม้เป็นจุดเริ่ม เนื่องจากเสื่อมโทรมหมดลง จึงเร่งระดมให้มีการรักษาคุ้มครองและปูองกันและการใช้ประโยชน์
โดยมีการก าหนดข้อจ ากัดของการเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจและสังคมต่อมาเป็นยุคตื่นตัวในปี ค.ศ.1996–2000 หลาย
ประเทศทั่วโลก ให้ความสนใจต่อสภาพปัญหา และยอมรับการแก้ไขโดยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งเป็นยุคที่ให้
ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมมากข้ึน เนื่องจาก เป็นความเจริญที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของด้านสิ่งแวดล้อม 
จึงมุ่งให้เกิดการพัฒนาทั้งสามด้านอย่างสมดุล และยังได้เริ่มความส าคัญของการพัฒนาด้านวัฒนธรรมเป็นด้า นที่สี่ และ
ด้านการเมืองหรือสถาบันเป็นด้านที่ห้า และหลังจากปี ค.ศ.2001 ถึงปัจจุบัน เป็นยุคแพร่หลายที่มีการยอมรับการพัฒนา
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อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยได้มีแนวคิดการพัฒนาในรายละเอียด การปฏิบัติ เพิ่มมากขึ้น และมีการน าเอาหลักการไปปรับใช้
ในประเทศของตนเองตามสภาพพื้นที่ ผู้เขียนได้น าผลจากการวิเคราะห์การพัฒนาของแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบให้เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ กับบทบาท อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงบริบท และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้นผู้เขียนจึงเสนอตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาพปัจจุบัน ที่จะต้องประยุกต์ให้เป็น
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดความสอดคล้องกับการก ากับดูแลที่รัฐบาลด าเนินการ และเกิดประสิทธิผลให้เกิด
ความยั่งยืนของชุมชนที่แท้จริง ซึ่งได้สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับตัวแปรความยั่งยืนของชุมชน รายละเอียดดังภาพที่ 1 

กรอบแนวทางการสร้างแนวความคิดทางการวิจัย: การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวการศึกษาวธิีการ และผลของการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการด าเนินการอยู่จริง
ในปัจจุบัน ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส่งผลให้เกิด
ความอย่างยั่งยืนของชุมชน ท่ีส่งผลให้เกิดความอย่างยั่งยืนของชุมชนด้านสังคม คือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ คุณภาพ สังคมที่ดีเกิด
ความอย่างยั่งยืนของชุมชนด้านเศรษฐกิจ คือ มีความมั่นคง และการผลิตมี ประสิทธิภาพ เกิดความอย่างยั่งยืนของชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยมีการรักษา อนุรักษ์ให้คงอยู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า และแก้ไขปัญหาที่เป็นพิษเกิดความอย่างยั่งยืนของชุมชนด้านวัฒนธรรม ท าให้มีภูมิคุ้มกันและอนุรักษ์ธรรมชาติ และมีวิถี
ชีวิตแบบพ่ึงพาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและสามารถน าไปประยุกต์ในการบริหารใช้ได้ในองค์กรต่าง ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 1 การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 

คว
าม

ยั่ง
ยืน

ขอ
งชุ

มช
น 

1. ความยั่งยืนของชุมชน         
ด้านสิ่งแวดล้อม 

2. ความยั่งยืนของชุมชน    
ด้านสังคม 

3. ความยั่งยืนของชุมชน           
ด้านเศรษฐกิจ 

4. ความยั่งยืนของชุมชน           
ด้านวัฒนธรรม 
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การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพตามแนวคดิ Two – Generation Approach 
The Development of Training Program for Career Development  

Based on Two–Generation Approach 
 

สุรภา  เกตุมาลา* ดร.สุมลนิตย ์ เกิดหนุนวงศ์** ดร.วิภาวรรณ  สุขสถิต*** 
              

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1) สร้างโปรแกรมการฝกึอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด  Two – Generation  
Approach  2) ศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two–Generation  Approach กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ส าหรับการวิจัย ประกอบด้วย 1)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์  จ านวน 30 คน  2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
จ านวน 15 คน  และ 3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two – 
Generation Approach จ านวน 20 คน  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยผู้ใหญ่ จ านวน 10 คน และเด็กที่มีอายุ
ระหว่าง 10-12 ปี จ านวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test Dependent  
  ผลการวิจัยพบว่า 
            1. ผลการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two–Generation Approach ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดหลักปรัชญาพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3 
การสร้างทีมงานกลุ่มที่มีความเช่ียวชาญและคนในพื้นที่เพื่อท าการวิเคราะห์ ภาพรวมทั้งหมดและก าหนดแผนการท างานร่วมกัน 
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบโปรแกรม ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและเหตุผล  2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา
การฝึกอบรม 4) การจัดกิจกรรม 5) รูปแบบการเรียนรู้ 6) วิธีการสอน 7) สื่อและอุปกรณ์การสอน 8) งบประมาณ 9) คุณค่า 
หรือประโยชน์ท่ีได้รับ และ10) การประเมินผล   
             2. ผลของโปรแกรมการฝึกอบรม  1) ผลการทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  2) ผลการประเมินตามสภาพจริงการสานกระจาดแม่ลา พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลงานการสานกระจาดแม่
ลาโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  3) ผลการประเมินกลยุทธ์ Two–Generation Approach ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้กับเด็ก พบว่า โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

ค าส าคัญ:  โปรแกรมการฝึกอบรมแนวคิด Two–Generation  Approach 
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Abstract 
 

 The  purpose  of  this  research  were  to  develop  a  training  program  for  career development  
based on Two–Generation Approach. First to create and design a training program for career  development  
based  on a Two-Generation  Approach and second to study effectiveness  it. The  sample  consisted of 
important persons in communities : 30  subjects  for interviews  15  for  focus  groups,  and  20  for 
experiment  by  purposive  sampling  which  was divided  into 10 adults  and  10 children. Data  were 
analyzed  by using t-test dependent statistic.   
 The  Research  found  that 
 1. The  development  of  the  training  program has four steps; one  was  analysing  scope  of  
problems  and  need , two  was  providing  philosophy  of  education,  three  was  building  a  team of 
expert  groups  and area residents to  analyse  the overall  framework  and  planning   together, four  was  
designing  a  training  program  which  has 10 elements  1)  mission (criterias and reasons)  2) objectives  3)  
content  4) activities  5) learning model 6)  method 7) instructional media 8)  budgets  9) benefit  and  10)  
evaluation. 

2. The  results  of  the  effectiveness  training  program  found  that  results  of  the  knowledge  
test  pre-test  and  post-test  showed  statistically  significant  differences  in  knowledge  scores  at .05 
significance level. The  results  of  the  authentic  assessment  on  Maela  Basket  found  that  overall  
trainees  have  a  fair quality level. The  results  of  the strategic  integrated  Two – Generation  Approach  
with  major  learning  items  of  each  content  for  children  found  that  overall  trainees  have  fair quality  
level.   
Keyword: The Development of Training  Program Two–Generation  Approach 

 

บทน า 
 ประชากรในประเทศไทย ปี 2558 ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจ านวน 55.38 ล้านคน พบว่าเป็นผู้ว่างงาน 3.1 แสนคน 
หรือร้อยละ 0.7 ของก าลังแรงงานปัจจุบัน และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน คือผู้ที่ไม่ได้ท างาน มีประมาณ 16.7 ล้านคน 
หรือร้อยละ 30.0 ซึ่งประกอบด้วย คนท างานบ้าน 4.9 ล้านคน เรียนหนังสือ  4.4 ล้านคน และเด็ก คนชราหรือ คนปุวยพิการ
จนไม่สามารถท างานได้ 5.7 ล้านคน และอื่น ๆ 1.7 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558, ออนไลน์) จากจ านวนผู้ว่างงาน
และผู้ทีไ่ม่ได้ท างานดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องรายได้ของประชาชนส่งผลกระทบไปถึงความยากจน ซึ่งความยากจน
นับว่าเป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ เพราะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นสาเหตุที่
น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาส
ทางการศึกษา การรับรู้ข่าวสาร และอ านาจต่อรอง การประท้วง การใช้ความรุนแรง ปัญหา อาชญากรรม และยาเสพติด 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, น.9) 
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 จากการประเมินสถานการณค์วามยากจนในประเทศไทย  โดยใช้เส้นความยากจน (Poverty line) เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิน ซึ่งมีเงื่อนไขก าหนดว่าบุคคลใดที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลีย่ตอ่คนต่อเดือนต่ ากว่าเส้นความยากจนจะถือว่า
บุคคลนั้นเป็นคนจน ดังนั้น เส้นความยากจนจึงสะท้อนมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ า (Minimum Standard of living) ของ
สังคมไทย ซึ่งเส้นความยากจน มีหน่วยเป็น บาท/คน/เดือน  พบว่า เส้นความยากจนของประชาชนในแต่ละภาค  ปี 2556  
มีดังนี้ กรุงเทพมหานคร เส้นความยากจนของประชาชนเป็น 3,047 บาท ภาคกลาง 2,775 บาท ภาคเหนือ 2,314 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,273 บาท และภาคใต้ 2,651 บาท (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,  2558, น.2) จะเห็นได้ว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนสูงสุดและมากกว่าทุก ๆ ภาค 
รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ   
 ส าหรับประชาชนภาคกลางจ านวน 25 จังหวัด เส้นความยากจนปี 2556 โดยรวมเป็น 2,775 /บาท/คน/เดือน  
เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีเส้นความยากจนของประชาชนใน 10 อันดับแรก พบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
เส้นความยากจนของประชาชนเป็น 2,646 บาท/คน/เดือน ซึ่งต่ ากว่าเส้นความยากจนในภาคกลาง (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ทั้งนี้เนื่องจาก (ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2558, น.74-75)  
 1. ด้านอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่ง
ที่ตัง้ของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2558 พบว่า มีผู้ว่างงาน จ านวน 2,114 คน เป็นชาย 1,723 คน หญิง 391 คน    
 2. ด้านสังคม ผลจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรม ได้ส่งผลกระทบและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของ  
ชาวพระนครศรีอยุธยาท่ีเดิมเคยเป็นสังคมชนบท เปลี่ยนไปเป็นการใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองรับเอาอารยธรรม ต่างชาติมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันมากขึ้น ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมจึงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ตามมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของปัญหาความยากจน ปัญหาเด็กและเยาวชน เช่น เด็กติดเกม การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเด็ก การใช้ความก้ าวร้าวรุนแรง 
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน   
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจังหวัดมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมถึง ดังนั้น จึงมัก
ประสบกับปัญหาอุทกภัยน้ าท่วมขัง ตลิ่งพังทลาย สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์ สินของประชาชน 
รวมทั้ง ยังมีสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น ภัยแล้ง น้ าเสีย ขยะ  
 นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ได้แก่ การท านา ต้องประสบปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน โดยมีที่ดินท ากินเป็นของตนเองและต้องเช่าเพิ่มบางส่วน และไม่มีที่ดินของ
ตนเองต้องเช่าที่ดินท ากินท้ังหมด ซึ่งจากผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2558 พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มีหมู่บ้านจ านวน 1,140 หมู่บ้าน แต่ต้องประสบปัญหาดังกล่าวจ านวน 245 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 21.49 (กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย, 2558, น.190) ท าให้รายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ส่งผลกระทบไปถึงความยากจน   
 จากปัญหาของประชาชนในชนบท ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องรายได้ ส่งผลกระทบ
ไปถึงความยากจน ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางรายได้  ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปูาหมายคนจน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีรายได้ต่ า เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายดังกล่าวสามารถพึ่งตนเองได้ มีโอกาสเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐได้อย่างมี  คุณภาพ
และทั่วถึง มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี รวมทั้งมีโอกาสเข้าถึงที่ดินท ากินและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การหลุดพ้นจากความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558, น.9)  
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 การพัฒนาอาชีพ เป็นการประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคาอยู
ตลอดเวลา (ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2555, น.7) การพัฒนาอาชีพหัตถกรรม            
จักสาน  เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างหนึ่งที่นิยมท ากันในชนบท และมีการสืบทอดต่อกันมา มีหลายประเภทตามแต่ละภาค 
และตามวัสดุที่มีในท้องถิ่น  ส าหรับภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานิยมสานตะกร้าหิ้ว ซึ่งมีความงดงามและ  
มีคุณค่าทางศิลปะ เป็นการใช้ฝีมือในการท าล้วน ๆ (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ, 2541, น.42) การท าเครื่องจักสานลักษณะเด่นประการหนึ่ง
ของสังคมพื้นบ้าน ก็คือความเป็นอยู่ของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นเครือญาติ ในบางท้องถิ่นที่มีความต้องการ
ภาชนะเครื่องจักสานมาก ชาวบ้านที่มีฝีมือทางนี้ก็ยึดถือเป็นอาชีพได้ และสามารถสอนลูกหลานให้รู้จักสร้างเป็นนับเป็นการ
สืบทอดอย่างต่อเนื่อง (อายุวัฒน์ สว่างผล, 2548, น.40) การพัฒนาอาชีพหัตกรรมจักสานนั้น ควรมีการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ (อุทัย หิรัญโต, 2531, น.109)   
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ใหประสบผลส าเร็จจ าเปนต้องสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม ส าหรับใช้เป็นแนวทาง
หลักในการฝึกอบรม  เพื่อช่วยให้การฝึกอบรมบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
โปรแกรมของนักวิชาการชาวต่างประเทศ ได้แก่ บูน และคนอื่น ๆ (Boone & et al., 1985, p.21-25) ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดหลักปรัชญาพื้นฐาน ขั้นตอน
ที่ 3 การสร้างทีมงานกลุ่มที่มีความเช่ียวชาญและคนในพื้นที่เพื่อท าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและก าหนดแผนการท างาน
ร่วมกัน ข้ันตอนท่ี 4 การออกแบบโปรแกรม 
 การน าโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพไปใช้กับคนหลายวัยพร้อมกัน ได้แก่ ผู้ใหญ่และเด็ก ท่ีครอบครัวได้รับ
ผลกระทบจากความยากจน ก็จะสามารถช่วยให้โปรแกรมการฝึกอบรมมีคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านในชุมชนนั้ นๆ  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิด Two-Generation Approach ซึ่งเป็นแนวคิดของหน่วยงานและนักวิชาการชาวต่างประเทศ 
(The  Annie E. Casey Foundation, 2014, Online ; Saunder,  2014, Online, Barczak.  2014, Online ; Ascend  at  
the Aspen Institute, 2014, Online ; &Tara Smith, 2014, p.3) ที่เน้นการพัฒนาคนสองวัยพร้อมกัน ได้แก่ ผู้ใหญ่และเด็ก  
ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากความยากจน โดยมีกลยุทธ์ Two–Generation Approach ได้แก่  
 1. การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมดา้นอาชีพระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก  
 2. การส่งเสริมคณุภาพการศึกษาให้กับเด็ก  
 ดังนั้น จากปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท แนวทางหนึ่งช่วยแก้ปัญหาความยากจน คือ การยกระดับ
รายได้ของประชาชนให้ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้าง
โปรแกรมและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two–Generation Approach 
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน  คือ  ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ  ข้ันตอนท่ี 2 การก าหนดหลักปรัชญา
พื้นฐาน  ข้ันตอนท่ี 3 การสร้างทีมงานกลุ่มที่มีความเช่ียวชาญและคนในพ้ืนท่ีเพื่อท าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและก าหนด
แผนการท างานร่วมกัน  ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบโปรแกรม  ตลอดจนน าแนวคิด Two–Generation Approach ซึ่งเป็น
แนวคิดการพัฒนาคน 2 วัยพร้อมกัน ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย เพื่อช่วยให้ผู้ใหญ่และเด็กได้เรียนรู้
เรื่องการประกอบอาชีพ และส่งเสริมเด็กให้ได้รับการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดจนเป็น
การสร้างความรักความผูกพันกันในครอบครัว   
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation Approach เป็นการวิจัย
และพัฒนา ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ   
 ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดหลักปรัชญาพื้นฐานทางการศึกษา  
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างทีมงานกลุ่มที่มีความเช่ียวชาญและคนในพื้นที่เพื่อท าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและ
ก าหนดแผนการท างานร่วมกัน  
 ขัน้ตอนท่ี 4 การออกแบบโปรแกรม  
 ขั้นตอนท่ี 5 การทดลองใช้โปรแกรม  
     ประชากรและลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ประชาชนต าบลแม่ลา อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1,356 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนต าบลแม่ลา จ านวน 65 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ จ านวน 30 คน เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการสนทนากลุ่ม จ านวน 15 คน เพื่อสร้างทีมงานกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญและคนใน

พื้นที่เพ่ือท าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและก าหนดแผนการท างานร่วมกัน 
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการทดลองโปรแกรมการฝกึอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two–Generation  

Approach จ านวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ใหญ่จ านวน 10 คน และเด็กที่มีอายุระหว่าง 10-12 ปี 
จ านวน 10 คน   

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความต้องการ เครื่องมอืท่ีใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ ์  
 ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดหลักปรัชญาพื้นฐานทางการศึกษา เป็นการศึกษาเอกสารปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่ ประกอบด้วย 
ปรัชญาการศึกษาเสรีนิยม พิพัฒนาการนิยม พฤติกรรมนิยม มนุษยนิยม ปฏิรูปนิยม แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดหลัก
ปรัชญาให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างทีมงานกลุม่ที่มีความเชี่ยวชาญและคนในพ้ืนท่ีเพื่อท าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและ
ก าหนดแผนการท างานร่วมกัน เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสนทนากลุม่ 
 ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบโปรแกรม โดยด าเนินการ ดังนี ้
 1. การศึกษาเอกสาร ต าราทางวิชาทางการ เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม  การพัฒนาอาชีพ
หัตถกรรมจักสาน กลยุทธ์Two- Generation Approach    
 2. การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสมัภาษณส์ภาพปญัหาและความต้องการพัฒนาอาชีพและการวิเคราะหเ์นื้อหาจาก
การสนทนากลุ่ม ตามขั้นตอนท่ี 1-2 
 3. ร่างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด  Two–Generation  Approach ประกอบด้วย 10 
องค์ประกอบ ดังนี้  
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 1) หลักการและเหตุผล  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มมาเขียนเป็นหลักการและเหตุผล 
 2) วัตถุประสงค์  ผู้วิจัยน าผลจากผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ มาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ 
 3) เนื้อหาการฝึกอบรม  ได้แก่ การสานกระจาดแม่ลา  
 4) การจัดกิจกรรม  
 5) รูปแบบการเรียนรู้  
 6) วิธีการฝึกอบรม  ได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การสาธติ การฝึกปฏิบตัิจริง 
 7) สื่อและอุปกรณ์  ได้แก ่ไม้ไผ่  หวาย  คีมล็อค  มีดโต้  มีดตอก  ตะปู  
 8) งบประมาณ  15,000 บาท 
 9) คุณค่า หรือ ประโยชน์ท่ีไดร้ับ    
 9.1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่อง การสานกระจาดแม่ลา  
 9.2) ผู้เข้ารับการอบรมมีผลงาน การสานกระจาดแม่ลา  
  10) การประเมินผล 
 ด้านความรู้  โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน–หลัง การเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีคะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรม 

ด้านผลงาน  โดยการประเมินผลงานตามสภาพจริง จากการสานกระจาดแมล่า โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่เรียกวา 
“รูบริค” (Rubric  Score) 
 ด้านกลยุทธ์ Two–Generation  Approach โดยการประเมินจากใบงานของแต่ละเนื้อหาการฝึกอบรม  
 ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช้โปรแกรม เป็นการน าโปรแกรมการฝึกอบรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 20 คน 
  

การเก็บรวบรวมขอมูล  
         การเก็บรวบรวมขอมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังน้ี  
          1. ติดตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อท าหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 
 2. ทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรม 
 3. เก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อน าไปวิเคราะหทางสถติ ิ

ในการทดลองโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation  Approach ใช้แบบ
แผนการทดลอง แบบ One Group Pretest-Posttest Design ดังแสดงในตาราง ดังนี้  
 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 
 

ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 

T1 X T2 
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 ความหมายของสญัลักษณ 

 T1   แทน การทดสอบกอนการทดลอง  
 X    แทน การจัดกระท าการทดลอง  
          T2   แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
 

 การจัดกระท าขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
         1. การประเมินความสอดคลองของแบบสัมภาษณ์  แบบสนทนากลุ่ม แบบทดสอบวัดความรู้ แบบประเมินผลงาน
ตามสภาพจริง และร่างโปรแกรมการฝกอบรม จากผูเช่ียวชาญ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence)  
 2. หาค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (KR 20)    
         3. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง 
 4. เปรียบเทียบผลงานการสานกระจาดแม่ลาโดยใช้เกณฑ์รูบริค (Rubric  Score)  
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
         ในการวิจัยครั้งนี้มีการจัดกระท าขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิตาง ๆ ดังนี้  
         1. สถิติพื้นฐานไดแก  
             1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 1.3 ร้อยละ  
 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการทดลองจากแบบทดสอบวัดความรู้  โดยใช้ 
สถิติ t-test  แบบ Dependent 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. ผลการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด  Two–Generation Approach มีประเด็นใน
การอภิปรายผล ดังนี ้
 1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา  

 ด้านประชากร พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี) วัย
เด็กตอนกลาง (อายุ 6-13 ปี) วัยรุ่น (อายุ 13 – 18 ปี) และวัยผู้สูง (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ท าให้เกิดประชากรสองวัย (Two 
–Generation) และเกิดช่องว่างระหว่างวัย ขาดความผูกพัน ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ทั้งนี้ เนื่องจาก พ่อ แม่ ของ
เด็กท่ียังอยู่ในวัยหนุ่มสาว มีความจ าเป็นต้องออกไปรับจ้างท างานตามโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่
อื่นๆเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว 

 ด้านสังคม พบว่า ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ ในอดีตชาวบ้านมีการนุ่งโจงกระเบน  
ปัจจุบันมีการแต่งกายตามสมัยนิยม โดยเฉพาะหนุ่มสาว  ตลอดจนการร่วมสืบสาน วัฒนธรรม และประเพณี ที่มีมาแต่เดิมมี
จ านวนลดลง ปัจจุบันเหลือแต่วัยผู้สูงอายุ และ วัยผู้ใหญ่ ส าหรับวัยหนุ่มสาว และวัยเด็ก ไม่ได้มาร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีมาแต่เดิมของบรรพบุรุษ ทั้งนี้ เนื่องจาก วัยหนุ่มสาวออกไปรับจ้างท างานนอกบ้าน  ส่วนวัยเด็กขาดแรงกระตุ้น
จากผู้ใหญ่ ท าให้เด็กขาดการซึมซับรับเอาวัฒนธรรม ประเพณีที่มีมาแต่เดิม   
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 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า สภาพเศรษฐกิจของต าบลแม่ลา เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม คนงานส่วนใหญ่เป็น
ชาวต่างด้าว คนในชุมชนแม่ลาออกไปรับจ้างท างานโรงงานอุตสาหกรรมในเมือง ท าให้ขาดการกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่ 
ทั้งนี้ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน  ประกอบกับผู้ประกอบการมีแรงงานต่างด้าวเป็น
ทางเลือก ซึ่งมีค่าแรงถูกกว่าแรงงานไทย  

 ด้านอาชีพและรายได้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ การท านา และรับจ้างทั่วไป ซึ่งก็
ประสบผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่นฝนแล้ง น้ าท่วมนาไร่ ท าให้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถท าได้ต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับ 
ที่นาส่วนใหญ่เช่าเขาท า ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่มีอาชีพท านาส่วนใหญ่ได้ขายนาให้กับผู้ประกอบการที่มาตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าให้รายได้ที่ได้รับค่อนข้างน้อย โดยเฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งต่ ากว่าเส้นความยากจนของ
ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่ากับ 2,646 บาท/คน/เดือน  

 ด้านการศึกษา พบว่า ปัจจุบันคนในชุมชนต าบลแม่ลา ได้รับการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับแต่ก็มีบางคนในชุมชนที่ท างานไปพร้อมกับเรียน โดยเรียนที่ กศน.อ าเภอนครหลวง เพื่อ
น าวุฒิไปปรับให้เงินเดือนสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวมีรายได้น้อย ท าให้ขาดโอกาสทางการศึกษา   
 1.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาอาชีพ พบว่า ด้านหัตถกรรมมีความต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
53.33 ทั้งนี้ เนื่องจาก ในอดีตชาวบ้านเคยท าหัตถกรรมจักสาน คือ การสานกระจาดแม่ลา จึงท าให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสูค่นรุ่นหลังได้ ประกอบกับในต าบลแม่ลา มีต้นไผ่ที่สามารถน ามาท าจักสานได้นอกจากน้ัน ปัจจุบัน
ผู้ที่อาศัยอยู่ในต าบลแม่ลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเป็นวัยผู้ใหญ่ (50-60 ปี) และวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สอดคล้องกับ
ข้อมูลจ านวนประชากรของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2558ข, น.1-3) ที่ระบุจ านวนเพศหญิงที่มีอายุ 
50 ปี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 45.21 ของจ านวนประชากรเพศหญิงทั้งหมดของต าบลแม่ลา ดังนั้น จึงสามารถท าหัตถกรรมจัก
สานอยู่กับบ้านได้และยังสามารถสอนบุตรหลานของตนได้อีกด้วย และสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องกา รของฮอพพอค 
(นวลศิริ  เปาโรหิตย์, 2552, น.43–47 อ้างถึงใน Hoppock) ที่กล่าวว่า คนเราเลือกอาชีพเพื่อสนองความต้องการ และอาชีพ
ทีเ่ราเลือก มักจะเป็นอาชีพท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการที่สูงสุดของเราได้ เกิดความพึงพอใจในอาชีพน้ัน ๆ  
 1.3 การก าหนดหลักปรัชญาพื้นฐานทางการศึกษา  
 เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ พบว่า ปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ต าบลแม่ลา อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) และ
การจัดโปรแกรมการฝกึอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยคนสองวัย คือ ผู้ใหญ่และเด็ก  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าหลักปรัชญาการศึกษาแบบ
มนุษยนิยม ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อส่งเสริมการรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างเต็มศักยภาพ (Self- actualization) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ แฟร์ (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2547, น.229; อ้างถึงใน Freire) ได้กล่าวถึง หัวใจส าคัญของแนวคิดทางการศึกษาของ
แฟร์เป็นลักษณะทางมนุษยนิยม คือ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจริงว่า ตัวผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง             
มีความกระตือรือร้น สอดคล้องกับอุ่นตา นพคุณ  (2546 , น.64) ที่กล่าวว่า นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่น าปรัชญา
มนุษยนิยมมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมหรือจัดการเรียนการสอน จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน 
โดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกเป็นการให้ความส าคัญผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) 
 1.4 การสร้างทีมงานกลุ่มที่มีความเช่ียวชาญและคนในพื้นที่เพื่อท าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและก าหนด
แผนการท างานร่วมกัน   
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 เป็นการสนทนากลุ่มกับคนในพื้นที่ เพื่อท าการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดและก าหนดแผนการท างานร่วมกัน  
ประกอบด้วย  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านวัสดุอุปกรณ์  ด้านเวลา  ด้านสถานท่ี  ทั้งนี้ เนื่องจาก การน าแนวคิดของ 
แฟร์ (Freire, 1970) ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับการเป็นอิสระจากการถูกกดขี่ โดยการให้เด็กและผู้ใหญ่ออกจากความยากจน และการ
ไม่รู้หนังสือ ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์รายละเอียดทั้งหมด โดยการสนทนาพูดคุยเพื่อน าผลที่ได้ไปพัฒนาพวกเขา ตลอดจน
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม และสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ฟาร์เรล่า (Caffarella, 1994, p.19) ที่กล่าวว่า ควรให้ทุก
ฝุายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาโปรแกรม  
 1.5 การออกแบบโปรแกรม 
 โปรแกรมการฝึกอบรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two–Generation Approach ประกอบด้วย 
10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหาการฝึกอบรม 4) การจัดกิจกรรม 5) รูปแบบการเรียนรู้ 
6) วิธีการฝึกอบรม 7) สื่อและอุปกรณ์การฝึกอบรม 8) งบประมาณ 9) คุณค่า หรือประโยชน์ที่ได้รับ 10) การประเมินผล  
และเมื่อน าร่างโปรแกรมการฝึกอบรม ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 ท่าน ได้ตรวจความสอดคล้องของร่างโปรแกรมการฝึกอบรมผล
การประเมินความสอดคล้องของร่างโปรแกรมการฝึกอบรมแต่ละรายการ มีค่าดัชนีมากกว่า 0.5 ทุกรายการ ทั้งนี้เนื่องจาก 
การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของนักวิชาการชาวต่างประเทศ ได้แก่ บูนและคนอื่น ๆ 
(Boone & et al., 1985) 
 2. ผลของโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two–Generation  Approach  
 2.1 ผลการทดสอบวัดความรู้ ก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  พบว่า ก่อนเข้ารับ  
การฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.85 และหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.45 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจาก   
 1) โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two–Generation Approach ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์  3) เนื้อหาการฝึกอบรม 4) การจัดกิจกรรม   
5) รูปแบบการเรียนรู้ 6) วิธีการฝึกอบรม 7) สื่อและอุปกรณ์การฝึกอบรม 8) งบประมาณ 9) คุณค่า หรือประโยชน์ที่ได้รับ  
10) การประเมินผล และได้ผ่านผู้เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน ตรวจความสอดคล้องของร่างโปรแกรมการฝึกอบรมผลการประเมิน
ความสอดคล้องของร่างโปรแกรมการฝึกอบรมแต่ละรายการ มีค่าดัชนีมากกว่า 0.5 ทุกรายการ ดังนั้นเมื่ อน าโปรแกรมการ
ฝึกอบรมไปทดลองใช้ จึงท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังการฝึกอบรม โดยพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเอกจิตรา  ใหญ่สว่าง (2554) ได้ท าวิจัย เรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย มีองค์ประกอบโปรแกรม 9 ด้าน คือ 1) เปูาหมาย 2) วัตถุประสงค์ 3) กลุ่มเปูาหมาย  
4) หลักสูตรและเนื้อหา 5) สื่อการเรียนการสอน 6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7) แหล่งความรู้  8) สภาพแวดล้อม 9) การวัดและ
ประเมินผล และผลการทดลองของโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ พบว่า ตัวแทนประกันวินาศภัยมีสมรรถนะวิชาชีพ ทั้ง 
4 ด้าน คือ 1) ความรู้  2) ทักษะ 3) ทัศนคติ และ 4) ความพร้อมในด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง หลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ สูงกว่าก่อนร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
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  2) การน าแนวคิด Two-Generation Approach มาสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม ด้วยการน าคนสองวัย
ระหว่างผู้ใหญ่และเด็กมาเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ไม่เกิดการเขินอาย กล้าแสดงออก  
สอดคล้องกับแนวคิดของ บาร์ซีอาร์ (Barczak, 2014, Online) ได้กล่าวว่า " Two-Generation  Approach " เป็นโปรแกรม
ที่จัดขึ้นส าหรับผู้ใหญ่และเด็กเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็กช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเขาเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แมรี และออสติน (Mary & Austin, 2013) ได้ท าวิจัย กรณีศึกษา 
การสนับสนุนครอบครัวในโครงการ Two-Generation ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ Two-Generation ช่วยสนับสนุน
การศึกษาของเด็กให้ดีขึ้น   
 2.2 ผลการประเมินตามสภาพจริงการสานกระจาดแม่ลา พบว่า โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และเมื่อ
พิจารณาผลงานของแต่ละกลุ่มพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มที่ 4-6 และ กลุ่มที่ 8–10 มีผลงานการสานกระจาดแม่ลามี
คุณภาพอยู่ในระดับดี ส าหรับกลุ่มที่ 1–3 และกลุ่มที่ 7 มีผลงานการสานกระจาดแม่ลามีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี้
เนื่องจากกลุ่มที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี คือ กลุ่มที่ 4-6 และกลุ่มที่ 8–10  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสบการณ์ด้านการท าจักสาน  
ส าหรับกลุ่มที่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ กลุ่มที่ 7 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่มีประสบการณ์ด้านการท าจักสาน และกลุ่มที่ 1–3 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเพศชาย สรุปได้ว่า เพศ และประสบการณ์มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผลงานการสานกระจาดแม่ลา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของคิงเกอร์ (Klinger, 1990) ได้ท าวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาโปรแกรมฝึกอบรมบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
ส าหรับผู้ใหญ่พิการในวิทยาลัยชุมชนผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดกลุ่ม คือ เพศ และประสบการณ์ 
 2.3 ผลการประเมินกลยุทธ์ Two–Generation Approach ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กของแต่ละ
เนื้อหาการฝึกอบรม พบว่า โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับด ีและเมื่อพิจารณาในแต่ละเนื้อหาพบว่า เนื้อหาเรื่อง เครื่องมือ วัสดุ  
ลายสานกระจาดแม่ลากับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ส าหรับเนื้อหาเรื่องขั้นตอนการสานกระจาด
แม่ลา กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ท้ังนี้เนื่องจาก ข้ันตอนการสานกระจาดแม่ลา เป็นงาน
ฝีมือท่ีค่อนข้างยากและละเอียด ซึ่งต้องฝึกท าบ่อย ๆ และต้องมีผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดให้กับเด็ก ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ บาร์ซีอาร์ (Barczak, 2014, Online) ได้กล่าวว่า " Two-Generation  Approach " เป็นโปรแกรม
ที่จัดขึ้นส าหรับผู้ใหญ่และเด็กเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็กช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเขาเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนั้นแนวคิดการน า Two – Generation  Approach มาประกอบการสร้างโปรแกรมการ
ฝึกอบรมท าให้ผู้ใหญ่และเด็กได้เกิดความใกล้ชิดกัน เกิดความรักความผูกพันในครอบครัว ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในอาชีพ
จักสานต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1.1 หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ตั้งแต่ต าบล อ าเภอ จนไปถึงจังหวัด ควรให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ 
และด้านการตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถรวมกลุ่มอาชีพการสานกระจาด แม่ลา เพื่อน าไปสู่หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
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 1.2 การน าโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด  Two – Generation  Approach สามารถ
น าไปใช้ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม  โดยปรับเนื้อหาการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่นที่มี
อยู่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้    
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการท าวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด  Two – Generation  
Approach ด้านอื่นๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลอื่น ๆ ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.  (2558).  รายงานหมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  
(กชช. 2 ค) ปี 2558.  กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน.   

นวลศิริ  เปาโรหิตย์.  (2552).  เทคนิคการวางแผนอาชีพและการบริการสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. (2541). ชุดมรดกศิลปหัตถกรรมไทย เคร่ืองจักสานไทย.  กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2554).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559.  กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลสิช่ิง. 
---------. (2558).  รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน และความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย ปี 2556.   

กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (2558). บรรยายสรุปประจ าปี 2557.  พระนครศรีอยุธยา : ส านักงานจังหวัด 
 พระนครศรีอยุธยา.    
ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2555). หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ  

รายวิชาการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง.  กรุงเทพฯ: ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย.   

ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  (2558). สรุปผลที่ส าคัญ การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2557. ค้นเมื่อ 20 
สิงหาคม 2558. จาก http : www. service.nso.go.th/nso/nsopublish/hemes/files/lfs57/SumResult57. 

สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. (2547). จิตวิทยาเพ่ือการฝึกอบรมผู้ใหญ่.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
อายุวัฒน์  สว่างผล.  (2548). การวิเคราะห์อาชีพช่างจักสานในจังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 ก าแพงเพชร. 
อุทัย  หิรัญโต. (2531). หลักการบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์. 
อุ่นตา  นพคุณ. (2546). กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมอย่างมีส่วนร่วมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน.  กรุงเทพฯ :   
 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 
เอกจิตตรา  ใหญ่สว่าง.  (2554).  การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพของตัวแทน 
 ประกันวินาศภัย. ครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 51 
 

 

 

                                                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 

Ascend at the Aspen Institute.  (2014).  Investing in Hope: A Two-Generation Approach to Asset  
 Building. Retrieved  June 1 , 2015 .  from  http: www. cfed.org/assets/pdfs/investing_in_hope 
Barczak ,  Monica .  (2014).   Two-Generation Approaches: A Promising Strategy for Fighting  
 Poverty. Retrieved  June 1 , 2015.  from http : www.spotlightonpoverty.org/ 
 exclusive commentary. 
Boone, Edgar J. (1992).  Developing Programs in Adult Education. Illinois :  Waveland Press, Inc. 
Caffarella , Rosemary S. (1994). Planning Programs for  Adult Learners.  San Francisco : Jossey – Bass  
 Publishers. 
Freire, P.  (1970).  Pedagogy  of  the  Oppressed.  New York:  Herder and Herder. 
Saunders, Katherine .  (2014 ).  Toward a Two-Generation Approach: Innovative Strategies to Improve  Education and  

Training for Parents.  Retrieved  June 1 , 2015 .  from  http : www. evolllution.com/opinions/two-generation-
approach-innovative-strategies 

Klinger, Kathleen Holland. (1990). A Case Study of A  Personal Computer Training Program for  
 Disabled  Adults in A Community College. San Diego :  United States Internationa University. 
Mary, Leah ; &  Austin , Saroja .  (2013). A Case Study : Family Support in A Two Generation Program.   

Pennsylvania :  the University of Pennsylvania. 
The  Annie E. Casey Foundation. (2014).  Creating Opportunity for Families a two-generation approach.  
 Retrieved  June 1 , 2015.  from  http : www.aecf.org/resources/creating-opportunity-for-families 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Graduate Studies Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

52  Vol.1 No.1 January-June 2016                                                  
 

 

 

                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 

การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

A Study State and Problems of Academic Administration of Qualified School 
Quality Education under Pharanakhon Si Ayutthaya Primary Educational 

Service Area Office 1  
 

เด่นนภา  จุ้ยดอนกลอย* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองคุณภาพ
การศึกษา และ 2) ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชากร คือ สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 182 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และหัวหน้าฝุายวิชาการ จ านวน 353 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท่ีผา่นการรบัรองคุณภาพการศึกษา โดยรวม และ
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  และ 2) ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
การศึกษา โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน  

ค าส าคัญ: สภาพการบริหารงานวิชาการ  ปัญหาการบริหารงานวิชาการ  สถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา 
 

Abstract 
 

This research aimed to study 1) state of academic administration of qualified school quality 
education and 2) problems of academic administration of qualified school quality education under 
Pharanakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. The population was qualified school 
quality education informant by 353 school administrators and head academic teachers. The tool was a 
five-rating scale questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation.   

The findings indicated that: 1) As a whole, state of academic administration of qualified school 
quality education are at the high level and 2) As a whole, problems state of academic administration of 
qualified school quality education  

Keywords: state of academic administration, problems of academic administration, qualified school quality    
 
 

* ครู คศ.1  
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บทน า 
การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญมาก เนื่องจากงานบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดใน

โรงเรียนโดยเฉพาะการปรับปรุงกิจกรรมการสอนซึ่งเป็นจุดหมายหลักของสถานศึกษา ดังนั้นงานบริหารงานวิชาการจึงเป็น
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (เพียงเพ็ญ เพียรสันเทียะ , 2553, น.1) ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงถือเป็น
หัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
ของสถานศึกษาจึงอยู่ท่ีงานด้านวิชาการซึ่งประกอบด้วย ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
การจัดส่งเสริมด้านวิชาการ หลักการบริหารงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านวัดผล และประเมินผล ขั้นตอนการด าเนินงาน
ด้านวิชาการ หลกัการบริหารงานด้านวิชาการ คือ หลักแห่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, น.7) 
ถึงแม้ว่าจะมีสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาแล้ว แต่ที่ผ่านมาการประเมินคุณภาพของผู้เรียน พบว่าผล
คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2558 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนในแต่ละวิชา ส่วนใหญ่ไม่ถึงร้อยละ 50.00 โดยเฉพาะวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน , 2558, ออนไลน์) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพการศึกษาจ านวน 182 โรงเรียน จาก 188 โรงเรียน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน, 2558, ออนไลน์) ซึ่งผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 182 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าฝุายวิชาการ จ านวน 353 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .97 ผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 182 โรงเรียน โดยส่งแบบสอบถามโรงเรียนละ 
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2 ฉบับ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 1 ฉบับ และครู 1 ฉบับ และถ้าไม่ได้รับการตอบกลับผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วย
ตัวเอง ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาท าการตรวจนับ โดย
แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาได้รับคืน จ านวน 176 ฉบับ และครูหัวหน้าฝุายวิชาการ จ านวน 177 ฉบับ 
รวม 353 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.98 จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการวัดผล/ประเมินผล ด้านการนิเทศการศึกษา  ด้านการส่งเสริม และ
สนับสนุนงานวิชาการ และด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผล/ประเมินผล ด้านการพัฒนา
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษา  

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุนากรรณ์ สวนมะม่วง 
(2553, น.80) วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  มีสภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมปอง  เส็งดอนไพร (2555, น.1671) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่บอกถึงมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นเครื่องบ่งช้ีความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด 
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการ
จัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทุกระดับของสถานศึกษา 
 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของพิทักษ์  อักษรศิลป์ 
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(2554, น.68) วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของหัน เวียงนนท์ (2558, น.407-420) วิจัยเรื่อง รูปแบบ
การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า ผู้บริหารและครูวิชาการโดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งล้วนมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ อีกทั้งยังได้รับ
การส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารงานวิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ าเสมอท าให้การบริหารงานวิชาการมีปัญหา
น้อยลง นอกจากนี้ยังบริหารงานวิชาการโดยมีการวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม ซึ่งสามารถท าให้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขได้อีกด้วย  
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพการศึกษา พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรจัดการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
วิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทราบองค์ความรู้ใหม่ ๆ   
 2. สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะในประเด็นการก าหนดนโยบาย การจัดท าหลั กสูตร
การบริหารหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมาย และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของสถานศึกษา เพราะมีระดับ
ปัญหามากที่สุด สถานศึกษาควรพิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยระดมความคิดจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และครู ซึ่งจะท าให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เปูาหมาย และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของสถานศึกษา  
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนที่มีส่วนรับผิดชอบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ควรหาความรู้เพิ่มเติม และหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียนของตน 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 2. จากผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีปัญหามากที่สุด ดังนั้นควรมีการศึกษา 
สภาพ และปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา 
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ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดทุ่งครุ 
ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกดักรุงเทพมหานคร 

Teachers’ Satisfaction towards Academic Administration of Watthungkru School 
Thungkru District Office under Bangkok Administration Metropolitan 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาวิชาการของโรงเรียนวัดทุ่ง 
ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านการบริหารหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน           
3) ด้านการนิเทศการศึกษา 4) ด้านวัสดุอุปกรณ์การใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม และ5) ด้านการวัดผลประเมินผล ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดทุ่งครุ จ านวน 80 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดทุ่งครุ ส านักงานเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือด้านการวัดผลประเมิน  ด้านการนิเทศการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ การบริหารงานวิชาการ 

 

Abstract 
 

 The objective of this research was to study the teachers’ satisfaction towards academic 
administration of Watthungkru School under the Office of Thungkru District Bangkok Administration 
Metropolitan Metropolitan in 5 aspects: curriculum administration, educational instruction, educational 
supervision, application of educational medias and technology, and measurement and evaluation. The 
population included 80 teachers. Data were collected using 5-point rating scale questionnaire and 
checklist and was statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 
 The findings revealed that the teachers’ satisfaction towards academic administration of 
Watthungkru School under the Office of Thungkru District Bangkok Administration Metropolitan in 5 
aspects was generally found at the high level. After item analysis, the one with the highest mean was 
instruction followed by measurement and evaluation, and educational supervision. 
Keywords: Satisfaction, Academic Administration 
 

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
** อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
*** อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



Journal of Graduate Studies Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

58  Vol.1 No.1 January-June 2016                                                  
 

 

 

                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 การพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าได้นั้นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพของประชาชน และประชาชนจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับความส าคัญของการจัดการศึกษาเพราะการจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งต นเอง                
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้อง และ
สามารถน าเอาความรู้นั้นไปเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุค
ปัจจุบัน (ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546, น.19) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) จึงได้เน้นเรื่องการพัฒนาคนโดยเชื่อว่าคนเมื่อ
ได้รับการพัฒนาจะสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองและประเทศชาติในที่สุด นอกจากนี้ในแผนพัฒนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยังเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น 
เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546, น.11) 
 การจัดการศึกษาในประเทศไทยมีหน่วยงานของรัฐบาลหลากหลายหน่วยงานรับผิดชอบกรุงเทพมหานครเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่รัฐบาลได้มอบหมายให้จัดการศึกษา  ปัจจุบันการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นอ านาจหน้าที่ตาม
ก าหนดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554  มาตรา 89(2) โดยให้มีการจัดการศึกษาหลาย
ระดับ หลากหลายรูปแบบ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบส านักการศึกษา แต่ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาการของเด็กในด้านวิชาการ สุขภาพ ศีลธรรม และคุณค่าทางจิตใจ  นอกจากนี้
โรงเรียนยังเป็นสถานท่ีให้ความรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรม ตลอดทั้งจัดประสบการณ์ด้านสังคม เพื่อด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร  การบริหารงานของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะท าให้มีผลต่อจ านวนนักเรียนในโรงเรียน
เพิ่มขึ้น ดังนั้นก่อนท่ีจะท าให้คนภายนอกพึงพอใจในระบบการบริหารสถานศกึษาสมควรอย่างยิ่งท่ีบุคลากรของสถานศึกษาทกุ
คนต้องเข้าใจในระบบของการบริหารงาน หรือเปูาหมายของการท างานของผู้บริหารสถานศึกษาก่อน  (ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2540, น.42) 
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 ยุคการปฏิรูปจะให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนวิธีการจากการถ่ายทอดความรู้โดยครูผู้สอนเป็นการแนะน าให้
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน การเตรียมแผนการสอน ทักษะต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและ
สอดคล้องกับการ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียน รวมทั้งการจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ท้ัง 
ห้องสมุด  อุปกรณ์การเรียน  เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้าน หากพิจารณาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแล้วงานบริหารที่ส าคัญที่สุดคือการบริหารงานวิชาการ เพราะมีขอบข่ายหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดย
ภารกิจหลักของโรงเรียนเพื่อให้ผลผลิตคือนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี โดยมีงานอื่น  ๆ สนับสนุน (ปรียาพร              
วงศ์อนุตรโรจน์, 2544) ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตน โดยครูในฐานะเป็นหัวใจ
ส าคัญทางการศึกษาต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งระบบ เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ผู้บริหารจะต้องมี
ความรู้เรื่องการบริหารการศึกษามากขึ้น มีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ซึ่งท้ังครูและผู้บริหารจะต้องช่วยกันพัฒนาคน 
และสังคม สรา้งจิตส านึกแห่งความเป็นไทยใหม้ากยิ่งข้ึน และมีความสุขในการท างานในฐานะครูมืออาชีพในอนาคต 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2536, น.8-17)  

ด้วยเหตุนี้การบริหารงานในโรงเรียนวัดทุ่งครุ การบริหารงานด้านวิชาการจึงเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารที่
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความเอาใจใส่อย่างจริงจัง การที่จะจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นโรงเรียนก็จะต้องมี
ประสิทธิภาพทางด้านบริหารจัดการ ซึ่งโดยทั่วไป ในการบริหารงานโรงเรียนตามที่ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2540, 
น.37) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา 
วัสดุอุปกรณ์การใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม และการวัดผลประเมินผล 
 ดังนั้นการบริหารงานวิชาการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหาร และครูจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญต่อการบริหารงานวิชาการ และเข้าใจขอบเขตของการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการบริหาร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม และการวัดผลประเมินผล 
เพื่อให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดทุ่งครุ  ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบผลการวิจัยและ
น าผลทีไ่ด้ไปปรับปรุงพัฒนางานและการบริหารงานวิชาการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดทุ่งครุ ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัด

กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดทุ่งครุ ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

ประชากร ได้แก่ ครโูรงเรียนวัดทุ่งครุ ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 จ านวน 80 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

     ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และระดับการศึกษา มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
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    ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดทุ่งครุ ส านักงานเขต
ทุ่งครุ  สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ
การศึกษา ด้านวัสดุอุปกรณ์การใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม และด้านการวัดผลประเมินผล มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ใน 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert, 1967) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดังนี้ 
 1. น าหนังสือจากบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา ไปขอความร่วมมือ จากผู้อ านวยการ
โรงเรียนวดัทุ่งครุ ส านักงานเขตทุง่ครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพือ่แจกแบบสอบถามให้กับประชากรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองกับประชากร จ านวน 80  คน ได้รบัคืนมา 80 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดทุ่งครุ ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดทุ่งครุส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้านการจัดการเรียนการสอน ครูในโรงเรียนวัดทุ่งครุ 
ส่วนมากได้จัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อใช้กับนักเรียน ซึ่งทาง
ผู้บริหารวิชาการของโรงเรียนวัดทุ่งครุสนับสนุนการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้ง
การน าผลการประเมินประจ าปีมาวางแผนพัฒนาการเรียน ในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับลดาวัลย์ ท้องที่ (2556) ได้
ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เพราะ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ตามมาตรฐานและ
สาระการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกับเนื้อหาวิชา และน าผลที่ได้จากการวัดผล
ประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตน ซึ่งสอดคล้องกับฐิติมา อินชัย (2554) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูต่อ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ส านักงานเขตสะพานสูง สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบว่า  โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เพราะ การบริหารวิชาการทางโรงเรียนได้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้การสนับสนุนจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งให้การส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอยการเรียน
การสอน และน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจัยอภิปรายผลในแต่ละด้านดังน้ี 
 1. ด้านการบริหารหลักสูตร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารหลักสูตรทาง
โรงเรียนให้การสนับสนุนจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา ครูมีสว่นร่วมในการจัดท าหลกัสูตร โดยจัดอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร  
ซึ่งสอดคล้องกับ นวลจันทร์ ตั้งประภัสสร (2554) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบูรณวิทย์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 3  ด้านการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มีการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา จัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคมตามกรอบ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูมีส่วนในการจัดท าหลกัสูตร ซึ่งสอดคล้องกับน้ าค้าง กิ่งก้าน (2554) ที่ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่า โรงเรียนได้มีการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียน ครูร่วมกันจัดท าหลักสูตรของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) โดยจัดอบรมเรื่อง การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา แก่คณะครูเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับนงลักษณ์ 
จ าปากอ (2554) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่า 
หลักสูตรเป็นสิ่งที่ใช้สอนในโรงเรียน การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จึงต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยการสนับสนุนให้ครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร และน าหลักสูตรมาจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้านการจัดการเรียนการสอน 
ครูในโรงเรียนวัดทุ่งครุ ส่วนมากได้จัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดครูเข้าสอนตรงตามสาขาวิชาและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดบริเวณแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อแสวงหาความรู้ของผู้เรียน และ
การใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ ชวาลิน สังข์งาม (2554) ที่ได้ศึกษา ความพึงพอใจของครูต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ด้านการจัด 
การเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน 
จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดครูเขาสอนระดับช้ันต่าง ๆ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถของครูเป็นหลัก 
และจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
พิมพ์พรรณ เขี้ยวเพ็ชร์ (2555) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดช่องลม ส านักงาน
เขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า ผู้บริหารให้
ความส าคัญต่อการจัดบรรยากาศในสถานศึกษาเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ครูได้พัฒนาตนเองในการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 3. ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการจัดการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรเป็นรายบุคคล จัดการนิเทศการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศการสอนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ท าการบันทึกผล
การนิเทศกานสอนไว้เป็นหลักฐาน เพื่อน าผลการนิเทศมาปรับปรุง และสนับสนุนให้ครูทุกคนมีความรู้ในการนิเทศการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับนวลจิรา แจ่มจ ารัส (2554) ที่ได้ศึกษา การศึกษาสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ด้านการนิเทศการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร มีการนิเทศการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศการสอนภายใน
โรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้บริหารส่งเสริมให้น าผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
ความส าคัญจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การนิเทศ สร้างความเข้าใจร่วมกันกับคณะครูเพื่อการยอมรับซึ่งกัน
และกันซึ่งสอดคล้องกับพักตร์วิไล พงศ์ชยากร (2546,น.76) ที่ได้ศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่น ด้านนิเทศการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  
กลุ่มบริหารงานวิชาการได้ช้ีแจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรูปแบบในการนิเทศการสอนในโรงเรียนให้ค รูทราบก่อนปฏิบัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ได้นิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอแก่ครูในกลุ่ม โดยเน้นการนิเทศ ที่ช่วยเหลือแบบ
กัลยาณมิตรวางแผนการนิเทศรวมกันระหว่างฝุายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องให้ขอ้มูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลของการนิเทศแก่ผู้รับการนิเทศเพื่อให้น าไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
ให้ดียิ่งข้ึนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระไว้อย่างชัดเจน 
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 4. ด้านวัสดุอุปกรณ์การใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า  ผู้บริหาร
ส่งเสริมครูใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย โดยการสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมการสอน สนับสนุนให้ครูน าเทคโนโลยี
การศึกษามาประยุกต์ร่วมกับการสอนในห้องเรียน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนไว้ส าหรับครูได้
อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของครู ซึ่งสอดคล้องกับเบญจวรรณ ศิริหัตถ์ ( 2556) ได้ศึกษาเรื่อง  
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
ผลการวิจัยพบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์การใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีกลุ่ม
บริหารงานวิชาการมีการส่งเสริมใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย โดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนทางด้านการจัดซื้อจัดหา
และผลิตสื่อการสอน มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนไว้ส าหรับครูได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
ต่อความต้องการของครู ให้ความส าคัญและประโยชน์ของการน าเทคโนโลยีการศึกษามาประยุกต์ร่วมกับการสอนในห้องเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, น.117) ที่ได้ศึกษาวิจัยการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ด้านสื่อการเรียนรู้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า กลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทางด้านการจัดซื้อจัดหา และผลิตสื่อการเรียนการสอนมี
การจัดเตรียมวัสดอุุปกรณใ์นการผลติสือ่การเรียนการสอน ไว้ส าหรับครูได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของครู
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการน าสื่อการเรียนการสอนมาใช้ประกอบการเรียนการสอนครู
น าทรัพยากรในท้องถิ่นมาจัดท าเป็นสื่อการสอนและจัดให้มีที่เก็บสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นสัดส่วนสนับสนุนให้ครูใช้และ
บ ารุงรักษาสื่อการสอนอย่างเป็นระบบมีการบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนก าหนดสื่อการสอน
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
 5. ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  การจัดการบริหารงานของ
โรงเรียนฝุายวิชาการมีการน าผลการประเมินประจ าปีมาวางแผน พัฒนาการเรียนในปีการศึกษาต่อไปให้การสนับสนุนความรู้
ครูเรื่องการวัดผลประเมินผล ตลอดจนการส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินผลผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ  
อุทัย ภูวนันท์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนศึกษานารีสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงการเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวัดผลประเมนิผล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการวัดที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวัดผลประเมินผล โดยจัด
ครูเข้ารับการอบรมการวัดผลและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับเหง่ียน ถิ เหวี่ยน (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของต่อ
การบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวัดผล
ประเมินผล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลการประเมินประจ าปี
มาวางแผน พัฒนาการเรียนในปีการศึกษาต่อไป จัดอบรมให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการวัดผล
ประเมินผลไปใช้ในการวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ด้านการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับชุมชนโดยโรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการให้แนวทางในการพัฒนางานวิชาการและมีกระบวนการคัดเลือกผู้ปกครอง
เครือข่ายที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในการท างานมาเป็นที่ปรึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา และส่งเสริม
งานวิชาการของโรงเรียน รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนให้มากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้ต่อเนื่องและ
เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนมากที่สุด 
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 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรส่งเสริมการจัดบริเวณแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อ
การแสวงหาความรู้ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบและรู้จักแก้ปัญหา 
และจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน 
 3. ด้านการนิเทศการศึกษา ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนให้ครูทุกคนมคีวามรูใ้นการนิเทศการสอน เพื่อสามารถนิเทศ
การสอนผู้อื่นได้ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในกับสถาบันศึกษาอื่น  ๆ และควรมีรูปแบบวิธีการนิเทศ
ภายในที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

4. ด้านวัสดุอุปกรณ์การใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูน าเทคโนโลยีการศึกษามาประยุกต์
ร่วมกับการสอนในห้องเรียนและควรมีการจัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อนวัตกรรมให้การอบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการ
ผลิตสื่อนวัตกรรม และทางโรงเรียนต้องสนับสนุนต้นทุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อที่จะได้น ามาใช้
ในการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิผลต่อตัวนักเรียนมากที่สุด ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า สร้างนิสัยใฝุเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย             
น าสมัยเทคโนโลยี 

5. ด้านการวัดผลประเมินผล ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวัดผลประเมินผล
ผู้เรียนและมีการก าหนดเกณฑ์การวัดผลให้ครูทราบและยึดปฏิบัติมีการจัดอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัดผลประเมินผลให้
ครูได้เข้าใจให้มากข้ึน เพื่อท่ีครูจะได้รู้ ก าหนดเกณฑ์ในการวัดผลประเมินผลน าไปปฏิบัติได้ตรง วัดประเมินผลตามสภาพจริง
ของนักเรียนรายบุคคล ส่งผลสัมฤทธ์ิที่ดีต่อนักเรียนมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรจัดท าวิจัยในเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร งานทางด้านวิชาการและ
ด้านการบริหารจัดการในด้านอื่น ๆ เพื่อน าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 
 2. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาของครูต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียน ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม 
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การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบางมดวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

Student Assistance System Operation at Bangmodwittaya School  
under Secondary Educational Service Area Office  

 

ประพาฬ  แก้ววงษา* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริันดร์  สุธีนิรันดร์*** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบางมดวิทยา 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูของโรงเรียนบางมดวิทยา จ านวน 80 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา ส่วนด้านการส่งเสริมนักเรียน  
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

ค าส าคัญ: ระบบการช่วยเหลือนักเรียน 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the student assistance system operation at 
Bangmodwittaya School under Secondary Educational Service Area Office 1. The population  included  80  
teachers at  Bangmodwittaya School. Data were  collected  using  5-point  rating  scale  questionnaire  
and  checklist and was  statistically analyzed in  percentage,  arithmetic  mean,  and  standard  deviation. 
 The findings revealed that the student assistance system operation at Bangmodwittaya School 
under Secondary Educational Service Area Office 1 was generally found at the high level. After  item  
analysis, the one with the highest mean  was knowing individual students followed by preventing and 
solving the problems and supporting the students. 
Keyword:  Students Assistance System 
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บทน า 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแส การเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์             

ที่เจริญอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านวัตถุ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็วในยุคที่เรียกว่า โลกไร้พรมแดน 
ซึ่งท าให้การหลั่งไหลของวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ไปมาหาสู่กันมากขึ้นและต่อเนื่องจนเกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
คนในสังคมเป็นอย่างมาก เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่รัดตัว เนื่องจากค่าใช้จ่าย ในการครองชีพสูง เป็นเหตุ
ให้บิดามารดาต้องออกไปประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอที่จะช่วยให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข สภาพความเป็นอยู่
ทางบ้านจึงเปลี่ยนไปบิดามารดไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนได้อย่างใกล้ชิดเช่นแต่ก่อน เด็กจึงมีอิสระมากขึ้นในการคบเพื่อน
หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ีการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ท าได้ง่ายและรวดเร็ว เป็นเหตุให้เด็ก เกิดความสงสัยและสับสน
วุ่นวายในจิตใจ เนื่องจากสิ่งที่ทางบ้านและทางโรงเรียนสอนให้เด็กประพฤติและปฏิบัติกับสิ่งที่เด็กพบเห็นในสังคมมีความขัดแย้งกัน 
ท าให้เด็กเกิดความลังเลว่า ตนควรจะเชื่อใครดี ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เด็กไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร บางครั้งจึง
เลือกที่จะลอกเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นไปถึงวัยรุ่นตอนกลาง ซึ่งเป็น
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ยังขาดประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต อีกทั้งเป็นวัยที่ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหา ชอบแสดงออก 
อยากลอง บางครั้งขาดเหตุผลที่จะตัดสินใจ ไตร่ตรองและคัดกรองเอาวัฒนธรรมดี ๆ มาปฏิบัติโดยคิดว่านั่นคือจุดเด่นของตน 
ทั้งนี้ จึงเสี่ยงต่อการประพฤติตนในทางที่ผิด เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากมาย เช่นขาดระเบียบวินัย ก้าวร้าว ขาดความ
รับผิดชอบ ขาดคุณธรรม จริยธรรมและก่อเกิดปัญหาการเสพย์สารเสพติด ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หนีเรียนเพื่อไปเล่นเกม 
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและอาจส่งผลให้ตั้งครรภ์หรือติดเช้ือโรคร้าย ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างรุนแรง ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือในการดูแล ปูองกัน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและให้การเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว  
ครอบครัวก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบอย่างมาก ส าหรับโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญต่อนักเรียน ครูมีส่วนในการสร้างอนาคต
และมีหน้าที่จะต้องให้การศึกษา อบรม ปรับปรุง พัฒนานักเรียน ทั้งความรู้ ความสามารถให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีทักษะ
ในการด ารงชีวิตที่ดีและ มีคุณภาพ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดแนวนโยบาย ด้านการศึกษาไว้ดังนี้ มาตรา 80 
(1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ เป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน และ (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน                    
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
และยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -
2554) ให้ความส าคัญล าดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจาก "คน" เป็นทั้งเปูาหมายสุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเป็นผู้ขับเคลือ่นการพัฒนาเพื่อไปสู่เปูาประสงค์ที่ต้องการ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ
คนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้าน "คุณธรรม" และ "ความรู้" 
ซึ่งจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง"มีเหตุผล" รอบคอบและระมัดระวังด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและ"คุณธรรม"ท าให้รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใช้หลัก "ความพอประมาณ" ในการด าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2550, น.47) 
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 ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมในลักษณะองค์รวม 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขและ  
มีคุณค่า กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมสุขภาพจิต           
กระทรวงสาธารณสุขจัดท าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ซึ่งประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีใน
สถานศึกษาท่ีด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ต่อมา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่มีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความส าคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ที่จะเป็นระบบที่ช่วยปูองกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพที่ดีให้แก่เด็กและ
เยาวชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุข (อภิชาต เศรณีวิจัยกิจการ, 
2547, น.49) ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 1 มาตรา 6 กล่าวถึง จุดมุ่งหมายและหลักการว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา 
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข (พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 2542 หมวดที่ 1 มาตรา 6)  

โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ฐานะครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน และปานกลาง สภาพความเป็นอยู่ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากท างาน
ตั้งแต่เช้า และกลับเวลามืดค่ า ท าให้เวลาในการพบปะ และใกล้ชิดนักเรียนเพื่ออบรมดูแลพฤติกรรมน้อย นอกจากนี้ยังมีนักเรียน
บางส่วนที่มีปัญหาครอบครัวผู้ปกครองพ่อแม่หย่าร้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุ ส าหรับปัญหาพฤติกรรมนักเรียน และส่งผลต่องาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ท้ังนี้เพื่อน าผล การประเมินไปเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนางานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ก าหนดเอาไว้ตลอดจนหน่วยงานโรงเรียนอื่น ๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
ก าหนดแนวทาง หรือปรับปรุง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย         
เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องระดับการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
ประชากร คือ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา จ านวน 80 คน   
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุวุฒิการศึกษา และ

ประสบการณ์ท างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
   ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัด  

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน  
ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) ใน 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert, 1967) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
1. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปขอความร่วมมือ จากผู้อ านวยการ

โรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับประชากรเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองกับประชากร จ านวน 80 คน ได้รับคืนมา 80 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
    2. วิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงเรียนบางมดวิทยา มีนโยบาย
และการบริหารงานที่ชัดเจน ผู้บริหารสนับสนุนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และ 
มีประสิทธิภาพ มีการดูแลนักเรียนอย่างมีคุณภาพมาตรฐานครบ 5 ด้าน รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้านการรู้จักนักเรียน
ทางโรงเรียนมีการจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้านการคัดกรองนักเรียนมีการจัดกลุ่มนักเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานการคัดกรองของโรงเรียนเพื่อแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อวิเคราะห์และให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียนทางโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาทางโรงเรียนมีนโยบายให้ครูทุกคนดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมและใส่ใจเป็นพิเศษส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และด้านการส่งต่อนักเรียนเมื่อครูส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาให้กับครูที่เช่ียวชาญ  
ท าให้มีการประสานงานการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเหตุท าให้ระดับ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัส ขาวไชยมหา (2552)  
ที่ได้ศึกษาระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนประจ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพงษ์  แก้วอาจ 
(2547)  ที่ได้ศึกษาระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก  
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1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า สถานศึกษาได้ศึกษา รวบรวม
ข้อมูลนักเรียนเพิ่มเติมจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนโดยการใช้แบบสอบถามเป็นรายบุคคล มีการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี
ทุกครั้งท่ีพบปัญหา จากนั้นรวบรวมข้อมูลนักเรียนเพิ่มเติมจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน มีการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จากนั้นน าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลไปใช้ส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ในการใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียน คือ แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) หลังจากที่มีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ครูที่ปรึกษา
ควรบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเสมอ เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนเป็น
รายบุคคล และควรใช้วิธีการอื่น ๆ ร่วมด้วย  เช่น การสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เพื่อการรู้จักนักเรียน
อย่างแท้จริงยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมนัส ขาวไชยมหา (2552, น.72) คือ ครูที่ปรึกษาใช้วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น 
ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์ เพื่อการรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคลในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) เป็นเครื่องมือพื้นฐานของครูที่ปรึกษาในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลท าให้ครูที่ปรึกษา
ได้ศึกษาประวัติและพฤติกรรมของนักเรียนในความดูแลของครู วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่ครูปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
คือ การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน สอดคล้องกับลักขณา สริวัฒน์ (2548, น.50) ได้กล่าวว่า เนื่องจากการสังเกตเป็นกลวิธีการศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลแบบดั้งเดิม และใช้กันมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง ส าหรับครู อาจารย์ผู้แนะแนว หรือผู้ให้ค าปรึกษา  

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนเพื่อคัดกรอง
นักเรียนที่ครูปฏิบัติ พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน  เป็น 3 กลุ่ม 1 ) กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่
ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ 2) กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียน
ที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การช่วยเหลือ ปูองกันหรือแก้ไขปัญหา
ตามแต่กรณี 3) กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้
การช่วยเหลือ ปูองกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี การรายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียนให้ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ทราบ
การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาเพิ่มเติม  จะเป็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือ
ด้านนโยบายของโรงเรียน เพื่อการส่งเสริมพัฒนา การปูองกันแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกันของบุคลากรภายในโรงเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน รังสิต วิเชียรวัฒนา (2547, น.108) ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ 
การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการคัดกรองนักเรียน มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสมพงษ์  แก้วอาจ (2547, น.92) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการคัดกรอง
นักเรียนโดยภาพรวมมีสภาพการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีการประชุมครู อาจารย์ เพื่อการพิจารณา
เกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน เพื่อให้มาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียนที่เหมือนกัน เป็นที่ยอมรับของครู-อาจารย์ 
ในโรงเรียน รวมทั้งในการก าหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรงหรือความถี่ของพฤตกรรมเท่าใดจึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาการ
รายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียนที่ครูปฏิบัติในระดับมาก คือ รายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียนให้กิจการนักเรียน  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิชัย เจริญศรี (2546, น.57) กล่าวว่า ครูที่ปรึกษามีการรายงานผลการคัดกรองนักเรียนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับมาก ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า กิจการ
นักเรียนเป็นหน่วยงานหลักภายในโรงเรียนที่ครูที่ปรึกษาติดต่อเป็นประจ าทุกวันในการประสานงานด้านข้อมูลของนักเรียน  
เช่น การมาเรียน การเข้าเรียน การแต่งกายและความประพฤติ เป็นต้น ส าหรับการรายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียนที่ครู
ปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุด คือ รายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียนให้ผู้อ านวยการโรงเรียน  
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3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การส่งเสริมนักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียน
สามารถพิจารณาด าเนินการได้ แต่มีกิจกรรมหลักส าคัญที่โรงเรียนต้องด าเนินการ คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home  
Room) และข้อมูลแสดงผลการเรียนของนักเรียนเป็นข้อมูลส าคัญที่ครูที่ปรึกษาควรแจ้งแก่ผู้ปกครองโดยตรง  เพื่อให้
ผู้ปกครองรับรู้ถึงพัฒนาการด้านการเรียนของนักเรียน แนวด าเนินการ กิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริม
นักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มที่ได้ ซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมโฮมรูมเป็นที่ห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศ 
เสมือนบ้านทีม่ีครูที่ปรึกษาและนักเรียนเป็นดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และมีการท ากิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
ในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้จักตนเองของนักเรียน การรู้จักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัว และ
การวางแผนชีวิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ ครูและนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยกัน ประโยชน์ของการจัด
กิจกรรมโฮมรูมจะช่วยให้ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนมากขึ้น สามารถส่งเสริมความสามารถ  และปูองกันปัญหาของนักเรียนได้อีกด้วย  
การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom meeting) ที่ครูต้องปฏิบัติ คือ จัดเตรียมข้อมูลแสดงผลการเรียนของ
นักเรียน การประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียนเป็นการพบปะกันระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง นักเรียนที่ครูที่ปรึกษาดูแลอยู่
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันร่วมมือกันดูแลนักเรียนระหว่างบ้าน โรงเรียน และผู้ปกครองด้วยกัน การประชุมผู้ปกครอง
ดังกล่าว จะท าให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองมากขึ้น ทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ ความสามารถ
ยิ่งขึ้น หรือร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปูองกันหรือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรจัดประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมพงษ์ แก้วอาจ ( 2547, น.92) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบการดุแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ผลการศึกษาพบว่า  
ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยภาพร่วมมีสภาพการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
สมัคร ขันชุมพล (2548, น.110) ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียนด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง กับ
ผลการวิจัยของรังสิต วิเชียรวัฒนา (2547, น.97) ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก   
 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนครูที่ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและเท่าเทียมกัน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษา
ควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ที่มีปัญหานั้น จ าเป็นอย่างมากที่ต้อง
ดูแลให้ความใส่ใจ อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งการปูองกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียน  
จนกลายเป็นปัญหาสังคม การปูองกันและการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจึงเป็นภาระงานท่ียิ่งใหญ่ และมีคุณค่าอย่างมากในการ
พัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน
การปูองกันและการแก้ไขปัญหานักเรียนที่พบในระดับมาก คือขาดความร่วมมือจากนักเรียนในการแก้ไขปัญหาตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสมพงษ์ แก้วอาจ (2547, น.93) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1-5 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโดยภาพรวมมีสภาพการด าเนินการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของรังสิต วิเชียรวัฒนา (2547,  น.97)  
ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน  
ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหามีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 71 
 

 

 

                                                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 

 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ครูที่ปรึกษามีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา  
ไปยังครูแนะแนวเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ซึ่งครูแนะแนว หัวหน้าระดับช้ัน และหัวหน้ากิจการนักเรียน เป็นบุคลากรภายใน
โรงเรียนที่จะมีส่วนร่วมกับครูที่ปรึกษาในการประสานงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะครูแนะแนว 
ที่เปรียบเสมือนมือขวาที่มีความเช่ียวชาญโดยตรง เป็นบุคลากรหลักในการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษาในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับนันทินี เครือจันทร์ (2551, น.164) คือ ครูที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
นักเรียน รวมทั้งปัญหาและการบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นแก่ครูแนะแนวหรือฝุายกิจการนักเรียน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สมพร ไชยแสง (2547, น.97) ได้ท าการศึกษา การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานด้านการส่งต่อนักเรียน อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมพงษ์ แก้วอาจ (2547, น.94) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการส่ง
ต่อนักเรียนโดยภาพร่วมมีสภาพการด าเนินการอยู่ในระดับมาก  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร สามารถวางแผนให้บุคลากรครูฝึกอบรมเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรครูด้วยกันเกี่ยวกับสื่อ เครื่องมือการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของสถานศึกษา หลักการ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเด็ก ประสบการณ์และปัญหา
ในการดูแลนักเรียน พร้อมทั้งระดมแนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ครูที่ปรึกษา
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้อาจสร้างแรงจูงใจให้ครูที่ปรึกษาโดยการมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครู  
ที่ปรึกษาดีเด่นในแต่ละปีการศึกษา 

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน ครูที่ปรึกษา สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน โดยการเรียนรู้และปฏิบัติตาม
ทักษะการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจและเป็นมิตร ซึ่งจะน าไปสู่การช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
พัฒนาให้นักเรียน ฝึกการแก้ไขปัญหาของตนเอง และสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน สถานศึกษา สามารถวางแผนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือกิจกรรมของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั้น  ๆ พร้อมทั้ง
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ผ่านกระบวนการคณะกรรมการนักเรียนหรือ
นักเรียนอาสาสมัครที่จะช่วยกระตุ้นเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เช่น การให้นักเรียนเป็นผู้น าในการเข้าแถวตอนเช้า ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของสถานศึกษา หรือกิจกรรมเวทีคนเก่ง โดยการแสดงความสามารถตามความถนัดและสนใจ เพื่อช่วยส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

4. ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเป็นองค์กรกลางในการจัดหา 
จัดท าสื่อ เครื่องมือ สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่แก่สถานศึกษา ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการนิเทศ 
ติดตามประเมินผล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

5. ด้านการส่งต่อนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาไปยังครูแนะแนวเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป  
ซึ่งครูแนะแนวเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนที่จะมีส่วนร่วมกับครูที่ปรึกษาในการประสานงานการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เป็นบุคลากรหลักในการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็น
อย่างดี  
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ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้วิธีการร วบรวมข้อมูล

รูปแบบอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต และสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ผู้บริหาร เป็นต้น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพที่เป็นจริง 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโ รงเรียนโดย
สอบถามกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น สังกัดส านักงานเขตประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เพื่อดูข้อแตกต่างของการด าเนินงานในแต่ละสังกัดว่ามีความคล้ายหรือต่างอย่างไร 

3. ควรมีการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบจากการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ครูที่ปรึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

Motivation in the Performance of Teachers at Bangmodwittaya School  
under The Secondary Educational Service Area Office 1 

 

กนกพร  จันทรศร* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา** ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร*** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางมดวิทยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 2) ด้านการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 4) ด้านความรับผิดชอบและ 5) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนบางมด
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเ ขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต1โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ส่วนด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ี การงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ  การปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to study the motivation in the performance of teachers at 
Bangmodwittaya School under The Secondary Educational Service Area Office  1 in 5 aspects:              
1) Achievement 2) Recognition 3) Work itself 4) Responsibility and 5) Advancement The population 
included 70 teachers in Bangmodwittaya School under The Secondary Educational Service Area Office 1. 
Data were collected using 5 point rating scale questionnaire and checklist and was statistically analyzed in 
percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 

The findings revealed that the motivation in the performance of teachers at  
Bangmodwittaya School under The Secondary Educational Service Area Office 1 was generally found at 
high level. After item analysis, the one with the highest mean was achievement followed by responsibility 
and advancement.  
Keywords: Motivation, Performance 
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บทน า 
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และการจัดการศึกษาให้บังเกิดผลดีมีคุณภาพเพียงพอที่จะ

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศในทิศทางที่พึงประสงค์ได้นั้น ต้องอาศัยครูเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา เพราะปัจจัยส าคัญ
ยิ่งส่วนหนึ่งของการศึกษาคือครู ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปฏิรูปการเรียนรู้ ฉะนั้นครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นครูมืออาชีพที่รอบรู้ทั้งเนื้อหาวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและสังคมไทยมีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับ
สังคมโลกได้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2543, น.1) 

การจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพการสอน ของครู คือ ครูจะต้องเป็น
ผู้มีความรู้ มีการพัฒนาทักษะในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั่วถึง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 
ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ มีเจตคติที่ดี และมีพฤติกรรมการสอนที่พึงประสงค์ เพราะสิ่งที่ส าคัญดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากจะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งปี พ.ศ.2542 ประสบความส าเร็จ ตามความมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ ตามนโยบายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ปฏิรูปบุคลากร ซึ่งจะมีการพัฒนาบุคลากรตามแผนการด าเนินการ 
การพัฒนาครูจึงมีความส าคัญมาก ถ้าครูไม่มีคุณภาพ หลักสูตรก็คือ แผ่นกระดาษที่ปราศจากความหมายทั้งสิ้น ปัจจัยส าคัญ
เกี่ยวกับคุณภาพครู คือ ครูส่วนมากไม่พยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการท างานอันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษาตามมา (ใจนวล พรหมมณี, 2550, น.1) 

แรงจูงใจ เป็นองค์ประกอบส าคัญของพฤติกรรมบุคคล เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่กระตุ้น ผลักดันให้บุคคลท าพฤติกรรม
หรือไม่ท าพฤติกรรมเป็นไปในแนวทางหนึ่ง ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้บุคลากร จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร สิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท างานประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมในการท างานและพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในการท างานอย่างขยันขันแข็ง ผลงานดีเด่นหรือท างาน
อย่างเฉื่อยชา ซึ่งอาจเกิดได้หลายตัวแปร ทั้งปัจจัยภายในหรือตัวแปรส่วนบุคคล คือ แรงผลักดันความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ
ของแต่ละบุคคล อารมณ์ แรงปรารถนา ความสมหวัง ความขัดแย้งภายในจิตใจ ฯลฯ ไปกระตุ้นให้เกิดความอยากหรือ  
ไม่อยากท างาน ส่วนปัจจัยภายนอกหรือตัวแปรภายนอกตามสภาพการณ์ คือ สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น อิทธิพลของ
เพื่อนร่วมงาน สภาพความสะดวกสบายในที่ท างาน การเลื่อนเงินเดือน รางวัลตอบแทนการท างานต่างๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้  
ล้วนส่งผลท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานทั้งสิ้น ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา  
คืออะไร เพื่อเป็นการยกระดับความพึงพอใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
(สมใจ ลักษณะ, 2546, น.63) 

โรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ตั้งอยู่เลขท่ี 9 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 28 แยก 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 จัดการเรียนการสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด จ านวน 2,103 คน มีห้องเรียน 57 ห้อง ด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีเปูาหมายพัฒนาโรงเรียนและระบบการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนานักเรี ยนให้เป็นคน 
มีระเบียบวินัย เป็นคนดี มีคุณธรรม และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขใน
ด้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมีเปูาหมายในการด าเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้ในหลักสูตรที่ใช้สอน โดยส่งครู
เข้ารับการอบรมตามหน่วยงานต่างๆ และจัดอบรม ที่สถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง โดยแยกเป็นภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการจัดท า
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร แผนการสอน และเครื่องมือวัดผลประเมินผล โรงเรียนบางมดวิทยามีนโยบายเรื่องของแรงจูงใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานหลายประการ เช่น การมอบของขวัญวันเกิด การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น แต่ก็ยังพบ
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนบางมดวิทยา พบว่า  
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ครูโรงเรียนบางมดวิทยา มีช่ัวโมงสอนคนละ 18-26 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และไม่ได้ท าหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว หากยังต้องมี
หน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน และงานอื่น ๆ ตามค าสั่งที่โรงเรียนมอบหมาย ครูขาดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ท าให้งานล่าช้า เนื่องจากได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ มีความรู้สึกว่า ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการท างาน ไม่ได้รับการยกย่องยอมรับจากเพื่อนร่วมงานของตน ไม่ช่ืนชอบกับงานที่ท า และครูยังมีความรู้สึก
ถึงความไม่เสมอภาคในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การวางแผนปรับปรุงการบริหารบุคลากรของฝุายบริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู อันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
ประชากร  ได้แก่ ครูโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2557 

จ านวน 70 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุวุฒิการศึกษา และ

ประสบการณ์ท างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
    ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ใน 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert, 1967) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
1. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปขอความร่วมมือ จากผู้อ านวยการ

โรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับประชากรเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองกับประชากร จ านวน 70 คน ได้รับคืนมา 70 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงเรียนบางมดวิทยา มีนโยบายและการบริหารงานที่ชัดเจน 
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงานต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาครู
ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาส
เพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ นอกจากน้ันผู้บริหารยังมอบหมายงานให้กับครูตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 
ประกอบกับผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นในการท างานและรับฟังความคิดเห็น ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานได้รับความเป็นกันเอง ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนและชุมชน การที่ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากเป็นสิ่งจูงใจให้ครูท างาน
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์และความช านาญ รวมทั้งเกิดความรู้สึกภูมิใจที่ได้รับผิดชอบงานที่
ส าคัญ ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเหตุท าให้ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรชัย ศรีพระราม (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนวัดบางปะกอก ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านความส าเร็จ
ของงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรวดี นุ้ยแหลมหลัก (2554) 
ที่ได้ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์  ส านักงานเขต ทวีว ัฒนา ส ังก ัด
กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสงูสุด- ต่ าสุด ดังนี้ ด้านความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจัยอภิปรายผลในแต่ละด้านดังน้ี  
1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ครูมีการท างานที่มีการวางแผน 

ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ มีการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขงาน จึงท าให้ งานที่ออกมามีคุณภาพ อีกทั้งผู้บริหารได้
มอบหมายงานให้กับครูได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน จึงท าให้ครูสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ เกิดความภูมิใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพนิตศรณ์  อมรธรรมโชติ (2552)  
ที่ได้ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของกังวาน ช านาญ 
(2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของภัทรวดี นุ้ ยแหลมหลัก (2554, น.26) ที่กล่าวว่า 
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จและประสบผลสัมฤทธ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับ
ท าให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

2. ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าครูได้รับการยอมรับความสามารถใน
การปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี และ
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียนยอมรับในการสอนและความรู้ของครู  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ ธรรมนิตย์ (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวะ
ดอนบอสโก บ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ด้านการยอมรับนับถือ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของนวพร วิไลศิริลักษณ์ (2554) ที่ได้ศึกษาวจิัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดสร้อยทอง ส านักงาน
เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการยอมรับนับถือ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของรอบบินส์ และเคาน์เตอร์ (Robbins & Coulter, 2005, p.395-396) ที่กล่าวว่า การยอมรับนับถือ 
หมายถึง การได้รับการยกย่องชมเชย และยอมรับในความรู้ความสามารถจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานว่าเป็นบุคคลที่
มีการปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน 

3. ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ครูส่วนใหญ่รู้สึกมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ในต าแหน่งหน้าที่การงานท่ีปฏิบัติอยู่ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ผู้บริหารมอบหมายงาน
ได้ตรงกับความรู้ความสามารถของครู งานที่ปฏิบัติอยู่มีลักษณะท้าทาย ซึ่งผู้บริหารได้ให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
คิดวางแผนการปฏิบัติงาน ท าให้ครูมีโอกาสแสดงความคิดเห็น จึงท าให้ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก              
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิพมาศ แก้วซิม (2542, น.8) ที่กล่าวว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ เป็นงานที่ท้าทายให้อยากปฏิบัติงานตรงกับความสนใจและความถนัดเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ และเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานนั้นอย่างตั้งใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา กรีธาธร 
(2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนไทรน้อย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรสสุคนธ์ เหล็กเพชร (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4. ด้านความรับผิดชอบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ครูคิดว่างานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของครูมีความส าคัญต่อโรงเรียน มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียน ท าให้ครูตั้งใจในการท างาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่างๆ 
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับมอบหมายงานใด ๆ แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
จนบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธราวรรณ พลหาญ (2543, น.8-9) ที่กล่าวว่าความ
รับผิดชอบเกิดจากความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบงานใหม่  ๆ มีอ านาจในการรับผิดชอบ
อย่างเต็มที่ ความเหมาะสมของงาน และความรู้ความสามารถ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การมอบหมายงานที่มีความชัดเจน 
การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลตามเปูาหมายและทันเวลา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพนิดา จิระสถิตถาวร (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ประภัสสรวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมภพ แซ่โก (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิก 
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว ด้านความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโรงเรียนมีนโยบายพัฒนา
ครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับอาชีพ ตลอดจนครูได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารให้มีโอกาสศึกษาต่อ ส่งเสริม
การท าวิจัยหรือเสนอผลงานทางวิชาการ และส่งเสริมการอบรม สัมมนา ทั้งในเรื่องของการอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพครู และ
การอบรมเฉพาะสาขาวิชาของครูแต่ละคน เพื่อให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สายัณห์ ตากมัจฉา (2546) ได้ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดระยอง ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ร าพึง ศุภราศี (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัด
ชลบุรี ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย
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ของเฮอร์ซเบิร์ก (เจษฎาพร ใจชุ่มชื่น, 2555, น.32-35) ที่กล่าวว่า ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Advancement) หมายถึง 
การท างานของบุคลากรในแต่ละงานหรือนิยามว่าเป็นระยะสั้น จะสะสมก่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ และในระยะยาว 
เมื่อท างานต่อเนื่องกันไป บุคลากรจะเกิดความก้าวหน้าในงาน ทั้งสถานภาพและรายได้ หากงานที่บุคลากรท ามีลักษณะดังนี้ 
บุคลากรจะเกิดแรงจูงใจอยากท างาน และการได้รับเลื่อนเงินเดือน หรือต าแหน่งให้สูงขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการท างาน เพื่อความก้าวหน้าในการงานด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า มีอิสระในการใช้วิจารณญาณของตนเองตัดสินใจเกี่ยวกับ

งาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีการแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม มีนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจน ที่ช่วยเอื้อ
ให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามนโยบายที่วางไว้ 

2. ด้านการยอมรับนับถือ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นท่ีเสนอมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น
ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็น ให้ความไว้วางใจ ขอความคิดเห็นจากครูมอบหมายงานให้ครูท าตามความสามารถและ
โอกาส เพื่อเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติ ครูก็จะรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลส าคัญ ได้รับความสนใจ ท าให้ครูเกิดความภาคภูมิใจ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้มี การพัฒนาศักยภาพ       
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้มาก ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนา 
ตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดหางบประมาณสนับสนุนหรือ
จัดเป็นสวัสดิการช่วยเหลือ เพื่อท่ีครูจะได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4. ด้านความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า สามารถเลือกวิธีการท างานได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหาร
ควรแสดงความมั่นใจในการปฏิบัติงานของครู และยอมรับความสามารถของครูโดยให้อ านาจการตัดสินใจบางกรณี  
ให้ปฏิบัติงานอย่างอิสระ เลือกวิธีการท างานที่เหมาะสมได้จะท าให้ครูมีความรู้สึกว่าตนเองมีความ สามารถ มีอิสระใน
การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูปฏิบัติงาน เนื่องจากมีอ านาจในการตัดสินใจและเลือกวิธีท างานด้วยตนเอง 

5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลการวิจัยพบว่า การเลื่อนต าแหน่งในหน่วยงานมีความเป็นธรรม                
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรมีกระบวนการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีความยุติธรรม โดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบท่ีมาจากการเลือกตั้ง อาศัยหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และควรเปิดโอกาสให้ครูได้ทราบถึงเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่ งควรพิจารณาความดีความชอบจากผลงานและให้
ความยุติธรรมกับทุกคน 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนบางมดวิทยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
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2. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางมดวิทยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนภาพของคุณภาพชีวิตในด้านลึก อันจะท าให้ได้ความรู้ที่รอบด้านมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษา
ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนบางมดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

บรรณานุกรม 
 

กังวาน  ช านาญ. (2554). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา ในจังหวัดชลบุร.ี งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา. 

เจษฎาพร  ใจชุ่มชื่น. (2555). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประเสริฐสุข จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา. 

ใจนวล  พรหมมณ.ี (2550). การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการวัดผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ทิพมาศ  แก้วซิม. (2542). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการอดุมศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒประสานมติร. 

ธราวรรณ  พลหาญ. (2543). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

นวพร วิไลศริิลักษณ์. (2554). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดสร้อยทอง ส านักงานเขตบางซ่ือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร . สารนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย   ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา. 

พนิดา  จิระสถติถาวร. (2550). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนประภัสสรวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พนิตศรณ์  อมรธรรมโชติ. (2552). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สายสามัญศกึษา เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต. 

พรชัย  ศรีพระราม . (2554). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนวัดบางปะกอก ส านักงานเขต
ราษฎร์บรูณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา. 

ไพฑูรย์  ธรรมนิตย์. (2550). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ภัทรวดี  นุ้ยแหลมหลัก. (2554). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนคลองมหาสวัสด์ิ ส านักงานเขตทวี
วัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร . สารนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา. 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 81 
 

 

 

                                                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 

รสสุคนธ์  เหล็กเพชร. (2555). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบรีุ.  งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั
บูรพา. 

ร าพึง  ศุภราศี. (2554). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มธัยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี. 
งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา.  

สมภพ  แซ่โก. (2551). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี. งานนิพนธ์
การศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์. (2543). ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.  
กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 

สมใจ  ลักษณะ. (2546). การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน. กรุงเทพฯ : ธนรัชการพิมพ์. 
สายัณห์  ตากมัจฉา. (2546). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา 

จังหวัดระยอง. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา. 
สุนันทา  กรีธาธร. (2554). ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนไทรน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3. สารนิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัย       
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา. 

Likert, R. (1967). The human resources : Case and concept. New York : Hart Court Bruce B. World in 
Cooperated. 

Robbins, S. P. & Coulter, M. (2005). Management.  (8thed.). New Jersey: Pearson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Graduate Studies Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

82  Vol.1 No.1 January-June 2016                                                  
 

 

 

                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนาหลวง ส านักงานเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และ
ด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนนาหลวง จ านวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนาหลวง ส านักงานเขตทุ่งครุสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ด้านความก้าวหน้า ส่วนด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  การปฏิบัติงาน 
  

Abstract 
 

The purpose of this research was to study teachers’ satisfaction towards  performance at 
Nalaung School in Thungkru District under Bangkok Metropolitan Administration in 5 aspects i.e. 
achievement, recognition, advancement, job characteristics, and responsibility. The population included 
114 teachers. Data were collected using 5-point rating scale questionnaire and checklist and was 
statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 

The finding revealed that teachers’ satisfaction towards performance at Nalaung School in 
Thungkru District under Bangkok Metropolitan Administration was generally found at high level. After item 
analysis, the one with the highest mean was recognition followed by advancement and job 
characteristics. 
Keywords: Satisfaction, Performance 
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บทน า 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ ์สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติรวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นหัวใจของการพัฒนาสิ่งต่างๆทั้งปวง ดังนั้น
การศึกษาจึงเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาสังคมประชาชาติ และประชาคมโลกในทุกด้าน การศึกษาท าให้คนไทยและ
ประชาคมไทยเข้มแข็งและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทยได้ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของคนช่วยให้คน
ได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิต (อมเรศ ศิลาอ่อน, 2542, น.2) 

การบริหารจัดการศึกษาจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดังท่ีวรนารถ แสงมณี (2542, น.289) ได้กล่าวถึงการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจที่มีอยู่ในหน่วยงานนั้นว่าเหมาะสมกับความต้องการ
ของบุคลกรเพียงใด ความพึงพอใจในการท างานจะมีผลโดยตรงกับการบริหารงาน ผู้บริหารที่ฉลาดและต้องการประสบผลส าเร็จใน
การท างานควรท าให้ครูมีความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสรรหาวิธีการที่จะโน้มน้าวจิตใจของครูหรือ
บุคลากรในโรงเรียนโดยสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการงานเกิดความสุขและร่วมแรงร่วมใจกันท างาน
เกิดความพึงพอใจในงานที่ท าถ้าครูมีความพึงพอใจในงานที่ท าแล้วครูย่อมท างานด้วยความเต็มใจทุ่มเททั้งความรู้ ความคิด 
สติปัญญา ก าลังกาย อุทิศเวลาให้กับทางโรงเรียนและย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนด้วย 
 โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรงและท าหน้าที่บริหารงานโรงเรียน 4 งานซึ่งได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงาน
ทั่วไป ซึ่งคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญและเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานท้ังปวง ท้ังนี้เพราะการบริหารใด ๆ จะสามารถท าให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ย่อมต้องใช้คนเป็นผู้ท า การเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของคนนับว่าจ าเป็นได้แก่ ความรู้ ความสามารถ 
ความถนัด ความต้องการความคาดหมาย ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม และการติดตามผล ถ้ามีอิทธิพลที่กระทบต่อกลุ่มที่มี
ต่อพฤติกรรมของคน (ธงชัย สันติวงศ์, 2536, น.26-31) 
 ความพึงพอใจนับว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งหลายเพราะความพึงพอใจมีลักษณะคล้ายเจตคติ
เป็นความรู้สึกในทางที่ดีซึ่งจะเป็นผลต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็เป็นเจตคติที่ดีต่องานอย่างหนึ่งส่งไป
ในทางบวก ความพึงพอใจจึงสัมพันธ์กับความคิดเห็นของคนกับงานและต่อผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในงานนับว่ามี
ความส าคัญมากต่อบุคคลที่ปฏิบัติงานตลอดจนสถาบันหรือองค์กร นอกจากน้ันความพึงพอใจในงานยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตเพราะคนที่ท างานมีความรักงานและชอบงานที่เขาก าลังท าอยู่ย่อมท าให้เกิดความสุข ในขณะเดียวกันความพึงพอใจใน
งานยังช่วยให้คนมีความใกล้ชิดกับงานแต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกชอบงานของคน ๆ หนึ่งนั้นจะขึ้นอยู่กับว่างานนั้นได้ท าให้
บุคคลนั้นได้รับความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้มีชีวิตอยู่รอดหรือสมบูรณ์มากน้อยเท่าใด
ด้วยความพึงพอใจในการท างานเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของหน่วยงานและยังเป็น
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เครื่องมือวัดความส าเร็จในชีวิตมนุษย์ได้อีกด้วย ดังนั้นเมื่อบุคลากรมีความส าคัญต่อองค์กรเช่นนี้แล้วผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาจึงต้องให้ความส าคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานได้ต่อไปเป็นเวลายาวนาน โดยหาวิธีจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจเพราะถ้าบุคลากรมีความพึงพอใจก็จะ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังสมองอุทิศเวลาให้กับหน่วยงานท า ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความสุข มีความรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เกิดความรักในองค์กรพร้อมที่จะอยู่กับองค์กรและสร้าง
องค์กรให้เกิดการพัฒนาต่อไป 
 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนนาหลวง ถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญต่อโรงเรียนเพราะเป็นบุคคลที่ท าให้โรงเรียนด าเนินงาน
ให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้นบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันคือผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝุายซึ่งได้แก่ฝุายวิชาการฝุายการเงินงบประมาณ ฝุายบริหารงานบุคคล 
ฝุายบริหารงานท่ัวไป และคณะครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการสอน การด าเนินงานเพื่อที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของ
โรงเรียนจะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความตระหนักว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีของ
บุคคลที่มีต่องานที่ตนปฏิบัติอยู่หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบอันเป็นผลมาจากปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่
ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนนาหลวง ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานต่อไป 
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ในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนาหลวง ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนนาหลวง ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2556 จ านวน 114 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และประสบการณ์

ท างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนาหลวง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งประกอบด้วยความพึงพอใจ 5 ด้าน โดยจ าแนกเป็น ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดของลิเคอร์ท 
(Likert, 1967) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปขอความร่วมมือจาก อ านวยการ
โรงเรียนนาหลวง เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้กับครูโรงเรียนนาหลวง จ านวน 114 ฉบับเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 114 ฉบับ และเก็บแบบสอบถามคืนดว้ย
ตนเอง จ านวน 114 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100% 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ตามขั้นตอน ดังนี ้

 1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนาหลวงส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนาหลวง ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ ด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ส่วนด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความส าเร็จของงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจใน
ผลงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จวัตถุประสงค์ และส่วนประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

2. ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็น และได้รับการยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมงานว่าเป็นคนดี มีน้ าใจ ซื่อตรง และมีคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจ าเสมอ ส่วนเพื่อนร่วมงานสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับเพื่อนร่วมงานได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

3. ด้านความก้าวหน้า พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีโอกาสเข้าร่วมประชุมอบรม
สัมมนาเพิ่มเติมเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ได้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถในการพัฒนาหน่วยงาน ส่วนมีโอกาสได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษตามความเหมาะสมและได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพ่ือเพิ่มคุณวุฒิมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

4. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า งานที่ปฏิบัติตรงกับ
ความรู้ความสามารถมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือมีอิสระในการก าหนดวิธีปฏิบัติงานด้วยตนเองและงานที่ปฏิบัติมีประโยชน์
ต่อส่วนรวม ส่วนงานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีท้าทายและน่าสนใจมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

5. ด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า งานที่
รับผิดชอบมีปริมาณเหมาะสมและได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบงานส าคัญของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและมีโอกาสร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ส่วนมีความกระตือรือร้นและ
ภาคภูมิใจท่ีได้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 



Journal of Graduate Studies Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

86  Vol.1 No.1 January-June 2016                                                  
 

 

 

                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนาหลวง ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมทั้ง 5 ด้านมีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนนาหลวงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ การบริหาร
จัดการจึงต้องให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานทุกงานครูจึงมีภาระงานเพิ่มข้ึน และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
สูงท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพิ่มประสบการณ์ และพัฒนางานได้ดีขึ้น ท าให้มีความรักความศรัทธาในอาชีพครู และ
มีความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จของวิชาชีพ อีกทั้งผู้บังคับบัญชาได้กระจายงานได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ภายในองค์กร และผู้บังคับบัญชาได้ให้การสนับสนุน และมีส่วนส่งเสริมให้ครไูดร้ับความก้าวหน้า ท าให้ครูมีความรู้สึกมั่นคงกับ
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ส่งผลถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ท าให้ผลงานออกมาบรรลุเปูาหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมุจรินทร์ ดิษาภิรมย์ (2547) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร เสาว์สิงห์ (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมสุนีย์ ม่วงสุข  (2550) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การใด หากสามารถจัดบริการต่างๆเพื่อสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติง านได้ 
ผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รักงาน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าไม่สามารถสนอง
ความต้องการได้ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความเบื่อหน่ายท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงได้ ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของเขา จะคิดปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนให้ดีอยู่เสมอ ปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง ท างานด้วย
ความกระตือรือร้น สนุกสนานแต่ถ้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ผู้ปฏิบัติงานก็จะไม่มีความพึงพอใจในงานที่เขาท า 
จะมีส่วนท าให้เกิดผลในทางตรงกันข้าม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความเบื่อหน่าย การปฏิบัติงานของเขาจะเสื่อมลง ความรับผิดชอบ
ต่อผลส าเร็จของงานจะขาดหายไปท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลงได้ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ชัดเจนว่าความพึงพอใจเป็น
สิ่งส าคัญในการปฏิบัติงาน 

 ส่วนผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผู้วิจัยอภิปรายได้ดังนี้ 
1. ด้านความส าเร็จของงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูมีความรักศรัทธาในอาชีพครู 

และมีความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จของวิชาชีพ อีกทั้งผู้บริหารยังส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครูมีโอกาสหาความรู้เพิ่มเติม  
โดยการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ๆ เสมอ และครูใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนจนเกิด 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ว่าหมายถึง ความรู้สึกร่วมของบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่
เกิดจากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทนคือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่
จะท างานมีขวัญและก าลังใจ สิ่งเหล่านั้นจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการท างานรวมทั้งส่งผลถึงความส าเร็จ และเป็นไปตาม
เปูาหมายขององค์กร นอกจากน้ียังสอดคล้องงานวิจัยของนภาพร ปวงสุข (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านความส าเร็จของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 2. ด้านการยอมรับนับถือพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อครูมีปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อน
ร่วมงานจะเอาใจใส่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือด้วยดี อีกทั้งเพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ครูท างานได้ส าเร็จ และครูพอใจ
ที่ผู้บังคับบัญชาได้กระจายงานได้เหมาะสมกับจ านวนครูและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉวีวรรณ เอี่ยมแม้น 
(2542) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบ ความรู้สึกพอใจ ความรู้สึกที่ดีเป็นไปตามความคาดหวังของผู้อ านวยการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการหัวหน้าคณะวิชา และครูอาจารย์ในแผนกวิชาของสถานศึกษาที่มีต่อข้าราชการครูนอกจากนี้ยังสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของสานุช ประคองโพธิ์ทอง (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือสารสาสน์ 
ผลการวิจัยพบว่าด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีความพึงพอใจในระดับมาก  

 3. ด้านความก้าวหน้า พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสนับสนุนครูในการพัฒนาตนเอง
ในทุกด้านจนส่งผลให้งานท่ีปฏิบัติอยู่ประสบผลส าเร็จอันเป็นผลของการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับมณี ด้วงโสน (2548) ได้สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือ
เจตคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานอันเป็นผลเนื่องมาจากการได้รับปัจจัย และองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและสมยศ มหาราช (2552) ได้วิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
กลุ่มเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับมาก  

 4. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูตระหนักและเห็นแก่ประโยชน์
ต่อส่วนรวมและมีความสามารถที่จะใช้ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาใช้ให้ตรงความสามารถในการปฏิบัติงานได้ 
ตลอดจนครูมีอิสระในการก าหนดวิธีการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร ศรีมงคล (2553) ได้ท า
การวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ผลการวิจัยพบว่า ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมากสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนฤมล พลทา (2556) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดนิมมานนรดี ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก และตรงกับแนวคิดของศิริเพ็ญ คู่ศักดิ์ศรีสกุล (2544) ได้สรุปว่าความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง
ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบในการท างาน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะส่งผลให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจ เต็มก าลัง เต็มความสามารถ งานที่ครูปฏิบัตินั้นเป็นงานที่ท าประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและครูก็มีความสามารถในการก าหนดวิธีการท างานได้อย่างอิสระหรือการคิดนอกกรอบ ที่จะท าให้นักเรียน
ได้รับความรู้มากขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละและอุทิศเวลาในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ คิดเป็น 
แก้ปัญหาต่างๆได้ และนักเรียนต้องเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการปลูกจิตส านึกที่ดีมีความรักชาติและการอยู่
ร่วมกันอย่างสุขสงบใช้ชีวิตที่พอเพียงเพื่อประโยชน์และความต้องการของสังคมและของประเทศชาติ 

 5. ด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูปฏิบัติงานตามงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ครูมีความกระตือรือร้นและภาคภูมิใจที่ได้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานส าคัญของโรงเรียน มีอิสระในการปฏิบัติงาน ในการคิด วางแผน ส่งผลให้เกิดความรัก ความเต็มใจใน
การปฏิบัติงาน ท าให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับไพรัช ปรีส าเนียง (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสาครผลการวิจัย  
พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับวาสนา  
สินสถิตโรจน์ (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การที่ครูปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้น และมี
ความภาคภูมิใจที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะเป็นผลดีต่อนักเรียนท าให้นักเรียนมีความรู้มีเรียนเก่งส่งผลดีต่อ
หน่วยงานท าให้งานมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานของครูมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ยิ่งครูได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บริหารโรงเรียนให้ท างานส าคัญๆ ของโรงเรียน ท าให้ครูมีความภูมิใจท่ีได้รบัความไว้วางใจก็จะเป็นแรงกระตุ้นหรือก าลังใจให้
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงาน และสามารถพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ด้านความส าเร็จของงาน โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ตลอดจนสร้างทิศทางในการปรับวิทยฐานะแก่ตนเองจะท าให้ด้านความส าเร็จของงานมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2. ด้านการยอมรับนับถือ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูในโรงเรียนให้กล้าเปิดเผยตัวเองถึงจุดเด่นจุดด้อยอาจเป็นใน
รูปแบบของการสัมมนาภายนอกสถานศึกษาอยู่ตลอดจึงท าให้ด้านนี้มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ด้านความก้าวหน้า โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการให้โอกาสทุกคนเพื่อเป็นการ
พัฒนาตนเองในด้านการยอมรับฟังความคิดเห็นและวิธีปฏิบัติของครูที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้
การปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยดี  

4. ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โรงเรียนควรจัดให้ครูปฏิบัติงานตามที่ตนเองถนัดหรือตามวิชาเอกที่ได้รับการบรรจุมา
จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม รวมถึงบุคลากรครูมีความสุขในการปฏิบัติงานด้านการสอน และส่งผลต่อ
การเรียนของนักเรียนด้วย 

5. ด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้ครูได้ปฏิบัติให้ตรงกับความรู้ความสามารถ
ให้เหมาะกับครู เนื่องจากครูมีแนวคิด ความตั้งใจ ความขยัน ท างานแตกต่างกัน เมื่อมอบหมายงานให้ท าแล้วผู้บริหารควร
ติดตามการปฏิบัติงานเสมอ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเสมอพร้อมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของครูและ  
ได้งานท่ีมีคุณภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยในครั้งต่อไป 

 1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนาหลวง 
 2. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนาหลวง 
 3. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนาหลวง  
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 

Satisfaction of Teacher’s Performance at Samutsakhonwittayalai School  
the Secondary Education Service Area Office 10 

 

ปัทมา  สีหานาม* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร์** รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล*** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระดับความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ใน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบาย
การบริหารงานของหน่วยงาน ด้านสภาพการท างานกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
จ านวน 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติ
ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่าด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ การปฏิบัติงาน 

 

Abstract 
 

The purpose of this research was to study the satisfaction of teacher’s performance at 
Samutsakhonwittayalai School The Secondary Education Service Area Office 10 Administration in 9 
aspects. There are The success of the operation To get respect The nature of the work performed 
Responsibility for the operation The progress in Jops Relationships with supervisorsand colleagues The 
method of command Management policy and The working condition. The Sample group included 103 
teachers. Data were collected using 5- point rating scale questionnaire and checklist and were statistically 
analyzed in percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 

The findings revealed that the satisfaction of teacher’s performance at Samutsakhon wittayalai 
School The Secondary Education Service Area Office 10 Administration was generally found at high level.  
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After item analysis, all of them could be rated by mean score in descending order as follows : 
operating  responsibility, current job characteristic and the way the rule had the lowest average. 

Keywords: Satisfaction, Performance 
 

บทน า 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษาเพราะเป็นหน่วยงาน  ที่เป็นผู้ปฏิบัติ ผลของ

การศึกษาจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีหน้าที่เอาใจใส่ดูแล เพื่อให้ครูท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพ ของครูถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะพัฒนาครู โดยการศึกษาวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร รวมทั้งระบบกรเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
ครูผู้สอนในด้านความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับพิจารณา
สนับสนุนให้มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง (กรุงเทพมหานคร, 2540, น.45) 

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย พบว่าครูมีหน้าที่อย่างหลากหลายทั้งในด้านการเรียน
การสอน การสนับสนุนการสอน เช่น งานทะเบียน งานวัดผล งานวิชากางานกิจกรรมนักเรียน งานด้านอาคารสถานที่ งานสัมพันธ์
ชุมชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารการบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและส าคัญอย่างมาก  
ถ้าการบริหารไม่มีมาตรการและกระบวนการในการบริหารรวมถึงการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มใจและปราศจากความกังวลใด ๆ มีหลักประกันในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ย่อมมีผลต่อการเรียนการสอน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอย่างแน่นอน  

การบริหารการศึกษาระดบัโรงเรยีนที่ได้ผลนั้น นอกจากผู้บริหารจะมีความรูค้วามสามารถแล้วยังต้องมีเทคนิควิธีการ
ที่จะท าให้ครูอาจารย์มีเจตคติที่ดีต่องานและเกิด ความพึงพอใจในงานที่ท าอีกด้วย ทั้งนี้ถ้าครูอาจารย์มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานแล้วย่อมจะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  ทุ่มเทกาย ก าลังความคิด อุทิศเวลาให้กับโรงเรียนอันจะน าไปสู่
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและส่งผลถึงการเรียนของนักเรียนด้วย (พงศ์ หรดาล, 2540, น.41) ทั้งนี้ปัจจัยที่
ส าคัญยิ่งที่จ าท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย   ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความเข้าใจ มีความสามารถใน
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กรร่วมมือกันท างานอย่างเต็มศักยภาพเกิดความพอใจ เกิดความผูกพันต่อองค์การ 
ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการจูงใจเพื่อให้บุคลากรในองค์การตื่นตัว (Aousal) เกิดความคาดหวัง (Expectancy) เพื่อ
ผลักดันให้แสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทางในทางเดียวกัน เพื่อให้องค์การบรรลุตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ภารดี  อนันต์นาวี, 2551, น.112-113) ซึ่งมนุษย์ มีแรงผลักดันบางอย่างท าให้มีการแสดงพฤติกรรมบางอย่างให้มีการแสดง
พฤติกรรมออกมา เพื่อตอบสนองแรงผลักดันที่เกิดขึ้น ดังนั้นถ้าบุคคลใดสามารถสร้างแรงผลักดัน ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น ได้ก็
เท่ากับเป็นการสร้างพฤติกรรมให้เกิดขึ้นด้วยและถ้าต้องการให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม แบบใดก็ตามก็ต้องสร้างแรงผลักดัน
ที่เป็นต้นเหตุแห่งพฤติกรรมนั้นจากหลักการนี้ท าให้ผู้บริหารเริ่มรู้จักการสร้างแรงผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน  
ด้วยความพึงพอใจ (วิภาส ทองสุทธ์ิ, 2552, น.187) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โดย
ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ-ค้ าจุนของ Herzberg ว่าครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด  
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการ ที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานและ
ส่งเสริม ให้โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยจัดหาวิธีการที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ให้แก่ครู  
เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ อันจะท าให้ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการให้การศึกษา
แก่ผู้เรียนให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ปี

การศึกษา 2557 จ านวน 140 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ปีการศึกษา 

2557 จ านวน 103 คน ก าหนดขนาด จากตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เรื่องเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์

ในการท างาน  
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 9 ด้าน คือ 1) ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของ
งานที่ปฏิบัต ิ4) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 5) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 6) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน 7) วิธีการปกครองบังคับบัญชา 8) นโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน 9) สภาพการท างานมีลักษณะเป็น 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert อ้างถึงใน พิสณุ  ฟองศรี, 2549, น. 127) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไปขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อแจกแบบสอบถามให้แก่ครูโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 103 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองจ านวน 103 ฉบับ และเก็บด้วยตนเองได้กลบัคนื 
103 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ตามขั้นตอนดังนี ้

 1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกั ดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
การบริหารจัดการจึงต้องให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานทุกงาน การวางแผนงาน ก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม 
การจัดการเรียนการสอน และนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน ครูจึงมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูง 
สอดคล้องกับเพียงใจ  เขียวเสมอ (2551) ที่ได้ศึกษางานวิจัย เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนาหลวง 
ส านักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนนาหลวง ส านักงานเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับไพโรจน์ สุขมาก (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดมงคลวราราม ส านักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับพรทิพย์  สกลหล้า (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดสุทธาราม 
ส านักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ส่วนผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจัยอภิปรายผลในแต่ละด้านดังน้ี 
1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

เป็นโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิชาการและด้านคุณภาพผู้เรียนนอกจากนี้บุคคลากรก็ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการอบรมสัมมนา ในเรื่อง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การศึกษาต่อที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
ธร  สุนทรายุทธ (2553, น.111) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกรวม ๆ ของบุคคลต่อการท างานใน
ด้านดีที่เกิดจากการท างาน ท าให้ได้รับผลตอบแทนเกิดความพึงพอใจ เกิดความรู้สึก กระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะท างาน สอดคล้องกับ 
ณัฐพงศ์  เลิศชีวะ ( 2554)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนนทรีวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ทัศนะไว้ว่า 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติอยู่ ส่งผลให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พึงพอใจต่อทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้มี
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการมอบหมายงานอย่างมีระบบค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรในงานที่จะมอบหมาย 
จึงส่งผลให้ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย มีความพึงพอใจที่ได้รับการยอมรับนับถือจากนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับสมยศ  นาวีการ (2540, น.148-150) กล่าวถึง การยอมรับนับถือว่า การได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่า
จากผู้บังคับบัญชา การยอมรับนับถือนี้อาจอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่ในการส าเร็จ 
ในงานด้วย สอดคล้องกับธีรศักดิ์ สมบุญเจริญ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
วัดแหลมฟูาผ่า ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ผลการวิจัยพบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ทัศนะไว้ว่า ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้รับการยกย่องชมเชย จากผู้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงานว่าเป็นคนดี มีน้ าใจ ซื่อตรงและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

 3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าครูโรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัย มีความพึงพอใจในการที่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและเกิดประสบการณ์ในการท างาน  
มีจรรยาบรรณของความเป็นครูสูง มีการวางตัว และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ ในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับกิลเมอร์ (Gilmer, 1975, p.279-283 อ้างถึงใน สุภาพ ด้วงประเสริฐ, 2551, น.43-44) กล่าวว่า ลักษณะของงาน 
หมายถึง การได้ปฏิบัติงานสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถและตรงตามความต้องการ จะท าให้เกิดขวัญและความพึงพอใจในงานที่ท า 
สอดคล้องกับพรทิพย ์กิจเกษตรกุล (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครโูรงเรียนขนาดกลาง 
อ าเภอบ้านบึง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมและ
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รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยให้ทัศนะไว้ว่า ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยตระหนักและเห็นแก่ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และมีความสามารถท่ีจะใช้ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเอง มาใช้ให้ตรงความสามารถและในการปฏิบัติงาน 

4. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย มีการวางแผนมอบหมายงานที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นให้ครู มีความเข้าใจในการท างานและครูยอมรับกับงาน 
ที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่การท างาน สอดคล้องกับพรทิพย์ สกลหล้า (2556, น.18) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง 
การที่บุคลากรไดร้ับมอบหมายงานจากผูบ้ังคับบัญชาแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จ สอดคล้องกับอมร ราชบาฮัค 
(2556, น.46) ที่ได้ศึกษาเรื ่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนาหลวง ส านักงานเขตทุ่งครุ  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ทัศนะไว้ว่า  
ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นและ
ภาคภูมิใจ ท่ีได้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าครูโรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัย มีความเช่ือมั่นในอาชีพรับราชการในการที่จะท าให้ชีวิตมีความก้าวหน้าและรู้สึกมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
สอดคล้องกับกิลเมอร์ (Gilmer, 1975, p.280-283 อ้างถึงในสุภาพ ด้วงประเสริฐ, 2551, น.45) กล่าวถึง ความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งที่ว่า การมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น การมีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในงานที่ท า มีอิสระ
ในการท างานถูกควบคุมน้อยลง และมีสถานท่ีท างานดีกว่าเดิม สอดคล้องกับระวีวรรณ  บุญจ ารัส (2551, น.43)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคลองบางแก้ว สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการวิจัยพบว่า โดยรามทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยให้ทัศนะไว้ว่า ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ในการพัฒนาตนเองในทุกด้านจนส่งผลให้การปฏิบัติงานอยู่ประสบความส าเร็จ  

 6. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าครูโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย มีความเป็นมิตรและมีสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน ครูได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนทุกด้าน
ในการปฏิบัติงาน ครูทุกคนได้รับโอกาส เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารเพื่อนร่วมงานและผู้ปกครองเสมอ 
สอดคล้องกับเฮอร์เบอร์ก (Herzberg, 1959, p.110-115) ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างผู้บังคับบัญชาใน
การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  
สอดคล้องกับสุภักดิ์ บุญประคม (2554, น. 64) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในของครูต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนสาสน์วิเทศ
ธนบุรี สังกัดส านักบริหารงาน และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ทัศนะไว้ว่า ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเมื ่อมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานจะเอาใจใส่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือด้วยดีและเพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ครูท างาน
ได้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. วิธีการปกครองบังคับบัญชา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจสั่งการ มีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ของครูให้ค าแนะน าคอยช่วยเหลือ สอดคล้องกับเมธี  ปิลันธนานนท์ (2536, น.52) ได้เสนอวิธีการปกครองบังคับบัญชาว่า ควรจะ
มีเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ ประการที่หนึ่ง ให้บุคลากรประจักษ์ในความเป็นเหตุผลมิใช่เพื่อการปกครองอย่างเดียว ประการที่สอง
นโยบายที่ก าหนดขึ้นให้เป็นไปในทางบวกมิใช่ที่จะลงโทษบุคลากร ประการที่สาม ต้องเป็นรูปการน าเสนอแนะมากกว่าการเป็น
สิ่งผูกมัดให้ต้องท า ประการที่สี่ ให้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การแก่บุคลากรตามความจริง ประการที่ห้า 
ให้โอกาสที่จะสนทนาและสัมพันธ์อย่างเปิดเผย ประการที่หก จัดวางรากฐานการเลื่อนต าแหน่ง ประการที่เจ็ด จัดให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดหรือวางนโยบาย สอดคล้องกับเสาวภา  ศิริบูล (2554, น.74) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ทัศนะไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัย มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของครู ให้ค าแนะน าคอยช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูเมื่อพบข้อบกพร่อง 

 8. นโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บังคับบัญชาของ
โรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าและบริหารงานในโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ กว้างไกล น านวัตกรรมใหม่ ๆ 
และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กรและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จนเป็นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครองและชุมชน 
สอดคล้องกับประชุม รอดประเสริฐ (2533, น.19) ที่กล่าวว่า นโยบายการบริหาร คือ สิ่งที่บ่งช้ีถึงความตั้งใจของผู้บริหาร  
ว่าควรจะท า หรือไม่ควรท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในอนาคตหรือในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และเป็นแนวคิดอันจะน าไปสู่การ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกันมีมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับเอกราช กลิ่นคล้าย (2554, น.69) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ด้านนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้
ทัศนะไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย มีความสามารถในการเป็นผู้น าและการบริหารงานในโรงเรียน นโยบาย
การบริหารชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 9. สภาพการท างาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย มีความสะดวก 
สบายในการปฏิบัติงาน มีห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ อาคารของ
โรงเรียนมีความเหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียนมีบรรยากาศที่ดี
ในการส่งเสริมการท างานโรงเรียนตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การคมนาคมสะดวกสบาย ปลอดภัยจากมลภาวะ สอดคล้องกับ 
สิริอร วิชชาวุธ (2544, น.139) กล่าวว่า สภาพของการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สอดคล้องกับธิดารัตน์  องค์ประเสริฐ (2552, น.84) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 อ าเภอนายายอาม ด้านสภาพการท างาน ผลการวิจัยพบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ทัศนะไว้ว่า โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะดวกสบายใน
การปฏิบัติงาน มีห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ อาคารโรงเรียนมีความเหมาะสม 

  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรส่งเสริมในด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารของโรงเรียน
ควรให้การเอาใจใส่ดูแลการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่ จัดขึ้นด้วยการ
สร้างจิตส านึกในความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ผู้บริหารควรส่งเสริมในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยการเปิดโอกาสให้ครู
มาขอรับค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีการยกย่องชมเชยในการปฏิบัติงานของผู้ที่มีผลงานโดดเด่น ให้ก าลังใจและ 
ให้ค าปรึกษาท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีท้าทายความสามารถ  

3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ผู้บริหารควรส่งเสริมในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติของครู โดยเปิดโอกาสให้ครูมีการ
แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานงาน มีการรับมอบหมายงาน ที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน ใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน         
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4. ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมในด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานโดยผู้บริหารให้โอกาสครูในการเลื่อนต าแหน่ง ตามความสามารถที่ปรากฏจากผลงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคล  

5. ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารควรส่งเสริมในด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
โดยให้ครูและบุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและผู้ปกครองเสมอ ในการประชุม
วางแผนเกี่ยวกับโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากนักเรียนและผู้ปกครอง     

6. วิธีการปกครองบังคับบัญชา ผู้บริหารควรส่งเสริมในด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชาโดยผู้บริหารจะต้องมีความเอาใจใส่
ในการปฏิบัติงานของครูเพิ่มมากขึ้น ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู
เมื่อพบข้อบกพร่อง  

7. นโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน ผู้บริหารควรส่งเสริมในด้านนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน โดยผู้บริหาร
ควรมีการก าหนดนโยบายและเปูาหมายในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและครูชัดเจน และเป็นแนวคิดอันจะน าไปสู่การด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกัน  

8. สภาพการท างาน ผู้บริหาร และครู ควรร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาและส่งเสริมในด้านสภาพการท างาน โดยโรงเรียน
ควรมีการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในการปฏิบัติงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือในการสื่อสาร   
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูของโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10  
2. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูของโรงเรียนอื่น ๆ

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
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รูปแบบเสนอขอส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ 
---------------------------------------------- 

การเตรียมต้นฉบับ 
 ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ครบถ้วนตามหัวข้อในฉบับ ตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด A4 หัวข้อหลักตัวอักษรขนาด 16 หนา หัวข้อรองและเนื้อหา ตัวอักษรขนาด 14 ตั้ง
ค่าหน้ากระดาษขอบบน (top) 1.5 นิ้ว ขอบล่าง (bottom) 1 นิ้ว ขอบซ้าย (left) 1.5 นิ้ว ขอบขวา (right) 1 นิ้ว รวม
บรรณานุกรมแล้ว มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ใส่เลขหน้าทุกหน้า) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ชื่อเร่ือง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ตัวหนา 
2. ชื่อเจ้าของบทความ (ล าดับตามความส าคญั) ภาษาไทย ขนาด 14 ตัวหนา  

โดยระบุต าแหน่งและสังกัด ไว้เชิงอรรถด้านล่างหน้าแรก 
3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) หัวข้อขนาด 16 ตัวหนา เนื้อหาขนาด 14 เขียนสรปุ

สาระส าคญัของเรื่องใช้ภาษากระชับรัดกุม และควรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ชนิดของเครื่องมือ 
คุณภาพของเครื่องมือ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล และข้อค้นพบที่สอดคลอ้งตามวัตถุประสงค์ ความยาวไมเ่กิน 300 ค า  

4. ค าส าคัญ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 3 ค า 
5. บทน า  เป็นส่วนของความส าคัญที่น าไปสู่ปัญหาวิจัย โดยสรุปความเป็นมาให้เห็นความส าคัญของปัญหา  

มีการอ้างอิงเนื้อหาสนับสนุนความส าคัญ และเช่ือมโยงให้สอดคล้องกับสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และไม่ควรใส่ตารางหรือรูปภาพ  

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
7. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
8. วิธีด าเนินการวิจัย (ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (วิธีสุ่มกลุม่ตัวอย่าง) แบบแผนการวิจัย (วิจัยเชิงทดลอง) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู  การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล(อธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล)  

9. การวิเคราะห์ข้อมูล (น าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในรูปตารางหรือแผนภมูิ พร้อมแปลความหมาย       
ใต้ตารางหรือแผนภมูิ)  

10. สรุปผลและอภปิรายผล (สอดคลอ้งตามวัตถุประสงค)์ 
11. ข้อเสนอแนะ (น าเสนอ 2 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช้ 2) ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป) 
12. บรรณานุกรม (ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑร์ะบบ APA (American Psychological Association))  
13. ส่งไฟล์เอกสาร .DOC พร้อมท้ังกรอกข้อมูลลงในแบบส่งบทความลงตีพิมพ์ มาที่กองบรรณาธิการวารสาร

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา (fun2525@hotmail.com) 
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แบบส่งบทความลงตีพิมพ์ 
(โปรดใช้วิธีการพิมพ์หรือเขียนให้อ่านง่าย) 
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ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ..............) ช่ือ – สกุล..................................................................................... 
ต าแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย/์ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย/์อื่นๆ...........................)  
 สถานท่ีท างาน........................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................... 
 เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน......................................................มือถือ........................................................... 
 โทรสาร................................................................E-mail……………………………………..……………….……… 
มีความประสงค์ขอส่งบทความ เร่ือง 
 ช่ือภาษาไทย :…………………………………..…………………………………………………………………………….…….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 ............................................................................................................................................................... 
 
 ช่ือภาษาอังกฤษ :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………...……………………………………………..…… 
 ............................................................................................................................................................... 
 

กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได ้กองบรรณาธิการสามารถตดิต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ช่ือ-สกุล.................................................................................................................................................. 
 เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน......................................................มือถือ........................................................... 
 โทรสาร...........................................................E-mail…………………………………………………… 
 
 

        .........................................................................ลายมือช่ือ 
 

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

 วันท่ี.......................................................... 
                                                                                           

 

 

สามารถส่งบทความ พร้อมกรอกแบบส่งบทความลงตีพมิพ์ ไดโ้ดยตรงทาง E-mail address: fun2525@hotmail.com  
หรือส่งไฟล์ต้นฉบับลงแผ่นซดีีรอมมายังบัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อาคาร 11 ช้ัน 5)  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

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