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สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 

  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พุทธศักราช 2549 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 15 ปี มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ
ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาด้วยการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ การผลิตบัณฑิตให้มี
ศักยภาพ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมา
อย่างต่อเนื่อง 

ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เนื่องใน
วาระครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล" 
(New Normal for Sustainability in the Digital Era) ซึ่ ง ได้ รับ ความร่วมมื ออย่ างดี ยิ่ งจ าก
หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย จากสภาวิชาชีพ มหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่ให้ข้อเสนอแนะและตัดสินผลงานในครั้งนี้ และรวมถึง
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ตระหนักในความสำคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆในศาสตร์สาขาต่าง ๆ การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อวงวิชาการ ต่อผู้เรียน ต่อ
สังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการประชุมวิชาการและเอกสารรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการแก่นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา และ ผู้สนใจทั่วไปเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป 
 
 
 ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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สารจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
แห่งประเทศไทย (สสอท.) 

 
ในนามของสมาคมฯ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีสมาชิกทั้ง 65 สถาบัน ขอแสดงความ

ยินดีในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติครบรอบ 15 ปี ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในโลกยุคดิจิทัล” (New Normal for 
Sustainability in the Digital Era)  

ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและสร้างบุคลากร
ในสาขาวิชาต่างๆ รับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ประจักษ์ถึงความมั่นคงใน
การดำเนินการตามอุดมการณ์ของสถาบันอย่างแท้จริง 

ในปัจจุบัน กระแสของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
ในมิติต่างๆ ทำให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจำเป็นจะต้องทบทวนบทบาท และพันธกิจของสถาบันใน
การปรับเปลี่ยนระบบนิเวศด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เพ่ือให้
สามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจ ความต้องการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อ COVID-19 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับองค์กรในภาครัฐและเอกชนทุกประเภท ดังนั้น ในการที่มหาวิทยาลัย           
ราชพฤกษ์ได้จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อดังกล่าว จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงขออวยพรให้มหาวิทยาลัยได้
เจริญก้าวหน้า และเป็นหลักที่สำคัญของการอุดมศึกษาเอกชนของไทยในการแบ่งเบาภาระในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับประเทศ เปรียบประหนึ่งต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้
ประจำชาติไทย ที่มีความสวยงาม  มีประโยชน์ เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่า และเติบโตแผ่ขยาย
กิ่งก้านสาขา ให้ความร่มเย็น เป็นความหวังและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องสืบไป 

       
     ดร.พรชัย  มงคลวนิช 
    นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
                          ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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           สารจากสภาการสาธารณสุขชมุชน 
 

 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแพร่ ข้อค้นพบและประโยชน์ของงานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและประเทศชาติ ในวาระที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ได้ดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลา 15 ปี สภาการสาธารณสุขชุมชนซึ่งได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตบัณฑิต
ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและให้บริการวิชาการสังคมตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยสภาการ
สาธารณสุขชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ศักยภาพของพลเมืองด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม ทั้งด้านกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมโดย  
บูรณาการกับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจซึ่งมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือผลิตนิสิต บัณทิต
ที่มีคุณภาพและรองรับ การวัฒนาของสังคมในอนาคตต่อไป 
 
 
 นายอเนก ทิมทับ 
 เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
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สารจากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
แห่งประเทศไทย 

 

ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ถือเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้าน
การวิจัย และสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นแก่นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณที่ให้โอกาสใน
การเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
 
 
 นายวรวงค์ ระฆังทอง 
 นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 
 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 
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สารจากสมาคมขนส่งสินค้า 

และโลจิสติกส์ไทย 
 

ในการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถือเป็นอีกเวทีวิชาการ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนในศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ ๆ หวังว่าทุก ๆ ครั้งจะเกิดการต่อยอด เพ่ือให้เกิด
การประยุกต์ใช้ขึ้นจริงในประเทศไทย ถึงแม้สถานการณ์ในประเทศไทยยังประสบกับภาวะการระบาด
ของเชื้อโคโรน่า โควิด-19 ก็ตามทางสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยยินดีที่จะแบ่งปันและ
สนับสนุน ขอขอบคุณที่ได้มีส่วนร่วมการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

 
 

 ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ 
 นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิติกส์ไทย 
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คำกล่าวต้อนรับ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
“ชีวิตวิถีใหมสู่่ความยั่งยนืในยุคดิจิทัล” 

(New Normal for Sustainability in the Digital Era) 
โดย 

ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์

 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์) 

 
สวัสดีครับ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในปี 2564 ใน
หัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล" (New Normal for Sustainability in the Digital 
Era) ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านองค์ปาฐกพิเศษในวันนี้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ทิพากร 
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอุดมศึกษาของประเทศไทยเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน ซึ่งในวันนี้ท่าน
ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล" การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้รับความร่วมมือจากเจ้าภาพร่วม 4 หน่วยงาน 
ดังต่อไปนี้ 1) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) สภาการสาธารณสุขชุมชน 3) สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิ
สติกส์ไทย 4) สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่ร่วมบรรยาย
พิเศษ ได้แก่ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) องค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว 

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ 
ซึ่งรวมถึงผู้ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งนำเสนอผลงานเป็นจำนวน มาก มาทั้งจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หน่วยงาน
ราชการ รวมทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยผลงานที่ส่งเข้าร่วมมีอย่างหลากหลาย ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และผลงานทางด้านวิทยาก าร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีทั้งบทความวิจัย บทความทางวิชาการ ซึ่งครั้งนี้ส่งเป็นจำนวน
มากถึง 252 ผลงาน ในจำนวนนี้ 12 ผลงาน เป็นการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยัง
มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอีกเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ต้องขอขอบคุณ
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ผู้สนับสนุนทุกท่าน ท่านวิทยากร ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม
ครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ 
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คำกล่าวรายงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
“ชีวิตวิถีใหมสู่่ความยั่งยนืในยุคดิจิทัล” 

(New Normal for Sustainability in the Digital Era) 
โดย 

ดร.สันธยา   ชูทรัพย์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์) 

 

เรียน    ท่านประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร  

ดิฉัน ในนามของคณะผู้จัดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมงานการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่สู่
ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ได้กรุณา
มาเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันนี้ 

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นเวทีระดับชาติและนานาชาติให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา 

ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านบทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และ กิจกรรมอ่ืน ๆ 
กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป กิจกรรมในวันนี้ 
ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากท่านประธาน การประกาศรางวัลบทความวิชาการยอดเยี่ยม 
Best Paper Award การบรรยายพิ เศษ  จากผู้อำนวยการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEMEO)  และจากผู้อำนวยการบริหาร องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (JNTO)  การบรรยายองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ในห้อง RPU Talk ซึ่งมีการนำเสนอผ่าน 2 
ช่องทาง Facebook Live และ YouTube ผ่าน RPU Channel และการนำเสนอบทความวิชาการ
ระดับชาติจำนวน 240 เรื่อง และระดับนานาชาติจำนวน   14 เรื่อง การนำเสนอนวัตกรรม 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ในรูปแบบ  Virtual Exhibitions  จำนวน 98 เรื่อง ในภาคบ่ายหลังการ
นำเสนอบทความ มีการตัดสินการนำเสนอบทความทางวิชาการยอดเยี่ยม  

 
การจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายที่ เป็นสภาวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทความและผลงานเข้าร่วม
นำเสนอ รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาให้ข้อเสนอแนะและตัดสิน
ผลงานการนำเสนอวันนี้ คณะผู้จัดจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  

 
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน ได้กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิด
งาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
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คำกล่าวเปิดงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

“ชีวิตวิถีใหมสู่่ความยั่งยนืในยุคดิจิทัล” 
(New Normal for Sustainability in the Digital Era) 

โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต   ทิพากร 

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์) 

 

ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในวันนี้ การจัดกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการในแนวคิดนี้  เป็นการสร้างความตระหนักให้สถาบันการศึกษาและสังคมเห็น
ความสำคัญของการปรับตัวให้เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ในยุคดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนา
ทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล สังคม ชุมชน และประเทศชาติ การจัดเรียนการสอนในสถานศึกษาจึง
จำเป็นต้องผนวกเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในหลักสูตร พร้อมๆ กับปรับแนวทางการเรียนรู้ให้
เป็นไปในลักษณะเรียนรู้เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้พร้อม
สำหรับการดำเนินชีวิต ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในอนาคต  

ปัจจุบันดิจิทัลเข้ามาปฏิวัติโลก สถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทท่ีสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่
ให้มีสมรรถนะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยจะต้องเร่งพัฒนาระบบการศึกษา 
ระบบการบริหารจัดการให้มีความพร้อมทั้งบุคลากร ระบบการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการในวันนี้จึงนับว่าเป็นกิจกรรม
ที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ผมม่ันใจว่าผลงานวิจัยและงานนวัตกรรมที่นำเสนอในวันนี้จะสามารถช่วยตอบปัญหาที่
ประเทศไทยเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของสังคมไทยได้ 
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ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผมขอส่งความปรารถนาดีและอำนวย
พรให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพอย่างสืบเนื่องและยั่งยืนตลอดไป  

 
ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติ 

บุคคลทั่วไป เยาวชนและนิสิต นักศึกษา ผมขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
สวัสดีครับ  
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กำหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

“ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล (New Normal for Sustainability in the Digital Era)” 
 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 

08.00 น. เปิดระบบการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube 
(RPU Channel) 

08.15 – 08.30 น. “กิจกรรมรอบรั้ว RPU” ขอเชิญชมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษได้ที่ Facebook 
Live และ YouTube Live 

08.30 – 08.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 
15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

08.45 – 09.10 น. พิธีเปิด 
– อธิการบดี ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ 
– รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สันธยา ชูทรัพย์ กล่าวรายงานต่อท่านประธาน 
– รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวเปิดงาน 

09.10 – 10.00 น. – รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร บรรยายพิเศษ 
10.10 – 10.20 น. ประกาศผลรางวัลบทความยอดเยี่ยม และประกาศรายละเอียดการเข้าร่วมงาน 
10.30 – 16.30 น. นำเสนอผลการวิจัยในแต่ละกลุ่ม ตาม Link และรหัสเข้าห้อง 

1. กลุ่มสังคมศาสตร์ 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
3. กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5. กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
6. กลุ่มผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 

11.00 – 16.30 น. RPU Talk ห้อง 1 และห้อง 2 
– RPU Talk ห้อง 1 ขอเชิญเข้าฟังได้ที่ Facebook Live 
– RPU Talk ห้อง 2 ขอเชิญเข้าฟังได้ที่ Youtube Live  

https://www.facebook.com/rajaprukuniversity
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1186
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1190
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1193
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1196
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1198
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1201
https://www.facebook.com/rajaprukuniversity
https://www.youtube.com/channel/UCcHAD26MTK_hX5oFOCC-sNQ
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สารบัญ 

ล าดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน หน้า 
กลุ่มสังคมศาสตร์ 

1.  ภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 

กิตติพล พุ่มไสว 
ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ 

1 

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 

จุฑามาศ  พุ่มไสว 
ปฐมพรณ์  อินทรางกูร ณ อยุธยา 

วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 

17 

3.  ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษใน
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสังกัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

วิชชุลดา  นามสง่า 
ปฐมพรณ์  อินทรางกูร ณ อยุธยา 
วิเชียร  อินทรสมพันธ์ 

33 

4.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

วรชา  ยุกตานนท์ 
ปฐมพรณ์  อินทรางกูร ณ อยุธยา 

50 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 2) ศึกษาระดับการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
3) ศึกษาภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 เป็นจ านวน 284 คน และท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณขั้นตอน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จของงาน ส่วนภาวะผู้น าแบบสั่งการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2) การบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การบริหารบัญชี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การ
จัดท าและเสนอของบ ส่วนการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3) ภาวะ
ผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .794 

 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมาย การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 
Abstract 

The purposes of this research were to 1) investigate path-goal leadership of 
school principals under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 4, 
2) investigate budget management of schools under Kanchanaburi Primary Educational 
Service Area Office 4, (3) investigate influence of school principals’ path-goal leadership 
on budget management in schools under Kanchanaburi Primary Educational Service Area 
Office 4. A sample group was 284 principals and teachers in schools under Kanchanaburi 
Primary Educational Service Area Office 4, with stratified sampling. Data were collected 
by a set of 5-scale questionnaires. Mean and standard deviation were used for data 
analysis, while the hypothesis was tested by stepwise multiple regression analysis. 

The findings revealed that (1) overall path-goal leadership of school principals 
under Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 4 was at a high level. 
When inspecting at individual aspects, the highest averaged aspect was participatory, 
followed by achievement-oriented, while the directive type was the lowest. (2) 
Overall budget management of schools under Kanchanaburi Primary Educational 
Service Area Office 4 was at a high level. When inspecting at individual aspects, the 
highest rated aspect was accounting management, followed by budgeting 
preparation and proposal, while the lowest averaged aspect was resource raising and 
educational investment. (3) The path-goal leadership influenced on budget 
management of school principals under Kanchanaburi Primary Educational Service 
Area Office 4, significantly at .01 level with a multiple regression coefficient of .794. 
 
Keywords: Path-goal leadership, budget management of school, Kanchanaburi 

Primary Educational Service Area Office 4 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ประเทศไทยถือนับเป็นอีกประเทศหนึ่งได้ประสบ

กับภาวะวิกฤติของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น ทั้งทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
การศึกษา โดยเฉพาะระบบการศึกษาของประเทศไทยพบว่าการบริหารจัดการด้านการศึกษาไทยที่มี
มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนั้นไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้ประเทศไทยไม่มีศักยภาพในการ
แข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลก จึงก่อให้เกิดกระแสการปฏิรูปสังคมไทยขึ้น  และการปฏิรูป
การศึกษา ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่ทุกคนในสังคมตระหนักว่า เป็นเส้นทางน าไปสู่การ
แก้ปัญหาวิกฤติด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 3) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติใช้เป็นหลักในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ได้ก าหนดรายละเอียดส าหรับการน าไปปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
สถานศึกษาจะต้องด าเนินงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบของอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในการบริหารนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษาให้สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในทุก ๆ ด้าน ผู้บริหารสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานและใช้
ดุลยพินิจของวิชาชีพในการจัดการของสถานศึกษานั้น ๆ ให้มากขึ้น ซึ่งการบริหารงานในสถานศึกษา
ต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการท างานมีวิสัยทัศน์และที่ส าคัญเป็น
บุคคลที่มีภาวะผู้น าสูงและสามารถใช้ภาวะผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริหารงานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) 

อย่างไรก็ดีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ งที่จะน าไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาและบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทั้งยังเป็นผู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์กรอย่างมาก ทั้งในแง่การสร้างพฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีภาวะผู้น าและมีพฤติกรรมผู้น าที่เหมาะสมที่ถือได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์โน้มน้าวให้ผู้ตามมีความเต็มใจ และมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผลบรรลุและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ถือได้ว่าเป็นผลแห่งความส าเร็จและความมี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นผลที่สืบเนื่องจากการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าที่มีความสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานศึกษาจน
บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ (ศราวุธ กางส าโรง, 2559) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นได้ว่าภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้น าใช้
ความสามารถที่จะจูงใจให้ผู้ตามได้ปฏิบัติการและร่วมใจกับตนในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภาวะผู้น าของผู้บริหารจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
บริหารงานให้สัมฤทธิ์ผลความส าเร็จตามเป้าหมาย ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เพราะผู้น าเป็นบุคคลที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน สามารถช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เดินไปตามวิถีทางเพ่ือไปสู่เป้าหมาย โดยผู้น าเลือกใช้พฤติกรรมที่เห็นว่าเหมาะ
ที่สุดกับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาและสถานการณ์การท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้น าจะ
เลือกใช้แบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมที่สามารถเพ่ิมความคาดหวังในความส าเร็จและความพึงพอใจใน
งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ ตามทฤษฎีของ  House & 
Mitchell (1974: 81-97) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษา มี 4 แบบ 
คือ 1. ภาวะผู้น าแบบสั่งการ (Directive Leadership) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงสิ่งที่จะท าและ
ก าหนดแนวปฏิบัติให้มีตารางการท างานและมาตรฐานการประเมินผลงานคล้ายกับพฤติกรรมการมุ่ง
งานหรือมุ่งโครงสร้างงาน 2. ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) ค านึงถึงฐานะ
ความเป็นอยู่ ความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้งานน่าสนใจ มีมิตรภาพคล้ายกับพฤติกรรมมุ่ง
สัมพันธ์ 3. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) มีการปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน
ขอความเห็นหรือข้อเสนอแนะและน าความเห็นมาประกอบการตัดสินใจ 4. ภาวะผู้น าแบบมุ่ง
ความส าเร็จของงาน (Achievement-Oriented Leadership) ก าหนดจุดหมายท้าทายคาดหวังให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานสูงสุดและน าพาสู่ความเชื่อมั่นในตนเองสูง 

จากการที่กระทรวงศึกษาได้ก าหนดให้มีการบริหารงานภารกิจหลักของสถานศึกษา 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
ทุก ๆ ด้านถือว่ามีความส าคัญในการบริหารงานทั้งสิ้น แต่ในการบริหารงบประมาณนับว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญในการบริหารการศึกษา ซึ่งการบริหารงบประมาณจะเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักและงานด้านอื่น ๆ ของสถานศึกษาสามารถด าเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่างบประมาณมีความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

ในปัจจุบันพบว่า การบริหารงบประมาณสถานศึกษานั้น แต่ละสถานศึกษามีความแตกต่าง ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษาขนาดเล็ก 
งานบริหารงบประมาณย่อมมีน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือสถานศึกษาที่มีบุคลากรจ านวนมาก ทั้ง
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ทรัพย์สินงบประมาณและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ก็มีมากขึ้น ซ้ ายังมีวิธีการที่เป็นระบบและซับซ้อนมาก จาก
รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า สถานศึกษาหลายแห่งมี
งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการศึกษาและยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ โดยตรงอยู่จ านวนมาก และที่ส าคัญระเบียบแนวปฏิบัติ หรือ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณนั้น มักจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอยู่เป็นประจ าจึง
จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะปฏิบัติเป็นอย่างดี 
อีกท้ังผู้บริหารก็ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และทันต่อเหตุการณ์ มีการสั่งการหรือ
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน และมีการจัดสรรงบประมาณได้ เป็นอย่างดี 
สามารถบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จได้ (ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4, 2563) 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและปรับปรุงการ
บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับสถานศึกษาในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 ใช้ในการพัฒนาการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

2. เพ่ือศึกษาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

3. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่

ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวิธีด าเนินการ
ตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 982 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา 92 คน และ ครูผู้สอนในสถานศึกษา 890 คน (ข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 284 คน ซึ่งวิธีการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973: 1088) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิตามสัดส่วนของประชากรและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

 

ภาวะผู้น าแบบวิถีทาง-เป้าหมาย 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ภาวะผู้น าแบบสั่งการ  
2. ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน  
3. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม  
4. ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ    
   ของงาน 
 
ที่มา: House & Mitchell (1974) 

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลการใช้ 
   งบประมาณ 
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
5. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6. การบริหารการเงิน 
7. การบริหารบัญชี 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คู่มือการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2555  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีคุณลักษณะดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการท างาน 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของของผู้บริหารสถานศึกษา มี 

ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Best (1997) 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ (Best, 1997) 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 
1. ศึกษาภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้องน ามาเป็นเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเพ่ือ

ตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้าง เนื้อหา และความ
เหมาะสมในการใช้ภาษาและครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง ความ
ถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์หาค่า IOC (The Index of Item-Objective Congruence) ด้วยวิธีของ 
Rovinelli and Hambleton (1977) และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่ง
ผลการตรวจสอบที่ได้ค่าอยู่ในช่วง 0.50 ขึ้นไป จึงถือว่าข้อความนั้นมี่ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ (Cronbach, 1970: 
161) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.975 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว พิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไป

ยังผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยท าเป็น Google Forms พร้อม

หนังสือน าส่งการขอความอนุเคราะห์ในการตอบสอบถามจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทาง 
e-office โดยมีผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียน ด าเนินการส่ง Google Forms ให้กับผู้บริหารและครู 
ด าเนินการตอบแบบสอบถาม ให้ครบตามจ านวนที่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

3. เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จ านวน 284 คิดเป็นร้อยละ 100 และน ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือจัดล าดับข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1. วิ เคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล พ้ืนฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์เกี่ยวศึกษาภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดย
การหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยใช้สถิติ การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 284 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 184 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.79 มีอายุระหว่าง 35-45 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 50.71 การศึกษาระดับ ปริญญา
ตรี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 54.93 ประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.77 ต าแหน่งครู จ านวน 258 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.85 และส่วนใหญ่ไม่มีวิทยฐานะ จ านวน 
187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85 
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1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวม  
 ภาวะผู้น าแบบแบบวิถีทางเป้าหมาย

ของผู้บริหารสถานศึกษา      SD ระดับ ล าดับ 

1. ภาวะผู้น าแบบสั่งการ  4.41 0.70 มาก 4 
2. ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน  4.45 0.60 มาก 3 
3. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม  4.54 0.58 มากที่สุด 1 
4. ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน 4.50 0.59 มากที่สุด 2 

 รวม 4.48 0.62 มาก  
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(=4.48, SD=0.62)   

เมื่อพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 
4.54, SD=0.58) รองลงมาได้แก่ ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน (=4.50, SD=0.59) ส่วน
ภาวะผู้น าแบบสั่งการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (=4.41, SD=0.70) 

2. ผลการศึกษาระดับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวม 
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา   SD ระดับ ล าดับ 

1. การจัดท าและเสนอของบ 4.51 0.59 มากที่สุด 2 
2. การจัดสรรงบประมาณ 4.42 0.64 มาก 6 
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 4.47 0.61 มาก 4 
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 4.40 0.62 มาก 7 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวม (ต่อ) 

 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา   SD ระดับ ล าดับ 

5. การบริหารการเงิน 4.48 0.66 มาก 3 
6. การบริหารบัญชี 4.55 0.56 มากที่สุด 1 
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 4.44 0.64 มาก 5 

 รวม 4.47 0.62 มาก  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=4.47, 
SD=0.62)   

เมื่อพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารบัญชี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.55, 
SD=0.56) รองลงมา ได้แก่ การจัดท าและเสนอของบ ( =4.51, SD=0.59) ส่วนการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (=4.40, SD=0.64) 

3. ผลการวิเคราะห์หาอ านาจการท านายของภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา ด้วยการการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ได้รูปแบบของการวิเคราะห์ 3 รูปแบบ 
ดังตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์อ านาจท านายของภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่

ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

ตัวแปรท านาย b β t p 

1. ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน (X4)  3.269 0.500 8.794** 0.000 
2. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (X3) 1.953 0.286 4.720** 0.000 
3. ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน  (X2) 1.103 0.164 3.960** 0.000 
4. ค่าคงที่ (Constant) 13.907  3.110** 0.002 

  R=0.891,  R2=0.794,   R2
adj=0.792,    F=359.68,  

  df1=1,    df2=280,    SE est.= 7.112,   a=13.907,   Sig. < 0.01     

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดของงานวิจัย ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จ
ของงาน (X4) ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (X3) และ ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (X2) สามารถร่วมกัน
ท านายการบริหารงานงบประมาณ ได้ร้อยละ79.40 (R2=0.794) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
เมื่อปรับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ที่มีค่าเท่ากับ 7.112 (SEest=7.112) พบว่า 
ปัจจัย 3 ด้านที่สามารถร่วมกันท านายการบริหารงานงบประมาณ ได้ถึงร้อยละ79.20 (R2

adj=0.792) 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการท านายสูงสุด คือ ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน (β0.500) รองลงมา 

ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (β=0.286) และภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (β=0.164) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาระดับภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาระดับการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนผลการวิเคราะห์อ านาจท านายของภาวะผู้น า
วิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 สามารถร่วมกันท านายการบริหารงาน
งบประมาณ ได้ร้อยละ79.40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าแบบวิถีทาง-เป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายตามล าดับของสรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการบริหารแบบภาวะผู้น าแบบวิถีทาง-เป้าหมายของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อมีการพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ภาวะ
ผู้น าแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน ภาวะผู้น า
แบบสนับสนุน ส่วนภาวะผู้น าแบบสั่งการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในปัจจุบันมี
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน มีการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนการโยกย้ายของผู้บริหารและครู
ผู้ปฏิบัติงานงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้การบริหารงบประมาณเกิดความยุ่งยากต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ก าหนดชี้ชัดให้ครูในการปฏิบัติงาน
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งบประมาณ ก าหนดเป้าหมาย วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ผู้บริหารมีอ านาจการ
ตัดสินใจเพียงผู้เดียว สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556: 116-118) ได้สรุป ภาวะ
ผู้น าแบบสั่งการ หมายถึง ผู้น าที่เน้นการใช้อ านาจหน้าที่กับพนักงาน เพราะพนักงานยอมรับในอ านาจ
หน้าที่เป็นรูปแบบการท างานที่เน้นงานเหมาะสมกับพนักงานที่มีความสามารถน้อย การสั่งการจะช่วยให้
พนักงานเข้าใจและท างานได้ นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยของ ณปภัช อ าพวลิน (2557: 76) ได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการท างานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และงานวิจัยของ สุวรรณา เทพประสิทธิ์ (2555: 88-89) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าแบบ
วิถีทาง-เป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในโรงเรียนในอ าเภอคลองหลวงสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ภาวะผู้น าแบบ
วิถีทาง-เป้าหมายของผู้บริหารในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตาม
ตารางเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารบัญชี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การจัดท าและเสนอของบ 
การบริหารการเงิน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ การจัดสรรงบประมาณ ส่วนการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ที่
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 ให้ความส าคัญต่อการบริหารงานงบประมาณ เพราะสถานศึกษาต้องได้รับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังมีการบริหารงานงบประมาณใน
สถานศึกษาตามขอบข่ายการบริหารงบประมาณทั้ง 7 ภารกิจเป็นอย่างดี ชัดเจน ครอบคลุมในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพงษ์ ก้านกิ่ง (2560: 118-119 ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผล
วิจัย พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ทั้ง 7 ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ นุชา มาตหนองแวง (2562: 
101) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ผลวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณ 
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 พบว่าโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก และงานวิจัยของ พัชราภรณ์ จุลมณฑล (2557: 75-76) ได้ศึกษาการบริหารงบประมาณของ



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 13 ~ 

 

โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1. การ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

3. จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าแบบวิถีทางเป้าหมายส่งต่อการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม และภาวะ
ผู้น าแบบสนับสนุน สามารถร่วมกันท านายการบริหารงานงบประมาณ ได้ร้อยละ 79.20 ที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารในปัจจุบันมีการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้เกิดผลดีและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง เป็นต้นว่า การบริหารจัดการที่ดี การน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการท างาน ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยัง
ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบในการท างาน ความกระตือรือร้น ความถนัด และความสามารถของ
ผู้ร่วมงาน แต่สิ่งดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสามารถของผู้น าหรือผู้บริหารซึ่ งถือได้ว่า เป็น
องค์ประกอบส าคัญที่สุด ผู้น าที่มีความสามารถจะมีอิทธิพลในการจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามและท างาน
มุ่งสู่ความส าเร็จได้และส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ภูมิภัทร สุวรรณศรี 
(2560: 80-81) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงวิถี เป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พบว่า ภาวะผู้น าเชิงวิถีเป้าหมายของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความสัมพันธ์ กันเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน ภาวะ
ผู้น าแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น าแบบสั่งการ นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัย
ของ ดลญา พุดทอง (2557: 68) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ภาวะผู้น ามุ่งความส าเร็จของงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น ามุ่งความส าเร็จของงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และงานวิจัยของ วรุจ วรดล (2563: 148-149) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าวิถีทาง
เป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูเข้ามา
มีส่วนร่วมในการวางแผนตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งบประมาณ ส่งเสริมความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานหน้าที่ของครูผู้สอนและการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในวิชาชีพในระดับสูง มีการกระตุ้นให้ครูกล้าที่จะอภิปรายและฟังข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยทางตรงผ่านการประชุมอย่างเป็นทางการหรือทางอ้อมโดยการเสนอแนะความคิดเห็น
อย่างไม่เป็นทางการ 

2. จากผลการวิจัยการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูศึกษาขั้นตอน
การร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT) ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีการส่งเสริมให้ครูศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห์กิจกรรม
ตามภารกิจงานที่ต้องด าเนินการตามแผนงาน โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
และวงเงินนอกงบประมาณ มีการส่งเสริมให้ครูศึกษาขั้นตอนการจัดท าแผนก ากับตรวจสอบ ติดตาม
และป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยง  มีการขั้นตอนการวางระบบ และกลไกที่
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดการ
ประชุมชี้แจงเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์ของการมีระบบการบริหารการเงินและ
ควบคุมงบประมาณให้กับบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 
2. ควรศึกษารูปแบบภาวะผู้น าแบบอ่ืน ๆ ของผู้บริหารกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล 
3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมการน าตัวแปรอ่ืนที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อ

การบริหารงานงบประมาณ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มาร่วมศึกษา  
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ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 
Relationship between Strategic Administration and Internal Quality 

Assurance on Standard 2 of Administrative Process and Management 
of Schools under the Secondary Educational Service Bangkok Office 1 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) ศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 372 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า  การปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการ
ก าหนดกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ส่วนด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3) ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูงมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .90  

 
ค าส าคัญ:  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
Abstract 
The objectives of this study were to 1) investigate strategic administrative process of school 
principals under the Secondary Educational Service Bangkok Office 1, 2) investigate 
school’s internal quality assurance on standard 2: administrative process and 
management of schools under the Secondary Educational Service Bangkok Office 1, 
and 3) investigate relationship between administrative process and internal quality 
assurance of schools under the Secondary Educational Service Bangkok Office 1. A 
sample group consisted of 372 school principals and teachers under the Secondary 
Educational Service Bangkok Office 1 in the academic year 2020. Data were collected 
by a questionnaire and analyzed by means of percentage, mean, standard deviation, 
and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The findings revealed that 1) overall strategic administrative process of school 
principals under the Secondary Educational Service Bangkok Office 1 was at a high 
level. When inspecting at individual aspects, the highest averaged aspect was 
performance complied with strategies and control of strategies, followed by strategy 
analysis, while strategy determination was the lowest. 2) Overall internal quality 
insurance of standard 2: administrative process and management of schools under 
the Secondary Educational Service Bangkok Office 1 was at a high level. When 
inspecting at individual aspects, the highest averaged aspect was clear determination 
of school’s goal, vision, and mission, followed by ICT management to support 
administration and learning management, while teacher and staff development for 
professional excellence was rated the lowest. 3) Positive relationship between 
strategic administration and internal quality assurance on standard 2: administrative 
process and management of schools under the Secondary Educational Service 
Bangkok Office 1 was found, significantly at .01, with a correlational coefficient of .90. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อัน
น าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ
ที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลัก
เทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559)  

การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารคุณภาพ
ของสถานศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากร และด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ในด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาเน้น
ที่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถานศึกษา รวมทั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา เนื่ องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาคือ บุคคลที่เป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ
สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังเช่น วริศรา บุญธรรม (2560) กล่าวว่า 
ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาเป็นการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา มีการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ และสั่งสมทักษะประสบการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และการวางแผนในการท างาน 
น ามาซึ่งความส าเร็จลุล่วงในการปฏิบัติงาน การยอมรับจากบุคคลภายในและนอกสถานศึกษา รวมทั้ง
การจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อความก้าวหน้ าและ
ความส าเร็จของสถานศึกษา 
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา กลยุทธ์ขององค์การจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
องค์การได้ การท าความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การที่ประสบผลส าเร็จในการใช้กลยุทธ์เพ่ือ
การจัดการ จะท าให้นักบริหารได้ทราบถึงความส าคัญของกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนองค์การให้
ประสบความส าเร็จโดยจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ 
ณฐวัฒน์  พระงาม (2555) ซึ่งจะตรงกับ Adair (2002) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มี
ความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การทุกขนาดทุกระดับ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
ผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้น าที่รับผิดชอบในการสร้างและเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ขององค์การ และยังมี
หน้าที่ในการจูงใจให้บุคลากรน าการตัดสินใจของตนลงสู่การปฏิบัติ สรุปคือการบริหารเชิงกลยุทธช่วย
ให้ผู้บริหารมีการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงท าให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
ดีกว่าคู่แข่ง ช่วยให้องค์กรมีทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้บริหารสามารถยกระดับ
ผลการปฏิบัติงานขึ้นมาได้ท าให้องค์กรสามารถบรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลการประเมินของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 อยู่ในระดับ พอใช้มากท่ีสุด  แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนควรได้รับการพัฒนา
อย่างเร่งด่วน ควรมีการปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการ
ปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ทันเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงาน มีการวางแผนที่ครอบคลุมในระยะยาว ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการท างาน มีการท างานเป็น
ขั้นตอนใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะ
ช่วยท าให้โรงเรียนมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งหลักการแนวคิด ดังกล่าวคือ การบริหารเชิงกลยุทธ์  ซึ่ง 
Wheelen and Hunger (2004) ได้กล่าวไว้ว่า “การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ชุดของการตัดสินใจ 
และการปฏิบัติการต่าง ๆ ทางด้านการจัดการ ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดการด าเนินงานระยะยาวของ
องค์กร ประกอบด้วย การตรวจสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดท ากลยุทธ์ ซึ่ง
เป็นแผนกลยุทธ์หรือแผนระยะยาว การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการประเมินผลและการควบคุม” การ
ที่ผู้บริหารน าหลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนจะช่วยให้
สามารถวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนให้ด าเนินไปในทิศทางที่จะมุ่งสู่ความส าเร็จ ไปสู่
จุดหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ก าหนดไว้ได้ 

จากสภาพความเป็นมา ความส าคัญ เอกสารและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 เพ่ือให้ทราบว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 อยู่ใน
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ระดับใด การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 อยู่ในระดับใด และกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้บริหารหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 

2. เพ่ือศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 

 
สมมติฐานการวิจัย 

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวิธีด าเนินการตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 67 โรงเรียน ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 211 คน ข้าราชการครูจ านวน 5,194 คน รวมประชากรทั้งหมด 5,405 คน 
(ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2563) 

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 
372 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของ Yamane (1973: 1088) ด าเนินการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของขนาดสถานศึกษาและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีคุณลักษณะดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการท างาน 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

1) การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
2) การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
3) การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
4) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
6) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มา: ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2561) 
 

 
กระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ 
2) การก าหนดกลยุทธ  
3) การปฏิบัติตามกลยุทธและการ  
    ควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
ที่มา: Dess and Miller (1993: 
210) 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ 
Likert  

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารเชิงกลยุทธ์กับกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาเป็น
เกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถาม ก าหนดประเด็นที่จะสอบถาม น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้าน
โครงสร้างเนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้ภาษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบ และครอบคลุม
เรื่องท่ีต้องการศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง ความ
ถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์หาค่า IOC (The Index of Item-Objective Congruence) เพ่ือความ
ถูกต้องของเครื่องมือและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งผลการตรวจสอบที่
ได้มีค่าระหว่าง 0.67–1.00 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือครูในสถานศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach (1970: 161) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว พิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิ เคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล พ้ืนฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ 

(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
2. วิเคราะห์เกี่ยวศึกษากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวิเคราะห์หาค่าสถิติความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 372 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 63 มีอายุระหว่าง 31–40 ปี จ านวน 164 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 248 คนคิด เป็นร้อยละ 67 ต าแหน่งปัจจุบัน 
ข้าราชการครู จ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี จ านวน 223 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 และวิทยฐานะ ครู จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 70 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดย
ภาพรวม 

 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  SD ระดับ ล าดับ 

1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ ์ 4.28 0.70 มาก 2 
2. การก าหนดกลยุทธ์ 4.26 0.69 มาก 3 
3. การปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 4.28 0.64 มาก 1 

 รวม 4.27 0.67 มาก  
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จากตารางที่ 1 พบว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( =4.27, SD=0.67) เมื่อพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามกลยุทธและการ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.28, SD=0.64) รองลงมา ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ ์ ( =
4.28, SD=0.70) ส่วนการก าหนดกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( =4.26 , SD=0.69)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดย
ภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยภาพรวม 

 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  SD ระดับ ล าดับ 

1.   ด้านการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

4.33 0.61 มาก 1 

2. ด้านการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4.27 0.69 มาก 5 
3. ด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4.28 0.72 มาก 4 

4. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

4.26 0.71 มาก 6 

5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4.30 0.66 มาก 3 

  6. ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4.31 0.60 มาก 2 

 รวม 4.29 0.67 มาก  

 
จากตารางที่ 2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.29, SD=0.67) เมื่อพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.33, 
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SD=0.61) รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ( =4.31, SD=0.60) ส่วนด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( =4.26, SD=0.71) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังตารางที่ 4.13 

 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1   

กระบวนการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Ytt 

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ ์ (X1) .74** .72** .71** .75** .66** .70** .78** 
การก าหนดกลยุทธ์ (X2) .76** .79** .81** .74** .75** .74** .83** 
การปฏิบัติตามกลยุทธและการ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์ (X3)   

.75** .83** .77** .83** .74** .76** .85** 

กระบวนการบริหารเชิง 
กลยุทธ์โดยรวม (Xtt) 

.82** .86** .84** .84** .79** .80** .90** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ กระบวนการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .90 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก และผลการวิเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
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และการจัดการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .90 
 
อภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ผลการวิจัยครั้งนี้
สามารถอภิปรายผลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เนื่องมาจากผู้บริหารได้น าทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ใชในการบริหารองคกรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการก าหนดและวางแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ตลอดจนการประเมินและการควบคุมกลยุทธเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกร ที่เกิดจาก
กระบวนการมีสวนร่วมของผู้มีสวนเกี่ยวของสอดคลองสัมพันธ์กับสภาพแวดลอมเพ่ือน าองค์กรบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญพิชชา โคตรชาลี 
(2556) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยภาพรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการจัดท ากลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้าน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์และด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
คือ ด้านการควบคุมและการประเมินผล นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ รินรดา น้ าใจสุข (2556) ได้
ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจ าสายงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน และ วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน์ 
(2559) ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สังกัดส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก 

2. จากผลการวิจัย  พบว่า  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากการ
จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาของผู้บริหารที่มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสาลินี รัตนโอภา (2555) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
การประกันคุณภาพกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูหัวหน้างานการประกันคุณภาพภายใน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง
เขต 2 ผลการวิจัยการบริหารงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูหัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นยังพบงานวิจัยของ ศิรินทร ดงเรืองศรี 
(2561) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคม
พัฒนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า การด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ เกศรา สิทธิแก้ว (2558) 
ผลการวิจัย พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและแนวคิดของ Peter 
(1992) ที่ได้น าเสนอแนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยในขั้นตอนแรกกล่าวถึงความจ าเป็นของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
ปัจจุบันและอนาคต ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพที่มีความส าคัญต่อการศึกษาอย่างยิ่ง จากนั้นได้กล่าวถึง
กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการก าหนด
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้อย่างชัดเจน ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีการตัดสินใจ
โดยใช้ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ ก าหนดระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพทั้งในส่วนของกระบวนการและ
ผลลัพธ์อีกท้ังมุ่งมั่นให้สถานศึกษาเป็นเสมือนองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีกระบวนการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและมีการวางแผนการจัดการด าเนินคุณภาพเชิงรุก และได้มีการสรุปการประกันคุณภาพ
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การศึกษาว่าไม่สามารถรับประกันคุณภาพของตัวผู้เรียนได้แต่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถใช้เป็นวิธีการที่จะน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้ 

3. จากผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากในโรงเรียนส่วนใหญ่จะก าหนดให้มีการจัดท ากลยุทธ์ หรือแผนระยะยาว 
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับโอกาสและปัญหา
อุปสรรคที่เป็นอยู่ในขณะนั้นและในการจัดท ากลยุทธ์นั้นจะต้องสอดคล้องกับจุดแข็ง จุดอ่อนของ
โรงเรียน อีกทั้งต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  ภารกิจ เป้าหมายและการก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้เพ่ือให้สนองตอบต่อแนวคิด หลักการของ
โรงเรียนซึ่งต้องให้สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัย 
สุภาพร ภิรมย์เมือง (2556) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นยังมีงานวิจัย
ของ จักรกฤษณ์  พันธ์โพคา (2558) ได้ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก และยังมีงานวิจัยของ พงษ์ดนัย ศรีวิเชียร (2558) ได้ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูน าข้อมูล
ด้านชุมชนสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ ฯลฯ มาประกอบการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์
ส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผนกลยุทธ์โดยค านึงถึงการประหยัด
งบประมาณและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนพึงได้รับ และควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนด
กลไกและระบบที่ชัดเจนในการควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
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2. จากผลการวิจัยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
พบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการส ารวจความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นที่ตั้งของสถานศึกษา
เพ่ือน ามาก าหนดในเป้าหมายได้ชัดเจน มีการก ากับติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน 
เพ่ือให้การบริหารด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ มีการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงของผู้เรียนที่ครอบคลุมถึงชุมชน
และสังคม ได้แก่ หลักสูตรท้องถิ่นศึกษา ได้เปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสามารถในด้าน
วิชาชีพมาพัฒนาครู ผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต ท าให้ครูมีความสามารถใน
การจัดสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและให้ความส าคัญกับการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูและบุคลากรฝ่าย
อ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการและการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน าตัวแปรอ่ืนที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้กับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการและการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ซึ่งการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Yamane (1973: 1088) กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 301 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน สถิติการทดสอบประชากร 2 กลุ่มสัมพันธ์ และวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความคาดหวังของผู้ปกครองโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ในรายละเอียดพบว่าผู้ปกครองมีความคาดหวังด้านการส่งต่อสูงสุด รองลงมาด้านการส่งเสริม
นักเรียน ส่วนด้านการคัดกรองนักเรียนต่ าสุด 2) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากในรายละเอียดพบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลสูงสุด รองลงมาด้านการส่งเสริมนักเรียน ส่วนด้านการส่งต่อต่ าสุด 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคาดหวังกับความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสัมพันธ์กันอย่ างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ .465 4) เปรียบเทียบความคาดหวังกับความ
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พึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 โดยความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยมากกว่าความพึงพอใจ และจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ทั้งหมดมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 
Abstract 

The purposes of this research were: 1) Study the level of parent’s expectancy 
toward The Student Care and Support System 2) Investigate the level of parent’s 
satisfaction toward The Student Care and Support System. 3) Determine the 
relationship between parental expectancy and satisfaction toward The Student Care 
and Support System 4) Compare between parental expectancy with satisfaction 
toward The Student Care and Support. Using personal factors of parents as a sample 
classification, the target samples were selected from among parents of students in 
The Student Care and Support System in The Special Education Center School Group 
1. The samples of 301 people. Questionnaire survey was used as the research 
instrument. The study was performed statistical analysis by using the mean and 
standard deviation. Pearson’s product moment correlation coefficient, t-test of 
dependent sample, and Two-Way ANOVA, were useful tools for hypothesis testing. 

The results showed that 1) the average level of parent’s expectancy toward 
The Student Care and Support System was at the high level. It was thoroughly found 
parent’s expectancy at the highest and high level: student referring and 
encouragement, respectively. The lowest level of expectancy was the student 
screening process. 2) The average level of parent’s satisfaction toward The Student 
Care and Support System was at the high level, and it was showed in detail that 
parents satisfied with recognizing individual student at the highest level, and 
encouragement came in second. The lowest level of satisfaction was student 
referring. 3) Relationship between expectancy and satisfaction toward The Student 
Care and Support System were significantly related at the .05 level with significant 
correlation coefficient at 0.465. 4) Comparison between parent’s expectancy and 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาต ิ
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 35 ~ 
 

satisfaction toward The Student Care and Support System in were significantly 
different at .05 with the higher level of parent’s expectancy than satisfaction. 
Moreover, the total of parental expectancy and satisfaction classified by personal 
factors indicated no statistically significant difference. 

 
Keywords: parent’s expectancy and satisfaction, the student care and support 

system, the special education center 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือเด็กพิการ เป็นกลุ่มพิเศษที่ต้องจัดการศึกษาพิเศษให้
เนื่องจากเด็กพิการไม่สามารถจะรับการบริการทางการศึกษาเหมือนกับนักเรียนปกติได้ เพราะด้วย
ข้อจ ากัดของภาวะโรคที่ท าให้เกิดความพิการ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2560) กล่าวว่าการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ จะมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละ
บุคคล โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention Services) ตั้งแต่แรกเกิดหรือ
แรกพบความพิการ ให้การศึกษาอบรมพ้ืนฐานให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ช่วยเหลือ
ตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ นโยบายการศึกษาพิเศษที่ดีจะเป็นแนวทางให้มีการ
จัดการที่ เหมาะสมรวมทั้ งการจัดบริการด้านอ่ืน ๆ อาทิเช่น สื่อและบริการทางการศึกษาที่
เฉพาะเจาะจงกับความพิการ การบริการทางการแพทย์ คือการให้บริการทางกายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัดที่สอดคล้องกับความพิการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรอบด้านของนักเรียนพิการแต่ละคน
ที่จ าเป็นต้องได้รับ ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องมีนโยบายการศึกษาพิเศษเฉพาะ นอกเหนือไปจากนโยบาย
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  

“ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ โดย
ให้การสนับสนุนด้านรูปแบบการจัดการศึกษา บุคลากร เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้โอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดหลักการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ได้
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ซึ่งบัญญัติ
ว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางร่างกาย หรือสุขภาพ สถานะบุคคล จะกระท ามิได้ ซึ่งหมายความว่า 
ประชาชนไทยทุกคนย่อมมีสิทธิทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กันไม่ว่าจะมีสภาพทางร่างกาย หรือสุขภาพอย่างไร ทั้งนี้รัฐต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและความ
ช่วยเหลือให้ ตามมาตรา 55 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งอ านวย
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ความสะดวก อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายก าหนด” รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และรัฐบาลได้
พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือคนพิการอย่างเต็มที่ ดั้งนั้นทิศทางการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ จึงควรมุ่งเน้นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตั้งแต่พบความพิการ
และเตรียมความพร้อมให้คนพิการได้เรียนร่วมอย่างมีความสุขกับเด็กท่ัวไปในชุมชน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วมขึ้นและสนับสนุนให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 13 แห่ง และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 64 แห่ง รวมเป็น 77 
แห่งทั่วประเทศ มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการในพ้ืนที่ในการค้นหาคนพิการ คัดแยก ให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อม ส่งต่อ จัดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการทุกรูปแบบ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลรวมทั้งวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือคน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ มีการบริหารจัดการตาม
โครงสร้างการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งกลุ่มบริหารทั่วไปจะรับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้นเป็นงานที่แทรกอยู่
ในกระบวนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ยังไม่ได้แยกออกมาและวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เป็นระบบ ล่าช้า และไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองที่เป็นผู้เกี่ยวข้องหลักในระบบการจัดการเรียนการสอนใน
เด็กพิการ  

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) ระบุว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น
กระบวนการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่มีความสุขตามที่สังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา โดย
องค์ประกอบทั้ง 5 ด้านคือ 1) ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไชปัญหา 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ซึ่งถือ
เป็นข้อส าคัญในการพัฒนานักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งกระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
หนึ่งคนจะต้องอาศัยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพราะเนื่องจากสภาพความพิการ และ
สถานภาพทางครอบครัวที่ยากจน  

จากความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาระดับของความ
คาดหวังและระดับความพึงพอใจ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจ  และ
เปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจ และน าผลมาปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
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ศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้ตรงตามความพิการ และความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา 1 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 
เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครอง 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์
การศึกษาพิเศษในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 1 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

 
วิธีการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ และเปรียบเทียบความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยใช้ศูนย์การศึกษาพิเศษในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 5 
ศูนย์เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษในเครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จ านวน 1 ,214 คน 
(ข้อมูลจากแบบรายงานส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี 2563) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นผู้ปกครองนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษในเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 และส่วนกลาง ซึ่งท า
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973: 1088) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 
301 คน และแบ่งชันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแยกตามสถานศึกษา ทั้ง 6 จังหวัด 
จ านวน 301 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีคุณลักษณะดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวพ้ืนฐานของผู้ปกครองของนักเรียน ที่เข้าเรียนที่

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้ปกครอง มีข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่

มีต่อการบริหารทั่วไป ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าเนื้อหามาวิเคราะห์แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างข้อค าถาม ตามดัชนีชี้วัดให้ครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษาภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง ความ
ถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์หาค่า IOC (The Index of Item-Objective Congruence) เพ่ือความ
ถูกต้องของเครื่องมือและน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่ง
ผลการตรวจสอบที่ได้มีค่าระหว่าง 0.67–1.00 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ผู้ปกครองศูนย์
การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของ
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เครื่องมือโดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ (Cronbach, 1970: 161) โดยได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.97 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว พิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิ เคราะห์สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามโดยวิ ธีการหาค่าความถี่ ร้ อยล่ ะ 

(percentage) และการใช้แจกแจงความถี่ 
2. วิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยหาค่าเฉลี่ย (mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient: rxy) 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระกันใช้สถิติการ
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มสัมพันธ์ (t-test of dependent sample) 

5. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระกันใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 1 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 301 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 76.41 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.22 การศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 46.84 และ 
ส่วนใหญ่มี อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21 

1. ผลการศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์
การศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษโดยภาพรวม 

ความคาดหวังต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   SD ระดับ ล าดับ 

1. ด้านการรูจ้ักนักเรยีนเป็นรายบุคคล 4.45 0.67 มาก 4 
2. ด้านการคดักรองนักเรียน 4.31 0.71 มาก 5 
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4.46 0.61 มาก 2 

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 4.45 0.60 มาก 3 

5. ด้านการส่งต่อ 4.48 0.60 มาก 1 

 รวม 4.43 0.65 มาก  

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (=4.43, SD=0.65) เมื่อพิจารณาตามตาราง
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (   =4.48, SD=0.60) รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน (=4.46, SD=0.61) ส่วนด้านการคัดกรองนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (=4.31, 
SD=0.71) 

2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์
การศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษโดยภาพรวม 
ความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   SD ระดับ ล าดับ 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.32 0.84 มาก 1 

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 4.26 0.92 มาก 3 

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4.27 0.94 มาก 2 

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 4.14 1.01 มาก 4 

5. ด้านการส่งต่อ 4.00 1.04 มาก 5 

 รวม 4.23 0.93 มาก  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (=4.23, SD=0.93) เมื่อพิจารณาตามตาราง
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (=4.32, SD=0.84) รองลงมา
ได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ( =4.27, SD=0.94) ส่วนด้านการส่งต่อมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (=4.00, 
SD=1.04) 
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3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ความคาดหวังต่อ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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1.  ด้ านการรู้ จักนัก เรียนเป็น
รายบุคคล  

r 

.586** .367** .233** .355** .260** .575** 

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน  0.019 -0.073 0.077 0.078 -0.035 0.017 

3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน  0.069 0.111 0.000 0.041 0.108 0.097 

4. ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  

0.068 0.112 0.023 -0.032 0.076 0.077 

5. ด้านการส่งต่อ  0.031 0.057 -0.022 0.043 0.061 0.050 

ความคาดหวังต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวม  

.457** .312** .184** .280** .237** .465** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ความ

คาดหวังต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ กับความพึงพอใจต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .465 ซึ่งถือว่าความสัมพันธ์กันในระดับต่ า เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านที่มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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4. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครอง  

4.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ วิเคราะห์โดยใช้ t-test of dependent 
sample ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที ่4 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของศนูย์การศึกษาพิเศษ 

เพศ 
  SD t Sig. 

ความคาดหวัง 141.93 6.22 
11.15** .00 

ความพึงพอใจ 135.41 11.40 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความคาดหวังมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนน (=141.93, SD=6.22) มากกว่าความพึงพอใจ (  =135.41, SD=11.40)  

4.2 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่ อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครอง สามารถ
น าเสนอข้อมูลในตารางประกอบการบรรยาย ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที ่5 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์

การศึกษาพิเศษจ าแนกตามเพศชายกับเพศหญิง 
เพศ n 

  SD t Sig. 

ชาย 71 136.15 9.08 
0.77 .44 

หญิง 230 135.13 12.03 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยของคะแนน ( =
136.15, SD=9.08) มากกว่าเพศหญิง (=135.13, SD=12.03)  

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มี
ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษจ าแนกตามอายุ 

แหล่งความแปรปรวน 
(ความคาดหวัง) 

Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

df F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 34.43 11.48 3 
0.30 0.83 ภายในกลุ่ม 11516.24 38.91 296 

รวม 11550.67  299 
แหล่งความแปรปรวน 
(ความพึงพอใจ) 

Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

df F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 254.94 84.98 3 0.65 0.58 
ภายในกลุ่ม 38723.12 130.38 297 
รวม 38978.07  300 

 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าความคาดหวังและความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองจ าแนกตามอายุ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

แหล่งความแปรปรวน 
(ความคาดหวัง) 

Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

df F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.44 1.22 2 
0.03 0.97 ภายในกลุ่ม 11548.23 38.88 297 

รวม 11550.67  299 

แหล่งความแปรปรวน 
(ความพึงพอใจ) 

Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

df F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 234.10 117.05 2 0.90 0.41 
ภายในกลุ่ม 38743.97 130.01 298 

รวม 38978.07  300 
 

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองจ าแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์
การศึกษาพิเศษ จ าแนกตามอาชีพ 

แหล่งความแปรปรวน 
(ความคาดหวัง) 

Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

df F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 104.43 34.81 3 
0.90 0.41 ภายในกลุ่ม 11446.24 38.67 296 

รวม 11550.67  299 
แหล่งความแปรปรวน 

(ความพึงพอใจ) 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

df F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 23.18 7.73 3 0.06 0.98 
ภายในกลุ่ม 38954.89 131.16 297 
รวม 38978.07  300 

 
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าความคาดหวังและความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองจ าแนกตามอาชีพ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

อภิปรายผล 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 และส่วนกลาง ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ได้สอดคล้องกับ สุภาวดี ลาภเจริญ (2562) 
พบว่า รูปแบบการบริหารงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของ สมถวิล รัตน์อาษาดี และ อนุสรา สุวรรณวงศ์ (2562) พบว่า 
สภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตาราง
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการคัดกรองนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครองของนักเรียนพิการที่เข้าศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งเป็น
สถานศึกษาเฉพาะทางส าหรับเด็กพิการเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าสู่ระบบโรงเรียน โดย



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาต ิ
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 45 ~ 
 

การส่งต่อนักเรียนพิการที่มีปัญหา ทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ ทางด้านความบกพร่องทางร่างกาย ไป
รับการรักษากับผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน และยังรวมไปถึงคาดหวังให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมนักเรียน
ด้านพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ถือเป็นเป้าหมายหลักที่ผู้ปกครองคาดหวัง
จะให้นักเรียนได้รับการบริการแบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพ ไม่ใช่เฉพาะด้านการศึกษาจากครู
การศึกษาพิเศษเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาภรณ์ นาคประวัติ (2553) พบว่า 
โรงเรียนควรมีการติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่
สามารถดูแลและมีวิธีการเฉพาะทางท่ีสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อ านาจ 
ชยางคานนท์ (2555) พบว่า 1) การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของบุคลากรตามความ
คิดเห็นครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อมีการพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการส่งต่อมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเนื่องมาจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้บริการในรูปแบบเฉพาะบุคคล
โดยตรงอยู่ก่อนแล้ว โดยมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education 
Program: IEP) ให้นักเรียนเป็นรายบุคคลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการจดท าแผนการจดการศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2552 ด้านการส่งต่อที่
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อยที่สุดอาจจะเป็นสาเหตุเนื่องมาจากการประสานงานระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษ และผู้เชียวชาญเฉพาะด้านยังมีข้อจ ากัดอยู่ด้วยในเรื่องของระยะเวลา โดยจ านวน
ผู้รับบริการที่มีจ านวนมากขึ้น ท าให้การจัดสรรเวลาไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ส่งผลให้การพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนล่าช้าและไม่เป็นตามคาดหวัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรมาภรณ์ สนธิ (2560) 
พบว่า สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลค้นความสามารถพิเศษของนักเรียนอย่างเป็นระบบ ด้านการ
คัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่านักเรียนที่ส่งต่อได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและ
รวดเร็วการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

3. ผลการศึกษา ความคาดหวังต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ กับ
ความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ .465 ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ า ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากผู้ปกครองนักเรียนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษนั้นมีความคาดหวัง
ให้นักเรียนได้รับการบริการด้วยการส่งต่อนักเรียนให้กับผู้เชียวชาญทั้งทางจิตวิทยาคลินิกเพ่ือแก้ไข
ด้านพฤติกรรม ลดความเครียด และทางกายภาพบ าบัดเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย ทาง
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กิจกรรมบ าบัดเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยที่เน้นการ
ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นของ Daniel (2015) ศึกษาเรื่องโครงการระบบบริการแก่เด็กและ
วัยรุ่น โดยใช้วิธีการหลายรูปแบบเพื่อน ามาบริการแก่นักเรียนซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งได้ใช้ระบบ
การให้บริการแก่เด็กและเยาวชนในรัฐเพนซิลวาเนีย โดยใช้ระบบ Children and Adolescent Service 
System Program (CASSP) พบว่า ระบบการให้บริการนี้สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของ
เดก็และเยาวชนได้ โดยอาศัยการเก็บข้อมูลรายบุคคลแบบเป็นความลับ การคัดกรองนักเรียน และมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัย ณัฐวุฒิ พิมพิสุทธิ์ (2559) พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
สถาบันกวดวิชาสแควร์พลัส จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าทางด้านหลักสูตร ทางด้านค่าใช้จ่าย ทางด้าน
บุคลากรผู้สอนทางด้านสถาบันกวดวิชา ทางด้านข้อมูลข่าวสาร ทางด้านทัศนคติผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 

4. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ พบว่าความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยของคะแนนมากกว่าความพึงพอใจ และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจของผู้ปกครองจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ วุฒิการศึกษา และ
อาชีพ) ทั้งหมดมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเนื่องมาจาก ผู้ปกครองทุกคนล้วนมีความคาดหวังที่คล้ายคลึงกันล้วนอยากให้
นักเรียนได้รับบริการด้านการส่งต่อไปยังผู้เชียวชาญเพ่ือการฟ้ืนฟูศักยภาพของบุตรหลานที่พิการแบบ
องค์รวมด้วยทีมนักสหวิชาชีพ และคาดหวังให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพจากครูประจ าชั้น
ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียน ซึ่งในสภาพความเป็นจริงแล้วศูนย์การศึกษาพิเศษเองก็
เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางที่จัดการเรียนการเฉพาะบุคคลตามความพิการและความต้องการจ าเป็น
พิเศษอยู่แล้ว แต่ว่าปัจจุบันส่วนของการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชียวชาญก็ยังเป็นปัญหาเนื่องจาก
ข้อจ ากัดของบุคลากร และระยะเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐฐิญา ใจสุทธิ (2559) ที่ได้ศึกษาและ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยพบว่า 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านตรอกนอง 
(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) จ าแนกตามระดับชั้นของนักเรียน พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียนด้านการ
ส่งต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับนิฮานานี สาบา 
(2556) พบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตาม
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ทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดโดยประเด็นที่โรงเรียนมีครูแนะแนวโดยตรง
และเพียงพอเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยด้านการส่งต่อ
นักเรียนปัญหาคือ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานส่งต่อภายนอก  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1. ความคาดหวัง ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของ

นักเรียนด้านความสามารถพิเศษ เป็นรายบุคคล เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้าของพัฒนาการนักเรียน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งรายงานพฤติกรรมนักเรียน
เพ่ือให้ผู้ปกครองร่วมแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพและสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 
และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการจ าเป็น
ของผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูควรมีกระบวนการในการช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มที่มีปัญหาให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น โดยอาจจะต้องประสานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือส่งต่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ความพึงพอใจ ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดท าข้อมูลเบื้องต้นด้าน
ครอบครัวของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าเป็นข้อมูลในการคัดกรองนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูมีการจัดกลุ่มนักเรียนเสี่ยง ได้แก่ นักเรียนที่ชอบเก็บตัว มีการแสดงออกเกินขอบเขต และชอบท า
ร้ายตนเองเสมอ ๆ เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพและสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูให้ความส าคัญกับการส่งต่อนักเรียน ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนานักเรียนเป็นไปอย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาอ่ืน ๆ หรือในภาพรวมของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เฉพาะของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือจะน ามาใช้ในการพัฒนานักเรียนตามบริบทที่แตกต่างจาก
โรงเรียนปกต ิ

3. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานในด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม ที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
School-Based Administration Affecting Roles and Duties of the Basic 
Education Committee of Schools under the Secondary Educational 

Service Area Office Bangkok 1 
 

วรชา  ยุกตานนท์1 ปฐมพรณ์  อินทรางกูร ณ อยุธยา2 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธนบุรี, woracha.yuktanon@gmail.com 

2คณบดีบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุร,ี gs@thonburi-u.ac.th. 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2) ศึกษาระดับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 277 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ขั้นตอน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 2) บทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุด 1 ด้าน คือ ด้านพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแล เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และพบว่าอยู่ในระดับมาก 10 ด้าน 3) การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .761 
ค าส าคัญ: การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
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Abstract 
This research on school-based administration affecting the roles and duties of 

the basic education committee of schools under the Secondary Educational Service 
Area Office Bangkok 1 aims 1) to study the level of administration by using school-
based administration of the basic education, 2) to study the level of roles and duties 
of the basic education, and 3) to study the school-based administration that affects 
the roles and duties of the basic education. The sample group used in this research 
was the basic education committee of schools under the Secondary Educational 
Service Area Office Bangkok 1, which the sample size was determined using the 
formula of Taro Yamane (1973: 727-728) A sample of 277 people was obtained by 
Stratified Random Sampling. The research tools were questionnaires, the statistics 
used for data analysis were mean, standard deviation, hypothesis testing statistics 
using Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The results of the research were as follows: 1) School-based administration of 
basic education committees Overall, the average was at the highest level. and each 
aspect was at the highest level in all items 2) Roles and duties of the Basic Education 
Institutions Committee Overall, the average is at a high level. The aspect with the highest 
average was 1 aspect was the protection of children's rights, caring for children with 
disabilities, underprivileged children. and children with special abilities to develop their 
full potential and found that it was at a high level in 10 aspects. 3) School-based 
management that affected the roles and duties of the basic education committees of 
schools under the Bangkok Secondary Education Service Area Office, District 1 with 
statistical significance. at the .05 level with a multiple correlation coefficient of .761. 
 
Keywords: school-based administration, Roles and Duties of the Basic Education 

Committee, under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (4) ก าหนดให้มีการส่งเสริม
และสนับสนุนการกระจายอ านาจ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพให้เท่าเทียมและสอดคล้องแนวนโยบายพ้ืนฐาน
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แห่งชาติ ซึ่งตรงกับหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษา
ของรัฐ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 
ได้บัญญัติไว้ว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ไปยังคณะกรรมการและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 40 
ที่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ และส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนศาสนาอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา โดย
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545: 24) 

ผลจากการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ ท าให้มีการเปลี่ยนแนวความคิดการบริหารโรงเรียนจากเดิมที่
มีลักษณะการบริหารแบบรวมอ านาจ เน้นการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบาย ค าสั่ง และการควบคุมเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา อ านาจการบริหารอยู่ที่ส่วนกลาง โรงเรียนมีอ านาจในการตัดสินใจน้อยมาก มา
เป็นการบริหารแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) เพ่ือให้สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจใน
ขอบข่ายหน้าที่และภาระงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งการให้อิสระแก่สถานศึกษาในการก าหนดคามต้องการของตนเองได้ ซึ่ง
ลักษณะของการกระจายอ านาจดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ตรงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-Based Management: SBM) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 13) 

จากการรายงานของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2542: 22-23) พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทเพียงเล็กน้อย เป็นเพียงกรรมการที่ปรึกษาหรือรับทราบการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา ก าหนด
หลักสูตรแบบเรียน ท าให้การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น จะมีอยู่บ้างในรูปของการช่วยเหลือแรงงาน เงิน วัสดุ ครุภัณฑ์มากกว่า
การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามผล ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของระบบ คณะกรรมการ
ทุกระดับโดยเฉพาะในระดับโรงเรียนซึ่งเป็นระดับที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ดังนั้น คณะกรรมการ
สถานศึกษา จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างมาก แม้ว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการบริหารจัดการศึกษาร่วมกันแล้วก็ตาม การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ผ่านมามีข้อมูลและผลการศึกษายืนยันตรงกันว่า การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด รวมทั้งยังมีอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอยู่หลายประการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังขาดความ
ชัดเจน เรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าจะท าอะไรท าอย่างไร ท าเพ่ืออะไร บุคลากรของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความหลากหลายของพ้ืนฐานความรู้ในวิธีการท างาน ทักษะและประสบการณ์
ในการท างานร่วมกัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนหนึ่งมีความคิดว่า การบริหารจัด
การศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือผู้
ปฏิบัติตามการร้องขอจากสถานศึกษา (พันธุ์ทิพา ศรีตะพัสโส, 2552) 

จากสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ยังไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง เนื่องจาก
ส่วนมากได้รับการร้องขอจากสถานศึกษามากกว่า ขาดแรงจูงใจ ขาดความตระหนัก ขาดความชัดเจนใน
บทบาทหน้าที่ ขาดความกระตือรือร้น ตามการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 21-22) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งนี้เพ่ือน า
ข้อมูลเป็นแนวทางในการศึกษา พัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย 
จิตใจ สังคม รวมทั้งให้มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และส่งผลให้การจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาระดับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

3. เพ่ือศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
โดยมีวิธีด าเนินการตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น 
4. ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
7. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา 
8. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
9. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
10. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
11. แต่งตั้ งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เ พ่ือ
ด าเนินงานตามระเบียบ 
ที่มา: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2543 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

1. หลักการกระจายอ านาจ 
2. หลักการบริหารตนเอง 
3. หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. หลักความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ 
ที่มา: สถาบันพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษา (2548) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 67 โรงเรียน รวม
ทั้งสิ้น 903 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973: 727-728) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตาม
สัดส่วนของประชากรและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี ลักษณะเป็นแบบ
มาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ (Best, 1997) 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ (Best, 1997) 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้วิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎี ต ารา เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการ

วิจัยเพ่ือตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้าง เนื้อหา 
และความเหมาะสมในการใช้ภาษาและครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง 
ความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์หาค่า IOC (The Index of Item-Objective Congruence) เพ่ือความ
ถูกต้องของเครื่องมือและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและมี
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ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งผลการตรวจสอบที่ได้มี
ค่าระหว่าง 0.67–1.00 

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหา
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมา โดยใช้วิธีของ Cronbach (1970) โดย

ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตัวแปรต้นมีค่าเท่ากับ 0.983 และตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ 
0.955 

ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว พิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาระดับของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
กับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis)  

 
ผลการวิจัย 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไป 277 ฉบับ และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 277 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย น าเสนอเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 มีอายุระหว่าง 56 ปีขึ้นไป จ านวน 146 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.70 มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 60.60 มี
ประสบการณ์การท างาน 16 ปีขึ้นไป จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80 และมีต าแหน่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 96 คิดเป็นร้อยละ 34.70 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยรวม 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  SD ระดับ ล าดับที่ 

1.  หลักการกระจายอ านาจ 4.62 0.34 มากที่สุด 1 
2.  หลักการบริหารตนเอง 4.59 0.42 มากที่สุด 2 
3.  หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.58 0.41 มากท่ีสุด 3 
4.  หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 4.57 0.40 มากที่สุด 4 

รวม 4.59 0.36 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 1 พบว่าระดับระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.59, SD=0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักการกระจายอ านาจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( =4.62, SD=0.34) หลักการบริหารตนเอง ( =4.59, SD=0.42) ส่วนด้านหลักความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบไดม้ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( =4.57, SD=0.40) 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยรวม 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  SD ระดับ ล าดับที่ 
ด้านก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 4.49 0.38 มาก 3 
ด้านให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 4.49 0.41 มาก 3 
ด้านให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

4.48 0.42 มาก 4 

ด้านก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 4.47 0.42 มาก 5 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยรวม (ต่อ) 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

SD ระดับ ล าดับที่ 
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดร้ับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

4.49 0.42 มาก 3 

ด้านพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแล เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

4.51 0.42 มากทีสุ่ด 1 

ด้านเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไปของสถานศึกษา 

4.50 0.40 มาก 2 

ด้านระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอก
และภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน 
รวมทั้งสื่อสารจารตีประเพณศีิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

4.46 0.43 มาก 6 

ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งสถานศึกษากับชุมชนตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งวิทยากรของชุมชนและมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่น 

4.47 0.45 มาก 5 

ด้านให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

4.48 0.43 มาก 4 

ด้านแต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินงานตาม
ระเบียบนีต้ามที่เห็นสมควร 

4.41 0.47 มาก 7 

รวม 4.48 0.38 มาก  

 
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( =4.48, SD=0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยบทบาทหน้าที่ข้อที่ 6 พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแล เด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาสและเด็ก ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ( =
4.51, SD=0.42) รองลงมา คือ หน้าที่ข้อที่ 7 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน ทั่วไปของสถานศึกษา ( =4.50, 
SD=0.40) ส่วนหน้าที่ข้อที่ 11 แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินงานตาม
ระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( =4.41, SD=0.47)  
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 

รูปแบบ ตัวแปรท านาย R R2 R2
adj R2

change SE est. F P 
1. X4 .731a .535 .533 .263 .731a 316.474* .000 
2. X4, X3 .754b .568 .565 .254 .754b 179.967* .000 
3. X4, X3, X1 .760c .577 .572 .252 .760c 124.059* .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านหลักความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได ้(X4) ด้านด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X3) และด้านด้าน
หลักการกระจายอ านาจ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.760 มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.557 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (R2

adj) เท่ากับ 
0.572 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท่ากับ 0.760 ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรสามารถพยากรณ์
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร้อยละ 57.20 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านหลักการกระจายอ านาจ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านหลักความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
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โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับการกระจายอ านาจ
การจัดการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษา ซึ่งจะท าให้สถานศึกษาเกิดความอิสระ 
คล่องตัวในการบริหารจัดการตนเองได้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 39 ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วันชัย กล้าเอ่ียม (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัย  พบว่า 
1. สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสิงห์บุรีในภาพรวม พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายด้านพบว่า
อยู่ใน ระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านหลักการกระจายอ านาจ ด้าน
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านหลักการบริหารตนเอง และด้านหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

2. จากผลการวิจัยพบว่าระดับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ
โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อมีการพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแล เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านเสนอแนะ
และมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา และด้านแต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินงาน
ตามระเบียบนี้ตามที่ เห็นสมควร มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ที่ เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
มีการสนับสนุนให้เด็กพิการ ได้มีการเรียนร่วมกับเด็กปกติ รวมไปถึงมีการ ดูแลเด็กท่ีได้รับการทารุณ 
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง โดยได้รับ
ความร่วมมือจากองค์กรพิทักษ์สิทธิเด็ก เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เพปเลอร์ (Pepler, 1999: Abstract) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาสองเขตของเมืองอัลเบอร์ตา  ประเทศแคนาดา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย อาจารย์ใหญ่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนครู 
ผู้ปกครอง และศึกษาธิการอ าเภอ ข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษา ผลการศึกษา พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการศึกษามากที่สุด (ครูและอาจารย์ใหญ่) จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในการแสดงความคิดเห็น
ของตนในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนผู้แทนผู้ปกครองที่มีความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนน้อย
จะมีบทบาทน้อยในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และของคณะกรรมการมีความคิดเห็นต่อ
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แนวปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและรายด้านทั้ง 12 ด้าน อยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า 3 ด้านแรก ดังนี้ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ด้านส่งเสริม
ให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และด้านส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากร
ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

3. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ด้านหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (X4) ด้านหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X3) ด้านหลักการกระจายอ านาจ (X1) สามารถร่วมกันท านายบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ร้อยละ 57.70 (R2=0.577) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีอิสระในการ
บริหารจัดการ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเพ่ือให้การบริหาร
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยจะต้องบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความ
โปร่งใส และจัดท ารายงานการด าเนินงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยงข้องและ
สาธารณชนเป็นประจ าทุกปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิตา ไชยเทพ (2558) พบว่า ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการเจรจาต่อรอง ด้าน
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการสื่อสาร ด้านการท างานเป็นทีม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 การจัดให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ก ากับ ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา คณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนจะเข้ามามีบทบาท
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนด าเนินการและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ การท างานมีลักษณะการท างานเป็นทีม การพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งใดทุกส่วนในองค์การจะต้อง
เห็นด้วย ทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานต่าง ๆ และจะมีความตั้งใจที่จะท างานให้เกิดผลส าเร็จ
สูงสุด ซึ่งจะท าให้การบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญ์วรา ผลเจริญ (2559) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนสันติ
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ราษฎร์วิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า ครูมีความพยายามหา
โอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้ให้มากขึ้นทั้งจากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน การบริการ การท างานเป็นทีม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบันต้องมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมสมรรถนะหลักของครู ให้เพ่ิม
มากขึ้นท าให้สถานศึกษามีความพร้อมในทุกด้านและด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ และ
สถานศึกษาเกิดความอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการตนเองและช่วยเหลือตนเองได้ สามารถจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรี ยนท าให้
โรงเรียนมีความเข้มแข็ง โดยกระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
ดังนั้น สถานศึกษาจะมีอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและมีความอิสระ โรงเรียนจะเป็นฐานของการ
กระจายอ านาจ และการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรใน
โรงเรียนร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนจะกระจายไปสู่ผู้ปฏิบัติในรูปของคณะกรรมการหรือ
ทีมงานอย่างทั่วถึง คณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าที่ก ากับ สนับสนุน และส่งเสริม ผู้บริหารโรงเรียนซึ่ง
เป็นเลขานุการ จะเป็นผู้ตัดสินใจสั่งการตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไอเวอรสัน คริสตินา โจแอน (Iverson Christina Joann, 2001) ผู้วิจัยท าการศึกษาราย
กรณีการใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองนิวยอร์ค 
ซิตี (New York City) เป็นเวลา 1 ปี ผลการวิจัย พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่ได้เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียน แต่ถูกสั่งการมาจากรัฐโดยในเบื้องต้นโรงเรียนเพียงรับรู้ว่าให้โรงเรียนตัดสินใจแบบมีส่วน
ร่วม ครูใหญ่ของโรงเรียนมีความเข้าใจดีว่าผู้บริหาร และคณะกรรมการโรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายมากขึ้น จ านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการบริหารโรงเรียนเพ่ิมขึ้น การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ที่จะประสบความส าเร็จต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียนต้องออกกฎหมายที่ท าให้เกิดการกระจาย
อ านาจอย่างจริงจังและมีธรรมนูญหรือแม่บทในระดับโรงเรียนอย่างชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจจากกระทรวงและส่วนกลางมายังสถานศึกษา ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหารงานด้วยความอิสระ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการตนเอง 
ผู้บริหารจะต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมสอดคล้องกับ
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สภาพของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรแต่ละงานควรมีการวางแผนการด าเนินงาน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนโดยท าในรูปองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการ และร่วม
รับผิดชอบแก้ไขปัญหา พัฒนางานของตนอย่างครบวงจร ที่ส าคัญนั้นผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อผลงานที่เกิดขึ้น บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะ
ให้ตรวจสอบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

2. จากผลการวิจัยระดับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานควรศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้ความส าคัญกับบทบาทหน้าที่ในการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาของสถานศึกษา ศึกษาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ดูแล พิทักษ์สิทธิเด็ก และเด็กดอยโอกาส ระดมทรัพยากรด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือการศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ติดตาม ประเมินผล การ
บริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายในสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. จากผลการวิจัยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องศึกษาถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาสังกัดอ่ืน ๆ  
2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ 
3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ๆ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังด้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และ 4) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ านวน 198 คน 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน กลุ่มตัวอย่างครูที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ
สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนา จ านวน 16 คน กลุ่มตัวอย่างครูที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก จ านวน 219 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และการสนทนา
กลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ดัชนีความต้องการจ าเป็น และสถิติค่า t ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังด้านการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามสมรรถนะที่มีความต้องการจ าเป็น (PNIModified) 
อยู่ในระดับสูงสุดและต่ าสุดคือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (PNI=.55) และสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (PNI=.34) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกของครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (M=4.16) และเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (M=4.40) ผล
การผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิร
ตาราม พบว่า ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหลังเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (M=4.14) สูงกว่าก่อนเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ (M=3.24) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 และนักเรียนมีทักษะการคิดหลังเข้ารับการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก (M=3.36) สูงกว่าก่อนเข้า
รับการพัฒนาอยู่ในระดับพอใช้ (M=1.84) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการพัฒนา การพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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Abstract 
The purpose of this research were to 1) analyze current and the desirable states 

of developing active learning competency for Wat Khemapirataram school’s teachers;  2) 
to enhance the model of active learning competency; and 3) Study the results of use 
the model. The sample size was 132 executives and teachers, the 5 experts and a 
sample group for participating in active learning competency activity and volunteered for 
the research for 16 teachers. The research instruments were questionnaire and focus 
group. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard division, index 
PNI modified and t-test dependent samples. The results showed the current conditions 
and expected conditions for teachers' proactive learning management Wat 
Khemapirataram School. In terms of competence need hierarchy, the competency of 
building learning networks (PNI=.55) showed as the highest and the competence in using 
information technology and media literacy (PNI=.34) was the lowest. The development 
model of teachers' proactive learning management competency was appropriate at a 
high level (M=4.16) and feasible at a high level (M=4.40). The results of the experiment 
using a model for developing teachers' proactive learning management competency at 
Wat Khemaphirataram School found that the experimental participants had a statistically 
significantly higher proactive learning management competency at the .001 level. 
 
Keywords: Development Model, Competency Development, Active Learning 
 
ความเป้นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการปฏิรูปการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560–2579 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีการปรับลด
ระยะเวลาเรียนของภาควิชาการหรือภาคทฤษฎีลดลง แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาหลักที่นักเรียนควรรู้ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร และให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเพ่ิมเวลา
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น ภายใต้โครงการ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ให้นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้นครูลด
บทบาทการสอนด้วยการบอกเล่า การให้ข้อความรู้แก่นักเรียนโดยตรง ไปเป็นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมที่จะท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้
อย่างหลากหลาย ต้องเป็นครูแบบ Actively Teach คือ สอนแบบมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมให้นักเรียน
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อยากเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยครูสามารถน าการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา รวมถึงการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อ่ืน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562: ค าน า) 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
สร้างสรรค์ทางปัญญา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหารายวิชา เพ่ือช่วยให้นักเรี ยนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดย
กระบวนการคิดข้ันสูง กล่าวคือ นักเรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับ
จากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2555: 5) ซึ่งสอดคล้องกับ พรรณี ปานเทวัญ (2559: 17) ที่
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน จ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning) การจัดการศึกษาในศตวรรษนี้เป็นการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่ต้องตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนและมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงเพ่ือให้
นักเรียนน าความรู้และทักษะไปใช้ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จากสภาพปัญหาและความคาดหวังด้านการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะครูให้มีสมรรถนะที่
จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
ขั้นสูงและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ประกอบกับการเปลี่ยนบทบาทของครูให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
ผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และเพ่ือให้การด าเนินงานบริหารสถานศึกษา
หลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ภายใต้ความรู้ คู่คุณธรรม และมีทัศนคติที่ดีในการท างาน
ด้วยหลัก“KHEMA Administrative Model” ที่ประกอบด้วย K–H–E–M–A คือ K: Knowledge 
Strategy คือ การวางแผนในการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เป็นสมรรถนะของครู H: Hone 
Ability เป็นการพัฒนาความรู้ให้กับครูในหลากหลายวิธีตามบริบทของรายวิชาที่ครูจัดการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม E: Evaluation All เป็นการวัดผล
และประเมินผลอย่างรอบด้านแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วม และตามสภาพจริง M: Mentor 
Mindset เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูให้มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ A: 
Accommodate Change เป็นการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดยที่รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาครูให้มี



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 68 ~ 
 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างเหมาะสม เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรม และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น และส่งผลให้โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประสบความส าเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมา 
ภิรตาราม 

3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน

วัดเขมาภิรตาราม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 198 คน การสนทนากลุ่มเพ่ือสังเคราะห์สมรรถนะ องค์ประกอบ และ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล จ านวน 20 คน คือ ผู้บริหารโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้แก่ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยรอง
อ านวยการ จ านวน 4 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน และตัวแทนครูแต่ละสาระการ
เรียนรู้ จ านวน 8 คน  

2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมา
ภิรตาราม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  

3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม กลุ่มตัวอย่างคือ ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และที่สมัคร
ใจเข้ารับการทดลอง จ านวน 16 คน และนักเรียน ด้วยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) จ านวน 219 คน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ผู้วิจัย
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

รูปแบบและวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู 
การพัฒนาเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและปรับปรุงทักษะการท างานของบุคลากร โดยวิธีการ

ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และทักษะเฉพาะอย่าง ซึ่งในวงการศึกษามีการใช้รูปแบบวิธีการในการ
พัฒนาบุคลากรหลากหลายวิธีที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งได้แก่ การสอนงาน (Coaching) เป็นการพัฒนา
ความสามารถทางความรู้และทักษะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือการแก้ปัญหาและสะท้อนความคิด
อย่างสร้างสรรค์ การสอนงานนั้นเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วยความ
ช่วยเหลือและติดตาม (ณัฐธิดา ภู่จีบ, 2560: 27-35) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เป็นการน าผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในการแนะน า ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือครูให้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองให้สูงขึ้น เพ่ือสามามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล , 2552: 
21) ระบบการให้ค าปรึกษา (Counselling) การให้ค าปรึกษาเป็นการช่วยเหลือรูปแบบหนึ่งที่อาศัย

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เท่า
ทันสื่อ 
- การมีความรู้และทักษะในเรื่องท่ีสอน
เป็นอย่างดี และแสวงหาความรู้ใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 
- การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
- การเป็นมืออาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
- การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
- การเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
- การเป็นนักประเมินท่ีดี 

สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิง

รุกของครู 
โรงเรียนวัดเขมา

ภิรตาราม 

องค์ประกอบสมรรถนะ 
1. ความรู ้
2. ทักษะ 
3. ทัศนคติ 
4. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
 

รูปแบบวิธีการพัฒนา 
1. การสอนงาน 
2. ระบบพ่ีเลีย้ง 
3. การให้ค าปรึกษา 
4. การฝึกอบรม 
5. การนิเทศ 
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ความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับการปรึกษา เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาเกิด
ความเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา ได้ความรู้และทางเลือกในการแก้ปัญหานั้นอย่างเพียงพอ มีสภาพ
อารมณ์และจิตใจที่พร้อมจะคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง (สวัสดิ์ บรรเทิงสุข, 2542: 25) การฝึกอบรม 
(Training) เป็นกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงการท างานของบุคคลและองค์กร โดยการส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และทัศนคติ จะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ การฝึกอบรม
มีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 
เกิดความรักในองค์กร (บรรยงค์ โตจินดา, 2543: 194-202) และการนิเทศ (Supervision) เป็นการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนส่งผลไปสู่การเรียนของนักเรียนด้วยความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับนิเทศในการ
ช่วยเหลือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอนของนักเรียน (อรุณศักดิ์ เริงนิรันดร์ และคณะ, 2562: 180) 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มุ่งให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ โดย
มีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบันดาลใจ ให้ค าปรึกษา ดูแล แนะน าท าหน้าที่
เป็นโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful learning) นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ได้ มีความข้าใจในตนเอง ใช้สติปัญญา คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่บ่งบอกถึง
การมีสมรรถนะส าคัญในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ บรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562: 4) โดยมี
ลักษณะกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก 6 ลักษณะด้วยกัน คือ 1. กระบวนการเรียนรู้ที่ลดบทบาทการ
สอนและการให้ความรู้โดยตรงของครูแต่เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้และ
จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้น าความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 3. กิจกรรมเชื่อมโยงกับนักเรียนกับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน 
สังคม หรือประเทศชาติ 4. กิจกรรมเป็นการน าความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ หรือใช้ในสถานการณ์
ใหม่ 5. กิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมีผล มีโอกาสร่วมอภิปรายและ
น าเสนอผลงาน และ 6. กิจกรรมเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนกับครู และปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างนักเรียนด้วยกัน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พิสิทธิ์ สุพรรณศรี (2561: บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนท่าขอนยาง
พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูต้องการใช้รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 2. รูปแบบการ
บริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก มี
องค์ประกอบ จ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหาร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 5) ด้านการประเมินผล และ 6) ด้าน
ความพึงพอใจ โดยผลการตรวจสอบความเหมาะสมและน าไปใช้ได้ของรูปแบบการบริหารโรงเรียน และ
องค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมและน าไปใช้ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 3. การทดลองใช้รูปแบบ
พบว่า ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกชั้นเรียนสูงขึ้น และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และ 4. การ
ประเมินรูปแบบการบริหารพบว่า มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับแลมป์ 
(Lampe, 2020: Abstract) ได้ส ารวจประสบการณ์และความต้องการของครูเมื่อน าการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ไปใช้ที่มหาวิทยาลัยสาธารณะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้ในปัจจุบันมา
จากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีภายในห้องเรียนการเรียนรู้มาจากประสบการณ์โดยรวม ส าหรับกลยุทธ์
ที่น าไปใช้คณาจารย์และนักเรียนทั้งสองกลุ่มเห็นพ้องกันว่ามีการน ากิจกรรมความร่วมมือมาใช้มากขึ้น 
ท าให้ห้องเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ดังนั้นผู้บริหารงานวิชาการมองเห็นประโยชน์และความ
ท้าทายของการสอนในห้องเรียนที่มีการเรียนรู้แบบเชิงรุก สามารถจัดฝึกอบรมคณาจารย์เกี่ยวกับ
วิธีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกท่ีกระตือรือร้น ทั้งหลักสูตรแบบดั้งเดิมหรือแบบออนไลน์เพ่ือให้เป็น
แนวปฏิบัติทางการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มีความหมาย 
และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับนักเรียนในการเรียนรู้เชิงรุกซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ แบบ
คอนสตรัคติวิสม์ และมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

 
วิธีการวิจัย 

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังของครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม เพ่ือหาความต้องการจ าเป็นของครูในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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โดยขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ผู้บริหารและครู โรงเรียนวัด
เขมาภิรตาราม จ านวน 198 คน เพื่อน าผลที่ได้มาท าการพัฒนาร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ  

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือค้นหาสมรรถนะ องค์ประกอบ และวิธีการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และตัวแทนครู  

4. ด าเนินการระยะที่ 1 ระหว่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1 สิงหาคม–30 กันยายน 
2563) 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม 

1. การจัดท าร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ  
2. ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยใช้แบบสอบถาม

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบฯ ฉบับร่าง 

3. น าร่างรูปแบบฯ ที่ผ่านการหาฉันทามติแล้ว ปรับปรุงแก้ไขและเตรียมทดลองใช้ 
4. ด าเนินการระยะที่ 2 ระหว่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม–30 กันยายน 

2563) 
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
1. ท าคู่มือการใช้รูปแบบฯ เฉพาะส่วนที่ท าการทดลองใช้ และแบบประเมินสมรรถนะก่อน -

หลัง 
2. ประเมินสมรรถนะครูก่อนใช้รูปแบบฯ ด้วยแบบสอบถามการประเมินตนเองด้าน

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ โดยคัดเลือกวิทยากรในการทดลอง

เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มาจัดอบรมให้ความรู้
แก่ครูในสมรรถนะท่ีใช้ในการพัฒนา 

4. ด าเนินการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัด
เขมาภิรตาราม ด้วยกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกให้แก่ครูกลุ่มตัวอย่าง และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่ าง
ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (16 พฤศจิกายน 2563–15 พฤษภาคม 2564) 

5. ท าการประเมินทักษะการคิดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 219 คน ก่อนด าเนินการ
ใช้รูปแบบ โดยการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือประเมินทักษะการคิดของนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่างครูประจ า
วิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้าร่วมการทดลอง จ านวน 16 คน 
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5. ประเมินสมรรถนะครู หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ด้วยแบบสอบถามการ
ประเมินตนเองด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือทดสอบหาค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้รูปแบบด้วยสถิติค่า t (t-test dependent samples) 

6. ท าการประเมินทักษะการคิดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 219 คน หลังด าเนินการใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยการ
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินทักษะการคิดของนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่างครู จ านวน 16 คน 

7. สรุปผลการศึกษา และน าเสนอผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

8. ด าเนินการระยะที่ 3 ระหว่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (16 พฤศจิกายน 2563–
15 พฤษภาคม 2564) 
 
ผลการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพสมรรถนะปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนวัด
เขมาภิรตาราม ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับมาก (M=3.74) และสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือสมรรถนะการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง (M=3.23) ส่วนและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่
คาดหวังของครู พบว่ามีระดับความคาดหวังเท่ากันทุกสมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด (M=5.00) ส่วน
ล าดับความต้องการจ าเป็นที่มีค่า PNI มากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
(PNI=.55) และล าดับความต้องการจ าเป็นที่มีค่า PNI ต่ าสุด คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ (PNI=.34) ได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ

ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

สมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่คาดหวัง   

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

PN
I 

Ra
nk

 

1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรูเ้ท่าทันสื่อ 

3.74 0.440 มาก 5.00 0.000 มากที่สุด .34 8 
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ตารางท่ี 1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (ต่อ) 

สมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่คาดหวัง   

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

PN
I 

Ra
nk

 

2 การมีความรู้และทักษะใน
เรื่องที่สอนเป็นอย่างดี และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.66 0.491 มาก 5.00 0.000 มากที่สุด .37 7 

3 การเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

3.36 0.489 ปาน
กลาง 

5.00 0.000 มากที่สุด .49 4 

4 การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

3.34 0.311 ปาน
กลาง 

5.00 0.000 มากที่สุด .50 3 

5 การเป็นมืออาชีพ และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

3.38 0.223 ปาน
กลาง 

5.00 0.000 มากที่สุด .48 5 

6 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้ 3.74 0.440 มาก 5.00 0.000 มากที่สุด .55 1 
7 การเป็นผู้อ านวยความสะดวก 3.66 0.491 มาก 5.00 0.000 มากที่สุด .52 2 
8 การเป็นนักประเมินท่ีด ี 3.36 0.489 ปาน

กลาง 

5.00 0.000 มากที่สุด .46 6 

 
สภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกปัจจุบันของครู โรงเรียนวัดเขมา

ภิรตาราม ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า การให้ค าปรึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (M=3.35) 
และรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด การนิเทศ อยู่ในระดับปานกลาง (M=3.21) 
ส าหรับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่คาดหวังอยู่ในระดับที่มากที่สุดเท่ากัน (M=5.00) ส่วนล าดับ
ความต้องการจ าเป็นที่มีค่า PNI มากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า การนิเทศ (PNI=.56) และล าดับความ
ต้องการจ าเป็นที่มีค่า PNI ต่ าสุดคือ การให้ค าปรึกษา (PNI=.49) ได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะปัจจุบันและรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่คาดหวัง และ

ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของรูปแบบสมรรถนะ 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่คาดหวัง   

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

PN
I 

Ra
nk

 

1 การสอนงาน  3.33 0.200 ปานกลาง 5.00 0.000 มากที่สุด .50 4 
2 ระบบพ่ีเลี้ยง  3.32 0.188 ปานกลาง 5.00 0.000 มากที่สุด .51 3 
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ตารางท่ี 2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะปัจจุบันและรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่คาดหวัง และ
ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของรูปแบบสมรรถนะ (ต่อ) 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

สภาพปัจจบุัน สภาพที่คาดหวัง   

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

PN
I 

Ra
nk

 

3 การให้ค าปรึกษา  3.35 0.219 ปานกลาง 5.00 0.000 มากที่สุด .49 5 
4 การฝึกอบรม  3.29 0.207 ปานกลาง 5.00 0.000 มากที่สุด .52 2 
5 การนิเทศ  3.21 0.223 ปานกลาง 5.00 0.000 มากที่สุด .56 1 

 
ในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรมีการบูรณาการ

รูปแบบร่วมกัน คือ การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การฝึกอบรม และการให้ค าปรึกษา โดยการฝึกอบรม
นั้นควรเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่วนระบบนิเทศ ติดตามประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก ควรอยู่ในระดับที่เกิดขึ้นภายหลังกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือศึกษาผลการพัฒนา
สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือน าผล
การพัฒนาสมรรถนะครูมาปรับปรุงและพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน  
 

2. พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมา  
ภิรตาราม  
 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 
(M=4.16) และผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก (M=4.40) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้เพ่ือรับรองรูปแบบ 

หัวข้อ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

1 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของช่ือ
รูปแบบ 

4.20 0.447 มาก 4.60 0.548 มากที่สุด 

2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การพัฒนา 

4.20 0.447 มาก 4.40 0.547 มาก 

3 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
องค์ประกอบของสมรรถนะแตล่ะด้าน 

4.00 0.000 มาก 4.40 0.547 มาก 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 76 ~ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้เพ่ือรับรองรูปแบบ 

หัวข้อ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

M
ea

n 

SD
 

แป
ลผ

ล 

4 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลไกการ
สนับสนุนรูปแบบ 

4.40 0.547 มาก 4.00 0.000 มาก 
 

5 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของขั้นตอน
ของรูปแบบ 

4.00 0.000 มาก 4.60 0.547 มากที่สุด 

รวม 4.16 .089 มาก 4.40 .316 มาก 

 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

ประกอบด้วยรูปแบบทั้งสิ้น 4 รูปแบบ คือ การสอนงาน (Coaching) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การ
ฝึกอบรม (Training) และการให้ค าปรึกษา (Counseling) โดยมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมุ่งเน้น
พัฒนาสมรรถนะทั้งการสอนของครู ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) 
และคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Attributes) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่
พึงประสงค์ ประกอบด้วย 8 สมรรถนะ คือ สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
สมรรถนะการมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี สมรรถนะการเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สมรรถนะการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สมรรถนะการเป็นมืออาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
สมรรถนะการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สมรรถนะการเป็นผู้อ านวยความสะดวก และสมรรถนะการ
เป็นนักประเมินที่ดี โดยในรูปแบบการพัฒนามีกลไกในการสนับสนุนรูปแบบตามข้อเสนอแนะจาก
แบบสอบถามและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย การพัฒนาตนเอง (Self-Development) 
การสนับสนุนของสถานศึกษา (Organization Supporting) และการติดตามและประเมินผล 
(Follow up and Evaluate) ดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมแต่ละสมรรถนะ 
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3. การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัด
เขมาภิรตาราม 

ผลการประเมินสมรรถนะครูหลังเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก 
(M=4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า  สมรรถนะการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (M=4.29) และสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สมรรถนะ
การเป็นนักประเมินที่ดีอยู่ในระดับมาก (M=4.00) ผลการประเมินก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะ พบว่า ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหลังเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับ
มาก (M=4.14) สูงกว่าก่อนเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง (M=3.24) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

ก่อนและหลังการเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ 
ผลการประเมินสมรรถนะ จ านวน M SD t P 

ก่อนอบรม 16 3.24 .100 
24.258** .000 

หลังอบรม 16 4.14 .123 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 
 

ผลการประเมินทักษะการคิดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 219 คน หลังเข้าร่วมการ
พัฒนาสมรรถนะครูตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในภาพรวมอยู่ที่
ระดับดีมาก (M=3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ค้นหา/
ค้นพบค าตอบตามหลักเหตุผลจากแหล่งข้อมูลอยู่ในระดับดีมาก (M=3.48) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ สรุปความคิดรวบยอดตามหลักเหตุผลอยู่ในระดับดี (M=3.14) ผลการประเมินก่อนและหลังการ
เข้ารับการพัฒนา พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดหลังเข้ารับการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก (M=3.36) สูง
กว่าก่อนเข้ารับการพัฒนาอยู่ในระดับพอใช้ (M=1.84) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดัง
ตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินทักษะการคิดของนักเรียน ก่อนและหลังเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ตามรูปแบบพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

ผลการประเมินสมรรถนะ จ านวน M SD t P 

ก่อนอบรม 219 1.84 .248 
76.712** .000 

หลังอบรม 219 3.36 .173 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 

 
4. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู 

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ

ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตามความคิดเห็นของครูกลุ่ มตัวอย่าง จ านวน 16 คน ที่เข้าร่วมการ
ทดลองการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (16 พฤษภาคม 2563–15 พฤษภาคม 2564) ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (M=4.45) เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปยังต่ าสุดพบว่า ครูมีระดับความพึงพอใจ
ด้านการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะตามรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด (M=4.62) ส าหรับด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก (M=4.31) 

ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 219 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.45) เมื่อพิจารณา
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปยังน้อยที่สุด พบว่า นักเรียนมีความสุขในการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ใน
ระดับมาก (M=4.49) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดมีระดับที่เท่ากันคือ ครูน าความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน ครูสอดแทรกเนื้อหาในการจัดการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน ครูยอมรับในความแตกต่างระหว่างนักเรียนแต่ละคน และครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและสนุก (M=4.42)  

 
สรุปผลการวิจัย 

สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังของการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ใน
ส่วนของสมรรถนะที่มีค่าล าดับความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด 8 สมรรถนะ คือ สมรรถนะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ สมรรถนะการมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี และ
แสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สมรรถนะการเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล สมรรถนะการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สมรรถนะการเป็นมืออาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี สมรรถนะการสร้าง
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เครือข่ายการเรียนรู้ สมรรถนะการเป็นผู้อ านวยความสะดวก และสมรรถนะการเป็นนักประเมินที่ดี 
องค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ และคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ควรใช้เทคนิคการสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การฝึกอบรม และการให้
ค าปรึกษา ส าหรับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ 7 ส่วน ได้แก่ 1) ชื่อรูปแบบ 2) หลักการและความส าคัญ 3) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 4) องค์ประกอบของรูปแบบ โดยประกอบด้วยรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกันแต่ละ
สมรรถนะ คือ การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การฝึกอบรม และการให้ค าปรึกษา ที่มุ่งพัฒนา
องค์ประกอบของสมรรถนะ 4 องค์ประกอบ คือ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
5) กลไกการสนับสนุน คือ การสนับสนุนขององค์กร การพัฒนาตนเอง และการติดตามและ
ประเมินผล 6) แผนภาพของรูปแบบและการน าไปใช้ และ 7) ประโยชน์ที่ได้รับ ผลการทดลองใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พบว่า ครู
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และนักเรียนมีทักษะ
การคิดสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 
อภิปรายผล 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม 

ผลการศึกษาสภาพสมรรถนะปัจจุบันและสมรรถนะที่คาดหวังด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกของครู จากการวิเคราะห์ความถี่สูงสุดในแต่ละสมรรถนะ พบผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นความแตกต่าง
ของสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะที่คาดหวัง ครูมีความ
คาดหวังในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมากที่สุดทุกสมรรถนะ จากการศึกษาสมรรถนะ
ปัจจุบันพบว่า สมรรถนะการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ทั้งนี้อาจเกิดจาก
ประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของครูในสมัยปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง 
ครูขาดโอกาสในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงไกร พันธุ์ไทย (2559: 82) ที่กล่าวว่า ปัญหา
ส าคัญในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นั้นคือปัญหาด้านประสบการณ์ ทักษะในการสร้างเครือข่าย 
ในขณะที่ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่คาดหวังที่มีค่าความต้องการจ าเป็น
เฉลี่ยมากที่สุดคือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าครูตระหนักถึงความส าคัญของการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมากท่ีสุดในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
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ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากการศึกษาสภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกปัจจุบันของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม การให้ค าปรึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (M=3.35) และมี
ระดับความต้องการจ าเป็น PNI อยู่ในระดับต่ าที่สุด (PNII=.49) สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะโรงเรียน
วัดเขมาภิรตารามมีระบบการให้ค าปรึกษาแก่ครูที่เป็นรูปธรรม มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือ
รับร่วมรับฟังปัญหา และเสนอแนะแนวทางให้แก่ครูในทุกรูปแบบ จึงมีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยทุกสัปดาห์ในการร่วมคิด ร่วมปรึกษา และแนะน าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ สวัสดิ์ บรรเทิงสุข (2542 : 25) กล่าวถึง
ระบบการให้ค าปรึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้ขอรับค าปรึกษาให้สามารถเข้าใจตนเอง เข้าใจ
ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือเพ่ือให้สมาชิกในองค์กร ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  

ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และตัวแทนครู พบว่ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ควรมีกลไกในการ
สนับสนุนรูปแบบ ประกอบด้วย การพัฒนาตนเอง การสนับสนุนขององค์กร และการติดตามและ
ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับจารุวรรณ นาคูบัว 
(2552: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการความรู้ของโรงเรียน ได้แก่ ก าร
สนับสนุนของผู้บริหาร ความเข้มแข็งของทีมงาน การมีสิ่งกระตุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ การช่วยเหลือของ
หน่วยงานภายนอก การวางแผนและกิจกรรมการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนมี
บรรยากาศและสถานที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 

2. พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมา 
ภิรตาราม  

จากการสังเคราะห์เมื่อน ารูปแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มาพิจารณาราย
ด้านของแต่ละสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พบว่ามีสมรรถนะ
ครูที่เดน่ชัดคือ สมรรถนะการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ด้านสมรรถนะการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้มากที่สุด (PNI=.583) ซึ่งจะเห็นได้ว่าครูตระหนักถึงการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้นั้นมีความจ าเป็นอย่างมากต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และมีความต้องการที่
จะพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนการน ารูปแบบการสอนงาน 
ระบบพ่ีเลี้ยง และการอบรมเชิงปฏิบัติการมาบูรณาการที่จะส่งเสริมให้ครูมีองค์ประกอบของ
สมรรถนะด้านความรู้และทักษะควบคู่กัน รูปแบบวิธีการบูรณาการร่วมกันระหว่างการสอนงาน 
(Coaching) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) เหมาะกับการ
สมรรถนะด้านความรู้และทักษะมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงไกร พันธุ์ไทย (2560: 83) ที่กล่าวว่า 
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การฝึกอบรมโดยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกับกลุ่มบุคคลนั้น
จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนถ่ายโอนประสบการณ์และความรู้จาก
พนักงานสู่พนักงาน หรือจากวิทยากรสู่พนักงานโดยผ่านกิจกรรมของเครือข่ายการฝึกอบรมโดยสร้าง
เป็นเครือข่ายการเรียนรู้นั้นจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานในองค์การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านตรงตามที่พนักงานต้องการได้อย่างแท้จริง ท าให้ได้ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการท างานได้
อย่างรวดเร็วจากการที่พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหากับสมาชิกใน
เครือข่าย  

3. การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัด
เขมาภิรตาราม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของผลการประเมินสมรรถนะครู หลังเข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะของครู พบว่า สมรรถนะครูในทุกๆ สมรรถนะทั้ง 8 สมรรถนะสูงขึ้น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ การ
จัดกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีเนื้อหาสาระที่สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ที่ส่งเสริมทุกสมรรถนะ ใช้รูปแบบการอบรม   เชิงปฏิบัติการ (Training) โดยลงมือปฏิบัติแบบกลุ่ม
สัมพันธ์ผสมผสานกับการสอนงาน (Coaching) ผ่านการบรรยายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
ประกอบเนื้อหาค าบรรยาย พร้อมทั้งกิจกรรมกระบวนกลุ่มเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ กิจกรรมละลายพฤติกรรม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมร่วมกัน โดย
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ และเทคนิคการสร้างเครือข่าย 
และหลักการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยระหว่างการท ากิจกรรมนั้นจะมีครูพ่ีเลี้ยง (Coaching) คอยให้
ค าชี้แนะและตอบข้อสงสัยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายกลุ่ม โดยมีทีมวิทยากรให้ค าชี้แนะรายกลุ่มและบุคคล พร้อมทั้งวิทยากรได้ให้ความรู้และ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลและประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม และการน า
ความรู้และทักษะไปใช้ในการท างานและจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี 
(2557: 45-91) กล่าวถึงทฤษฎีกลุ่มสัมพันธ์ในการสอนว่า เป็นการสอนที่เน้นหรือให้ความสนใจเป็น
พิเศษในเรื่องพฤติกรรมของคนมีผลกระทบต่อกันและกัน ตามหลักการเรียนรู้ของทฤษฎีกลุ่มสัมพันธ์
ที่ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ตื่นตัวมีชีวิตชีวา การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีบทบาท
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของตน การเรียนรู้ที่ดีจะต้องเป็น
การเรียนรู้ที่เกิดจากความเข้าใจ การเรียนรู้ที่ดีจะต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถใช้การ
เรียนรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ได้การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบด้วยตนเองมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจลึกซ้ึงและจดจ าได้ดี ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้นและเกิดความรู้เพิ่มข้ึน 

ผลการประเมินทักษะการคิดของนักเรียน พบว่า หลังเข้ารับการการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัด นักเรียนมีทักษะการคิดสูง
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กว่าก่อนใช้รูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมีกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างให้
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้
จากภาระงานและชิ้นงานที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้น สายฝน แสนใจพรม (2564: 145-146) กล่าวว่า
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
learning เกิดจากครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การวัดและ
ประเมินผลที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยได้อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประกอบกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ของครู ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน ข้อค าถามเน้นการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ซึ่งครูได้น าค าถาม 
5W 1H มาใช้ในการถามกระตุ้นผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

4. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม 

ผลการประเมินสมรรถนะครู หลังเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะของครู พบว่า สมรรถนะ
ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเข้ารับการพัฒนา 
พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากผล
ของการท าบัญชีรายชื่อบุคคล องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของครู ซึ่งมี
ทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเครือข่าย และพร้อมทั้งการร่วมระบุและก าหนดพฤติกรรมคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่พึงประสงค์ท่ีกล่าวถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพ่ือนครูตลอดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมด้วยเป้าหมาย
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงไกร พันธุ์ไทย (2559: 82) ที่กล่าวว่า เครือข่ายการเรียนรู้ เป็น
โครงสร้างส าหรับการเรียนรู้ที่คนสนใจเรื่องเดียวกัน มารวมตัวกันมีพันธะทางสังคมที่ยึดเหนี่ยวสมาชิก
ไว้ร่วมกัน เป็นผลผลิตหรือตัวกลางเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์ในการท า
กิจกรรมของบุคคลในองค์การ ในเครือข่ายจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากแต่ละหน่วยงานใน
องค์การ ที่มีความรู้แตกต่างกันไปท าให้ภายในเครือข่ายมีความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. โรงเรียนสามารถน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียน

วัดเขมาภิรตารามที่ไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของครู ที่มีความสอดคล้องกับความ
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ต้องการและบริบทของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างสูงสุด 

2. การน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองค์กรอ่ืนที่มิใช่สถานศึกษา ควรท าการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการใช้รูปแบบฯ และศึกษาความต้องการจ าเป็นของบุคลากร ก่อนการน ารูปแบบไปใช้ เพ่ือให้
ได้ผลการพัฒนาสมรรถนะที่มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร 

3. ควรมีการวัดระดับสมรรถนะของผู้เข้าร่วมการพัฒนาก่อนการเข้าโปรแกรมตามรูปแบบฯ 
เพ่ือเป็นการวินิจฉัยความต้องการพัฒนาสมรรถนะตามด้านที่ขาดและมีความจ าเป็น เพ่ือจะได้
จัดรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมและตรงกับสมรรถนะที่จ าเป็น เพ่ือจะส่งผลให้การพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ

ครู เพ่ือประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาด้วยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งการวิจัยนี้เป็นเพียงการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาเพียง
บางส่วน 

2. ควรมีการวิจัยเรื่องการรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ เชิงรุกของนักเรียน 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เนื่องจากการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้
ของนักเรียนจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็น
การหาช่องว่างของสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครสูังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1 
Relationship between Administration based on the Threefold Learning 

and Performance Effectiveness of teachers under Nakhon Pathom 
Primary Educational Service Office Area 1 

 

พระมหาภัทรเมธ  จ าปา1 นิษฐส์นิี  กู้ประเสริฐ2 

1ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุร,ี attaramad7169@gmail.com 

2บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี, nitsinee@thonburi-u.ac.th  

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 2) ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ประชากร คือ ผู้บริหารและครูของในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ทั้งหมด 2,171 คน และกลุ่มตัวอย่าง 339 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านอธิปัญญาสิกขามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านอธิจิตสิกขา ส่วนด้านอธิศีลสิกขามีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านคุณภาพของงานมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านปริมาณงานและด้านเวลา ส่วนด้านค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 3) การ
บริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
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ค าส าคัญ: การบริหารตามหลักไตรสิกขา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

 
Abstract 

The purposes of the current study were to investigate 1) administration based on 
the Threefold learning of administrators under Nakhon Pathom Primary Educational 
Service Office Area 1, 2) performance effectiveness of teachers, and 3) relationship 
between administration based on the Threefold learning of administrators and 
performance effectiveness of teachers under Nakhon Pathom Primary Educational 
Service Office Area 1. 

A study population was 2,171 administrators and teachers with a sample of 339 
drawn by stratified random sampling technique. A questionnaire, with its congruences 
ranged from .60-1.00, and reliability of .992 was used as a research instrument. Data were 
analyzed by means of frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s 
product moment correlation coefficient. 

The findings revealed that 1) overall administration based on the Threefold 
learning of administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service Office Area 

1 was at a high level. The highest averaged aspect was adhipaññā-sikkhā (higher 

wisdom), followed by adhicitta-sikkhā (higher mind), while the lowest averaged adhisīla-

sikkhā (higher virtue). (2) Overall performance effectiveness of teachers under Nakhon 
Pathom Primary Educational Service Office Area 1 was at a high level. When inspecting at 
individual aspects, it was found that all aspects were averaged at high level. The highest 
averaged aspect was job quality, followed by job quantity and timing, while the lowest 
averaged aspect was expense. (3) Administration based on the Threefold learning of 
administrators positively related to performance effectiveness of staffs under Nakhon 
Pathom Primary Educational Service Office Area 1, significantly at .01 level.  
 
Keywords: administration based on the Threefold learning, performance effectiveness, 

Nakhon Pathom Primary Educational Service Office Area 1 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ปัจจุบันแนวความคิดการบริหารจัดการศึกษาหรือ Conceptual Design ที่ก าหนดโดยแผนการ

ศึกษาแห่งชาติมุ่งประเด็นหลักส าคัญในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมรวมทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศเน้นในเรื่องคุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดย
น ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งยังระดมสมอง
ร่วมกันคิดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ มาเพ่ือ
รองรับนโยบายจากแนวคิดการจัดการศึกษา โดยแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับได้ก าหนด วิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: ฉ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ
ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

การศึกษาทางพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องจัดเข้ากระบวนการการบริหาร
จัดการที่เป็นศิลปะของการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืนในความหมายนี้ชี้ในเห็นว่าผู้บริหาร
ประสบความส าเร็จในเป้าหมายของพวกเขาโดยการเตรียมการให้กับบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานอะไรก็ได้ที่มี
ความจ าเป็นผู้บริหารไม่ได้ปฏิบัติงานดังกล่าวด้วยตัวเองโดยมีกระบวนการของการวางแผนการจัด
องค์การการสั่งการและการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ในความหมายนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารใช้ทรัพยากร
ทั้งหมดขององค์การซึ่งมีเงินทุน อุปกรณ์ ข่าวสาร และคน เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ
คนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญท่ีสุดขององค์การซึ่งการบริหารจะหมายรวมความครอบคลุมประเด็น
ที่เป็นสาระส าคัญที่จะต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการด าเนินงานที่ผู้บริหารต้องด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จจะต้องมีประสิทธิภาพอันเป็นความส าเร็จของผลงานตามที่คาดหมายไว้ ผ่านการ
ใช้ทรัพยากรที่เป็น ปัจจัยต่าง ๆ ของการบริหารที่ผู้บริหารเกี่ยวข้องด้วยโดยตรง ประกอบด้วย คน  
เงิน วัสดุและการจัดการหรือที่เรียกโดยย่อว่า 4 M’s โดยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางสังคม
และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยทรัพยากรที่
เป็นส่วนประกอบในการบริหาร ประกอบด้วย ทรัพยากรคนทรัพยากรที่เป็นวัสดุและอุปกรณ์และ
ทรัพยากรทางด้านเงินทุนและทรัพยากรทางด้านข่าวสารข้อมูลมีการประสมประสานกันผ่าน
กระบวนการในการด าเนินงานด้วยประการทั้งปวงที่ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องต่อเนื่องกัน  
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แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่
คุณธรรม ดังนั้น หลักสูตรสถานศึกษาในทุกระดับจึงจัดมาตรฐานการศึกษาโดยการน าหลักธรรมทาง
ศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนหลักไตรสิกขาคือหลักการศึกษา 3 ประการ มี
จุดมุ่งหมายและกระบวนการของหลักไตรสิกขา ดังนี้ คือ อธิศีลสิกขา คือ การศึกษาในขั้นตอนฝึกให้เกิดมี
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะและ สัมมาอาชีวะเจริญงอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติ
วินัยและความสัมพันธ์ทางสังคมถึงมาตรฐานของอารยชน เป็นพ้ืนฐานแก่การสร้างเสริมคุณภาพจิตใจ อธิ
จิตสิกขา คือ การศึกษาในขั้นตอนฝึกให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิเจริญงอกงามขึ้นจน
บุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชนเป็น
พ้ืนฐานแห่งการพัฒนาปัญญา อธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาในขั้นตอนฝึกให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิและสัมมา
สังกัปปะเจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพร้อมทางปัญญาถึงมาตรฐานของอารยชนสามารถด ารงชีวิต
อยู่ด้วยปัญญามีจิตใจผ่องใสเบิกบานไร้ทุกข์หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นต่าง ๆ เป็นอิสระเสรีด้วยปัญญา
อย่างแท้จริง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2550) ด้วยพันธกิจหลักในพัฒนาผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
บริหารงานหรือการน าเอาเครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การมาใช้ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับองค์การ 
อักทั้งการบริหารงานด้วยการสร้างคนให้มีทักษะสูง มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจ มีความร่วมมือกัน 
และเป็นบุคคลที่รอบรู้ซึ่งเข้าใจถึงกลไกของสภาวะแวดล้อมในการด าเนินงานขององค์การและน าองค์การ
ไปสู่การแข่งขันได้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การสร้างคุณค่าและการแข่งขัน
ขององค์การ และเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว พวกเขาจะต้องเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ
แบ่งปัน การบูรณาการ และการใช้ความรู้ทั้งในระดับของส่วนบุคคลและในกลุ่มผู้ร่วมงาน บุคลากรต้อง
ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มากเป็นผลงานที่
มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดยสิ้นเปลืองทุนค่าใช้จ่ายพลังงานและเวลาน้อยเป็นบุคคลที่มีความสุขและพอใจ
ในการท างานเป็นบุคคลที่มีความพอใจจะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงานคิดค้นดัดแปลงวิธีการ
ท างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ  

ประสิทธิภาพในการท างานในองค์การเป็นหัวใจของการน าองค์การไปสู่การบรรลุผล
ความส าเร็จของการด าเนินงานองค์การจะมีให้บริการเป็นที่น่าพอใจมีความเจริญก้าวหน้าและสร้าง
ความพึงพอใจทั้งแก่ลูกค้าและแก่บุคลากรขององค์การก็ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ (สมใจ ลักษณะ, 2546: 11-12) แนวคิดการวัดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของ Peterson and Plowman (1989: 325) มีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ คุณภาพของ
งาน จะต้องมีคุณภาพสูงคือองค์กรและผู้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจผลการท างานมีความ
ถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็วนอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้าง
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ปริมาณงาน งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของ
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หน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัท
วางไว้และควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เวลา คือ 
เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัยมี
การพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสม
กับงานและวิธีการคือจะต้องลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากที่สุดประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและ
เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าสถาบันการศึกษาเป็นองค์ที่ไม่แสวงหาผลก าไร แต่มีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและยกระดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีการพัฒนาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมถือ
ได้ว่าเป็นผลก าไรของสถาบันการศึกษา 

จากการประมวลผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาในประเด็นของการการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จะเป็นแรงขับเคลื่อน
องค์กรที่จะพัฒนาองค์กรภายใต้การท าให้คนเป็นมนุษย์ที่มีทั้งความเก่ง ความดี และความสุข 
เสริมสร้างแนวทางต้นแบบของการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการบริหาร โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการชี้ให้เห็นถึง
แนวความคิดและวิธีการในการบริหารจัดการ และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารการศึกษาในสังคมไทย
สามารถใช้เป็นต้นแบบในการผลิตสร้างกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรเพ่ือเป็นตัวแบบในการด าเนินงานที่มีกลไกของศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา อันจะน าไปสู่การสร้างเป็นนโยบายการบริหารให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเน้น
การศึกษาไปยังหลักการบริหารการศึกษาวิถีพุทธ เพ่ือก่อให้เกิดตัวแบบการจัดการวิถีพุทธ เพ่ือไป
สร้างวัฒนธรรมองค์กร สังคมไทยให้มีประสิทธิผลสูงเกิดความมั่นคงของประเทศ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 
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สมมติฐานการวิจัย 
การบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดการบริหารตามหลักไตรสิกขา  
พระพุทธศาสนาเน้นความส าคัญของหลักไตรสิกขาเป็นอย่างมากเนื่องจากหลักปฏิบัติธรรม

ในพระพุทธศาสนาทั้งหมดจัดเข้ารวมอยู่ในหลักสิกขาเรื่องการศึกษารวมถึงการบริหารจึงเป็นเรื่องของ
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2550) ให้ทัศนะว่าไตรสิกขา ได้แก่ อธิศีล
สิกขา อธิจิต ตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา เรียกง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา  

1. อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ ได้แก่ องค์มรรคข้อ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะโดยสาระก็คือการด ารงตนด้วยดีในสังคมรักษาระเบียบวินัย 
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้องมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีงามเกื้อกูลเป็น
ประโยชน์ช่วยรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในทางสังคมให้อยู่ในภาวะเอ้ืออ านวยแก่ทุก ๆ 
คนจะสามารถด าเนินชีวิตที่ดีงามปฏิบัติตามมรรคกันได้ด้วยดี 

2. อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ได้แก่ องค์มรรคข้อ
สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิโดยสาระก็คือ การฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคงแน่วแน่ควบคุม
ตนได้ดีมีสมาธิมีก าลังใจสูงเป็นจิตที่สงบผ่องใสเป็นสุขบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งรบกวนท าให้เศร้าหมองอยู่
ในสภาพเหมาะแก่การใช้งานมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามความเป็นจริง 

3. อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง จนถึงความหลุดพ้นมีจิตใจเป็นอิสระผ่องใสเบิกบานโดยสมบูรณ์ ได้แก่องค์มรรคข้อสัมมาทิฐิและ
สัมมาสังกัปปะสองอย่างแรกโดยสาระก็คือ การฝึกอบรมให้เกิดปัญญาบริสุทธิ์ที่รู้แจ้งชัดตรงตามสภาพ
ความเป็นจริง ไม่เป็นความรู้ความคิดความเข้าใจที่ถูกบิดเบือนเคลือบคลุมย้อมสีอ าพรางหรือพร่ามัว
เพราะอิทธิพลของกิเลส มีอวิชชาและตัณหาเป็นผู้น าที่ครอบง าจิตอยู่การฝึกปัญญาเช่นนี้ต้องอาศัย
การฝึกจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นพ้ืนฐานแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้
เกิดขึ้นแล้วก็กลับช่วยให้จิตนั้นสงบมั่นคง บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างแน่นอนยิ่งขึ้นและส่งผลออกไปในการ
ด าเนินชีวิตคือท าให้วางใจวางท่าทีมีความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องและใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่
เอนเอียงไม่มีกิเลสแอบแฝงนั้นคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท ากิจทั้ งหลายเพ่ือประโยชน์สุขอย่าง
แท้จริงไตรสิกขาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลากร คือการจัดตั้งระบบระเบียบแบบแผน
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของบุคคลในองค์การซึ่งเนื้อหาสาระที่ส าคัญของไตรสิกขา
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นั้นได้สอดแทรกอยู่ในหลักธรรมต่าง ๆ เช่น โอวาทปาติโมกข์ ฯลฯ สามารถจ าแนกพระพุทธโอวาทที่
ทรงแสดงถึงความส าคัญของไตรสิกขาออกเป็นด้านต่าง ๆ  

แนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แนวคิดของ Peterson and Plowman (1989: 325) การวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

คือการลดต้นทุน ในการผลิตและในความหมายอย่างกว้างขวางรวมถึงคุณภาพของการมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้นก็เพ่ือสามารถให้บริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมและต้นทุนน้อย
ที่สุดเมื่อค านึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพัน ด้านการเงินที่มีอยู่ดังนั้น แนวคิดของค าว่าการวัด
ประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ คุณภาพของงาน จะต้องมีคุณภาพสูงคือองค์กรและผู้ได้
ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็วนอกจากนี้ผลงาน
ที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  ปริมาณงาน 
งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสม
ตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพ่ือให้ได้
ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เวลา คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่
ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือจะต้องลงทุนน้อยและได้ผล
ก าไรมากที่สุดประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต  ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้าน
การเงิน คน วัสดุเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การค้นคว้าอิสระเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามหลัก
ไตรสิกขาตามแนวคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) และศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวคิดของ Peterson and Plowman (1989) 
ผู้วิจัยสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย  

ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครูที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีทั้งหมด 121 โรงเรียนและมี
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครูที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 2,171 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1, 2564)  

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีทั้งหมด 339 คน ใช้หลักการก าหนด
ขนาดตัวอย่างแบบทราบค่าจ านวนประชากร โดยใช้สูตรส าหรับค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane (1973: 155) ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค่าความคลาดเคลื่อน .05 โดยใช้หลักการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ านวน 4 ข้อค าถาม เป็นแบบชนิดเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

การบริหารตามหลักไตรสิกขา  
1.  อธิศีลสิกขา  
2. อธิจิตสิกขา 
3. อธิปัญญาสิกขา 
ที่มา: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์        
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2550)  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. คุณภาพของงาน (Quality)  
2. ปริมาณงาน (Quantity)  
3. เวลา (Time)  
4. ค่าใช้จ่าย (Costs)  
ที่มา: Peterson and Plowman 
(1989) 
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(Rating Scale) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวฯ 3 ท่านตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และน าไปทดลองกับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับพบว่าเท่ากับ 0.992 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาตอบแบบสอบถามโดยขอความร่วมมือไป

ยังผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยแจก
แบบสอบถามจ านวน 339 ชุด ซึ่งได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

1. ผู้วิจัยท าหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรี ถึงผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเพ่ือขออนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  

2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองในวันประชุมบุคลากรก่อนเปิดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยแจกแบบสอบถามตามจ านวนตัวอย่างที่ก าหนดไว้  

3. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามในขั้นต้น ถ้าพบว่าแบบสอบถามที่มีการ
ตอบไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะของข้อมูลเพิ่มเติม 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการค านวณหาค่าทางสถิติดังกล่าวโดยอาศัยการค านวณ

จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
โดยน าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ไปวิเคราะห์และแปลความหมายคะแนนโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 
1981: 81) ดังนี้   

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยน า
ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ไปวิเคราะห์และแปลความหมายคะแนนโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 81) 
ดังนี้  
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ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครอูยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครอูยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครอูยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครอูยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครอูยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) โดยน าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปไปวิเคราะห์เทียบกับ
เกณฑก์ารก าหนดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Hinkle (1998: 118) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

      ค่า r    ระดับของความสัมพันธ์  
.91 - 1.00   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
.71 - .90   มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
.51 - .70   มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
.31 - .50   มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
.00 - .30   มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 
 

ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จ าแนกรายด้าน 

การบริหารตามหลักไตรสิกขา   SD แปลผล 

ด้านอธิศีลสิกขา 4.32 0.61 มาก 
ด้านอธิจิตสิกขา 4.33 0.64 มาก 
ด้านอธิปัญญาสิกขา 4.35 0.64 มาก 

ภาพรวม 4.33 0.65 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.33, SD=0.65) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านอธิปัญญาสิกขามี
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ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =4.35, SD=0.64) รองลงมา คือ ด้านอธิจิตสิกขา ( =4.33, SD=0.64 )ส่วนด้าน
อธิศีลสิกขามีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( =4.32, SD=0.61) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานงานของครูในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จ าแนกรายด้าน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  SD แปลผล 
ด้านคุณภาพของงาน  4.38 0.59 มาก 
ด้านปริมาณงาน 4.37 0.60 มาก 
ด้านเวลา 4.33 0.61 มาก 
ด้านค่าใช้จ่าย 4.16 0.67 มาก 

ภาพรวม 4.35 0.62 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.35, SD=0.62) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านคุณภาพของงานมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =4.38, SD=0.59) รองลงมา คือ ด้านปริมาณงาน ( =4.37, SD=0.60 )และด้าน
เวลา ( =4.33, SD=0.61)ส่วนด้านค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( =4.16, SD=0.67) 

 
ตารางท่ี 3 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 

บริหารตามหลักไตรสิกขา 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

คุณภาพของงาน(Y1) ปริมาณงาน(Y2) เวลา (Y3) ค่าใช้จ่าย(Y4) ภาพรวม(Y) 

ด้านอธิศีลสิกขา (x1) 
r .86** .82** .80** .85** .80** 
p .00 .00 .00 .00 .00 

ระดับ สูง สูง สูง สูง สูง 

ด้านอธิจิตสิกขา (x2) 

r .80** .79** .74** .81** .75** 

p .00 .00 .00 .00 .00 
ระดับ สูง สูง สูง สูง สูง 
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ตารางท่ี 3 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 (ต่อ) 

บริหารตามหลักไตรสิกขา 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

คุณภาพของงาน(Y1) ปริมาณงาน(Y2) เวลา (Y3) ค่าใช้จ่าย(Y4) ภาพรวม(Y) 

ด้านอธิปัญญาสิกขา (x3) 
r .85** .87** .85** .90 .82** 
p .00 .00 .00 .00 .00 

ระดับ สูง สูง สูง สูง สูง 

ภาพรวม 

r .87** .85** .83** .89** .82** 

p .00 .00 .00 .00 .00 
ระดับ สูง สูง สูง สูง สูง 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

จากตารางที่ 3 พบว่าการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 (r=.82, p=.00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดใน
แต่ละประเด็นพบว่า การบริหารตามหลักไตรสิกขาด้านอธิปัญญาสิกขา (x3) ของผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์สูงที่สุดในทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย(Y4) ของ
ครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 (r=.90, p=.00) รองลงมา คือ การบริหาร
ตามหลักไตรสิกขาด้านอธิปัญญาสิกขา (x3) ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน (Y2) ของครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 (r=.87, p=.00) และการบริหารตามหลักไตรสิกขาด้านด้านอธิศีลสิกขา 
(x1) ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพของงาน (Y1) ของครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 (r=.87, 
p=.00) ส่วนการบริหารตามหลักไตรสิกขาด้านด้านอธิจิตสิกขา (x2) ของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ต่ าที่สุดทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลา  (Y3) ของครู
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 (r=.74, p=.00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 
สรุปผลการวิจัย  

1. การบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
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พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านอธิปัญญาสิกขามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมา คือ ด้าน
อธิจิตสิกขาส่วนด้านอธิศีลสิกขามีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 

2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่าทุกด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านคุณภาพของงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านปริมาณงาน
และด้านเวลาส่วนด้านค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  

3. การบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละประเด็นพบว่า การบริหารตามหลัก
ไตรสิกขาด้านอธิปัญญาสิกขา (x3) ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์สูงที่สุดในทางบวกในระดับสูง
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย (Y4) ของครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 รองลงมา คือ การบริหารตามหลักไตรสิกขาด้านอธิปัญญาสิกขา (x3) ของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน (Y2) 
ของครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 และการบริหารตามหลักไตรสิกขาด้านด้าน
อธิศีลสิกขา (x1) ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน (Y1) ของครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ส่วน
การบริหารตามหลักไตรสิกขาด้านด้านอธิจิตสิกขา (x2) ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ต่ าที่สุด
ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลา (Y3) ของครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1  
 
อภิปรายผล  

1. ผลการวิจัย พบว่า การบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านอธิปัญญาสิกขามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมา คือ ด้านอธิจิตสิกขาส่วนด้านอธิศีลสิกขามีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้หลักพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการการบริหารตั้งแต่การเป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
รับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความสุขมเยือกเย็น ใช้
ปัญญาในการแก้ปัญหา มีความเที่ยงตรงความยุติธรรมและบริหารสถานศึกษาโดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถานศึกษาเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดเอนก ปุณฺณวุฑฺโฒ (แก้วดวงดี) 
(2561) รูปแบบการบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5. ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารงานครูอยู่ในระดับมากและยัง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวรา ชมแก้ว (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กับความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานีผลการวิจัย พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา สารัมย์ (2562) การบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า การบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านคุณภาพของงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคือด้านปริมาณงานและด้านเวลาส่วนด้านค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษามีเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละด้านและมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน โดย
ให้ครูออกแบบการที่เหมาะสม มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติกาญจน์ คงชัย (2560) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการปฏิบัติงานของครูใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ ไกรแก้ว (2560) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ผล
การศึกษา พบว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
การท างานสูง 

3. ผลการวิจัย พบว่า การบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาใช้
หลักธรรมในการบริหารโดยเน้นการบูรณาการทุกด้านท าให้ครูเกิดความรักและศรัทราในตัวผู้บริหาร
ท าให้ครูมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถโดยยึดผลประโยชน์ของ
สถานศึกษาเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวรา ชมแก้ว (2560) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบคุลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย พบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิการปฏิบัติงานของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 99 ~ 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้หลักธรรมเข้ามาบูรณาการการบริหารภายในสถานศึกษาเพ่ือ

ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดี ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา
กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนต่อผู้ใต้บังคับบัญชารักษาระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู มีสุขภาพจิตดี มีจิตใจที่เข้มแข็งมีความมั่นคงในอารมณ์สามารถควบคุม
ตนเองได้อย่างดีมีความสงบเยือกเย็นมีความรู้ความคิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบมีหลักการและ
เหตุผลความเที่ยงตรงความยุติธรรมอย่างมีวิจารณญาณใช้สติปัญญาโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
สถานศึกษาเป็นส าคัญควรก าหนดขอบข่ายงานให้ชัดเจนและให้ครูทุกคนรับทราบขอบข่ายงานนั้น
และก าหนดเป้าหมายของงานให้ชัดเจนโดยให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน และให้มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และควรใช้ธรรมมาภิบาลในการบริหารโดยยึดหลักเป็นผู้มีศิล
ธรรม มีความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นผู้มีปัญญาซึ่งจะส่งผลให้ครูมีความรักและศรัทราต่อ
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  

2. ผู้บริหารควรประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่องรวมทั้งน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือสร้างขัวญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

3. ผลการวิจัย พบว่า การบริหารตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู ดังนั้นผู้บริหารควรน าหลักธรรมเข้ามา
บูรณาการการบริหารงานให้เป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. การศึกษาทั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาการบริหารงานเฉพาะการบริหารเท่านั้นซึ่งยังมีประเด็นที่มีผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติของครู เช่น ปริมาณของภาระงาน งบประมาณที่ได้รับ การท างานเป็นทีม 
การรักและผูกพันต่อสถานศึกษา เป็นต้น 

2. นอกจากนั้นควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน งบประมาณท่ีได้รับ และตามลักษณะส่วนบุคคลของครูในสถานศกึษา 

3. การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณควรใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพควบคู่การการวิจัยเชิงปริมาณ 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) ศึกษาระดับ
การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) 
ศึกษาภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
และครู ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 341 คน โดยแบ่งออกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 13 คน และครู 328 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ด้วยการหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธี
ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) วิเคราะห์พหุคูณอย่างง่าย โดยวิธี Stepwise (Simple 
Regression Analysis Stepwise)  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหาร ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้อ านาจส่วนบุคคล รองลงมา คือ ด้านการ
เปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการกล้าเสี่ยง  2) การท างานเป็นทีม
ของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประสานงาน 
รองลงมา คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร  

mailto:dr.pathomporn@gmail.com
mailto:i_wichian@hotmail.com
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3) ภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับการท างานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า ภาวะผูน้ าแบบบารมี การท างานเป็นทีม 
 
Abstract 

The purposes of this study were to investigate 1) level of charismatic leadership 
of principals in schools under Samut Sakhon Primary Educational Service Office, 2) level 
of teachers’ team-working in schools under Samut Sakhon Primary Educational Service 
Office, and (3) influence of principals’ charismatic leadership on teachers’ team-working 
in schools under Samut Sakhon Primary Educational Service Office. A total number of 
341 sampled participants consisted of 13 principals and 328 teachers in schools under 
Samut Sakhon Primary Educational Service Office. A questionnaire was used as a 
research instrument. Data were analyzed by means of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s correlation, and Stepwise simple regression analysis.  

The findings revealed that(1) overall charismatic leadership of school principals 
under Samut Sakhon Primary Educational Service Office was at a high level. When 
inspecting at individual aspects, the highest averaged aspect was using personal power, 
followed by changing followers’ adhesion, while the lowest averaged was taking risks. 
2) Overall teachers’ team-working was at a high level. When inspecting at individual 
aspects, the highest averaged aspect was coordination, followed by creativity, while the 
lowest averaged aspect was communication. 3) Principals’ charismatic leadership 
positively related to teachers’ team-working in schools under Samut Sakhon Primary 
Educational Service Office, significantly at .05 level. (4) Principals’ charismatic leadership 
influenced on teachers’ team-working in school under Samut Sakhon Primary 
Educational Service Office, overall (Ytot) significantly at .05 level.  

 
Keywords: leadership, charismatic leadership, team-working 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
การบริหารเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการจัดการศึกษา ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญยิ่ง การ

บริหารโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพและด าเนินไปได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ซึ่งต้องรู้จักด าเนินบทบาทพฤติกรรมภาวะผู้น าของตนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ภาวะผู้น าไม่ได้จากัดเฉพาะอยู่กับผู้บริหารเท่านั้น บุคคลที่มีความสามารถอาจเป็นผู้น า
ได้เช่นกัน ภาวะผู้น าจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการบริหาร   การปฏิบัติงานใด ๆ หากคาดหวังจะให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแล้วจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น าต้องมีความช านาญอย่างดีในสิ่งที่
ตนปฏิบัติ มีความสามารถ ภาวะผู้นา (Leadership) ในการบริหาร งานและความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) และมีภาวะผู้นาแบบมีบารมี (Charismatic Leadership) จึงต้องมีความจ า
เป็นมาก 

การบริหารสถานศึกษาผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าแบบมีบารมี  ที่เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง 
ที่จะส่งผลต่อการท างานของผู้บริหาร เน้นความส าคัญที่เป้าหมายของงานเพราะจะส่งผลถึงการ
ปฏิบัติงานให้มีขวัญและก าลังใจ รู้จักเสียสละ ค่านิยม ความคิดเห็นและแรงจูงใจร่วมกันของผู้ตาม โดย
จะให้ผู้ตามนั้นรู้ถึงทิศทางในการท างานว่าจะมุ่งไปทางไหน ซึ่งท าให้คนท างานรู้ว่าเขามีความส าคัญและ
งานของเขาทั้งหมดมีความหมาย จึงท าให้มีแรงดลใจและทุ่มเทแรงใจแรงกายร่วมกัน สุดท้ายก็จะท าให้
ผู้ท างานทุกคน เกิดการยอมรับในงานและจุดมุ่งหมายของงานร่วมกัน ดังที่ คองเกอร์  และ คานันโก 
(Conger and Kanungo, 1987) ได้กล่าวว่า  ภาวะผู้แบบบารมี คือ ผู้น าที่มีความ สามารถพิเศษ มี
อิทธิพลเหนือจิตใจของผู้ร่วมงาน มีพฤติกรรมใช้แรงกระตุ้นให้ผู้ตามเชื่อมั่นในตนเอง เป็นแบบอย่างที่
ดี ท าให้ผู้ตามเชื่อม่ัน เต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น า โดยแบ่งออกเป็น 7 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์กว้างไกล 2) กล้าเสี่ยง 3) ใช้กลยุทธวิธีทุกรูปแบบ 4) ประเมินสถานการณ์รอบข้าง
ตลอดเวลา 5) เปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม 6) สื่อสารด้วยความมั่นใจ และ 7) ใช้อ านาจส่วนบุคคล 

ซึ่งในการบริหารสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้อง
อาศัยการท างานเป็นทีม ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันเพ่ือจะได้ด าเนินงานอย่างเต็มความ 
สามารถและมีการประสานงานอย่างดี เพราะหลักการท างานเป็นทีมเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางใน
การปฏิบัติ และหน้าที่รับผิดชอบของผู้อยู่ในทีมได้ช่วยให้การท างานเป็นทีมด าเนินไปอย่างราบรื่นเกิด
ประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังที่ รูมิก (Romig, 1996) กล่าวว่า 
คุณลักษณะที่จ าเป็นในการท างานเป็นทีมจะต้องมีการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการคิดต่อที่ดี
ทั้งสองทาง เกิดการคิดใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพ่ือมาพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ 
ผลตามเหมายขององค์การ องค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ทีมงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสานกันได้ดีนั้น ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่จ าเป็นในการท างาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบ 5 คือ 1) การ
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ติดต่อสื่อสาร 2) ความร่วมมือ 3) การประสานงาน 4) การมีความ คิดสร้างสรรค์ และ 5) การ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับผิดชอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร มีสถานศึกษาในสังกัดจานวน 102 โรงเรียน (กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2563: ออนไลน์) ทั้งนี้มีการติดต่อประสานงานและท ากิจกรรม
ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา เช่น กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมกีฬา
ภายใน กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย กิจกรรมแข่งขันกีฬาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งล้วนแต่
ต้องอาศัยความร่วมมือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น กิจกรรมเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่าการท างานเป็นทีมมีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมทุกอย่าง กิจกรรมนั้น ๆ จึงจะด าเนิน
ไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สภาพความเป็นจริงแล้วการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษามีไม่มากนัก แม้จะมีการจัดท าโครงสร้างการบริหารองค์การภายใน
สถานศึกษาท่ีนั้นให้มีการท างานเป็นทีม มีการแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา แต่ในการ
ปฏิบัติกลับมีการท างานเป็นทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีคนท างานจริง ๆ เพียงบางคนหรือบางส่วน
เท่านั้นบุคคลส่วนใหญ่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะท างานแต่ไม่มีบทบาท หรือไม่ได้ท างาน จึงท าให้งานไม่
มีคุณภาพ และส่งผลเสียต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่ไม่สามารถท าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การด าเนินงานได ้

จากสภาพความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่ศึกษาภาวะ
ผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทาง ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ให้มีประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

2. เพ่ือศึกษาระดับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

3. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
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สมมติฐานการวิจัย 
ภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบมีบารมีและการท างานเป็นทีมของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของ 
คองเกอร์ และ คานันโก (Conger and Kanungo, 1987) ด้านภาวะผู้น าแบบบารมี (Charismatic 
Leadership) และ แนวคิดของรูมิก (Romig, 1996) ด้านการท างานเป็นทีม มาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษา ตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารส่งผลต่อการท างาน
เป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร การวิจัยนี้ เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวิธีด าเนินการตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ,327 คนประกอบด้วย ผู้บริหาร

ภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหาร 
1. วิสัยทัศน์กว้างไกล  
2. กล้าเสี่ยง  
3. ใช้กลยุทธวิธีทุกรูปแบบ  
4. ประเมินสถานการณ์รอบข้างตลอดเวลา  
5. เปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม  
6. สื่อสารด้วยความมั่นใจ  
7. ใช้อ านาจส่วนบุคคล  
ที่มา: คองเกอร์ และคานันโก (Conger & 
Kanungo, 1987) 

 
 

การท างานเป็นทีมของครู 
ในสถานศึกษา 

1. การติดต่อสื่อสาร 

2. ความร่วมมือ 

3. การประสานงาน 

4. การมีความคิดสร้างสรรค์ 

5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: รูมิก (Romig, 1996) 
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สถานศึกษา 96 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษา 2,231 คน (กลุ่มบริหารงานบุคคล: ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณตาม
วิธีการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดส่วน
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 จากประชากรทั้งหมด 2,327 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 341 
คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 13 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษา 328 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีคุณลักษณะดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ประสบการณ์ในการ
ท างาน และขนาดสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหาร ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 32 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของครู ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 25 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับของ Likert 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารส่งผลต่อ

การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดย
มีข้ันตอนดังนี ้

1. ศึกษาภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาเป็นเกณฑ์
ในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถาม ก าหนดประเด็นที่จะสอบถาม น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้าน
โครงสร้าง เนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้ภาษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบ และครอบคลุม
เรื่องท่ีต้องการศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง ความ
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ถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์หาค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) เพ่ือความถูกต้อง
ของเครื่องมือและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งผลการตรวจสอบที่ได้มีค่า
ระหว่าง 0.67–1.00 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือครูในสถานศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ
โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ (Cronbach, 1970) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว พิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิ เคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล พ้ืนฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ 

(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
2. วิเคราะห์เกี่ยวศึกษาภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3. วิเคราะห์เกี่ยวศึกษาการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

4. วิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง เพ่ือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบมีบารมี
ของผู้บริหารกับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Product Moment 
Correlation) 

5. วิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง เพ่ือการวิเคราะห์ภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ปะสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยวิเคราะห์พหุคูณอย่างง่าย โดยวิธี Stepwise (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหาร ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหารในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวม  
(n=341) 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  

SD แปลผล ล าดับ 

1. วิสัยทัศน์กว้างไกล (X1) 4.03 0.50 มาก 6 
2. กล้าเสี่ยง (X2) 4.02 0.56 มาก 7 
3. ใช้กลยุทธวิธีทุกรูปแบบ (X3)  4.03 0.49 มาก 5 
4. ประเมินสถานการณ์รอบข้างตลอดเวลา (X4)  4.06 0.52 มาก 3 
5. เปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม (X5)  4.07 0.50 มาก 2 
6. สื่อสารด้วยความมั่นใจ (X6)  4.05 0.48 มาก 4 
7. ใช้อ านาจส่วนบุคคล (X7)  4.10 0.48 มาก 1 

รวม 4.05 0.50 มาก  

  
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหาร ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.05, SD=0.50) 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้อ านาจส่วนบุคคล (X7) ( =
4.10, SD=0.48) รองลงมา คือ ด้านการเปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม (X5) ( = 4.07, SD=0.50) ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านกล้าเสี่ยง (X2) ( =4.02, SD=0.56) 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับการท างานเป็นทีมของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวม 

(n=341) 

การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา x  SD ระดับ ล าดับ 
1. การติดต่อสื่อสาร 4.05 0.53 มาก 5 
2. ความร่วมมือ 4.08 0.52 มาก 3 
3. การประสานงาน 4.11 0.49 มาก 1 
4. การมีความคิดสร้างสรรค์ 4.08 0.48 มาก 2 
5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4.08 0.52 มาก 4 

ภาพรวม 4.08 0.51 มาก  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์การท างานเป็นทีมของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.08, SD=0.51) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประสานงาน ( =4.11, SD=0.49) 
รองลงมา คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ( =4.08, SD=0.48) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
การติดต่อสื่อสาร ( =4.05, SD=0.53) 

ผลการวิเคราะห์เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหารกับการ
ท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้วย
สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation) แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหารกับการท างานเป็น

ทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ตัวแปร (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) (Ytot) r 

(X1) 1.000 .664 .706 .564 .559 .512 .521 .622* ปานกลาง 

(X2) .664 1.000 .746 .524 .624 .572 .576 .706* สูง 

(X3) .706 .746 1.000 .578 .629 .642 .562 .685* ปานกลาง 

(X4) .564 .524 .578 1.000 .710 .702 .604 .758* สูง 

(X5) .559 .624 .629 .710 1.000 .723 .721 .767* สูง 

(X6) .512 .572 .642 .702 .723 1.000 .718 .762* สูง 

(X7) .521 .576 .562 .604 .721 .718 1.000 .731* สูง 

(Ytot)        1.000  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 3 พบว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหาร
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.512–0.746 เป็นสหสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แสดงดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี (Constant) .367 .122  2.997* .003 
ด้านเปลีย่นความติดยดึของผู้ตาม (X5)  .214 .041 .238 5.192* .000 
ด้านสื่อสารด้วยความมั่นใจ (X6)  .267 .041 .284 6.461* .000 
ด้านกล้าเสี่ยง (X2) .183 .033 .229 5.628* .000 
ด้านใช้อ านาจส่วนบุคคล (X7)  .159 .041 .170 3.874* .000 
ด้านวิสัยทัศน์กว้างไกล (X1) .093 .035 .102 2.681* .008 

ค่าคงที=่.367, SEest=± .122 
R=.866, R2=.749, R2

adj=.746, F=200.261, Sig.=.000 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ด้านเปลี่ยนความติดยึดของ

ผู้ตาม (X5) ด้านสื่อสารด้วยความมั่นใจ (X6) ด้านกล้าเสี่ยง (X2) ด้านใช้อ านาจส่วนบุคคล (X7) และ
ด้านวิสัยทัศน์กว้างไกล (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ในการท านายการท างานเป็นทีม
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาพรวม (Ytot) 
เท่ากับ 0.866 ค่าสัมประสิทธิ์ในการท านาย (R2) เท่ากับ 0.749 หมายความว่า ภาวะผู้น าแบบบารมี
ของผู้บริหารในด้านเปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม (X5) ด้านสื่อสารด้วยความมั่นใจ (X6) ด้านกล้าเสี่ยง 
(X2) ด้านใช้อ านาจส่วนบุคคล (X7) และด้านวิสัยทัศน์กว้างไกล (X1) สามารถท านายการท างานเป็น
ทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมดี
ร้อยละ 74.90 ค่าประสิทธิภาพในการท านายที่ปรับแล้ว  (Adjusted R2) เท่ากับ 0.746 มีค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากับ 0.122 ในลักษณะนี้แสดงว่า ภาวะ
ผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารในด้านเปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม (X5) ด้านสื่อสารด้วยความมั่นใจ (X6) 
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ด้านกล้าเสี่ยง (X2) ด้านใช้อ านาจส่วนบุคคล (X7) และด้านวิสัยทัศน์กว้างไกล (X1) ส่งผลต่อการ
ท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 

120 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 70.67 
ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางาน 1- 10 ปี จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 62.17 มีต าแหน่ง
ครูผู้สอน จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 96.19 และขนาดสถานศึกษา ขนาดกลาง จ านวน 157 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.04 

ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหาร ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.05, SD=0.50) 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ใช้อ านาจส่วนบุคคล (X7) ( =4.10, 
SD=0.48) รองลงมา คือ เปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม (X5) ( =4.07, SD=0.50) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ กล้าเสี่ยง (X2) ( =4.02, SD=0.56) 

ผลการวิเคราะห์ระดับการท างานเป็นทีมของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.08, SD=0.51) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานงาน ( =4.11, SD=0.49) รองลงมา คือ 
การมีความคิดสร้างสรรค์ ( =4.08, SD=0.48) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การติดต่อสื่อสาร ( =
4.05, SD=0.53) 

ผลการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
ท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันในทิศทาง และผลการศึกษาภาวะผู้น าแบบ
บารมีของผู้บริหารส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา ซึ่งพบว่าภาวะผู้น าแบบบารมีใน
ด้านเปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม (X5) ด้านสื่อสารด้วยความมั่นใจ (X6) ด้านกล้าเสี่ยง (X2) ด้านใช้
อ านาจส่วนบุคคล (X7) และด้านวิสัยทัศน์กว้างไกล (X1) สามารถพยากรณ์การท างานเป็นทีมของครู
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ร้อยละ 74.90 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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อภิปรายผล 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารส่งผลต่อการท างานเป็น

ทีมของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยครั้งนี้
สามารถอภิปรายตอบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาระดับภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าแบบมีบารมีของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายผลจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุดตามตารางที่ 1 แต่ละ
ด้านดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านใช้อ านาจส่วนบุคคลภาพ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสามารถแสดงวิสัยทัศน์ ศักยภาพและภาวะผู้น าเชิงประจักษ์ท าให้บุคลากร
เกิดการยอมรับ รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จในอนาคต ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีการแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เนรมิตร มีเพียร (2560) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาบทบาทภาวะผู้น าเชิงอ านาจบารมีใน
เขตพ้ืนที่ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงอ านาจบารมีของ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และบุคลากรระดับปฏิบัติการหลัก ด้านการใช้อ านาจส่วน
บุคคลของผู้บริหารภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านเปลี่ยนความติดยึดของผู้ตาม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะ
ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ใหม่โดยใช้กลยุทธ์วิธีต่าง ๆ รองลงมา คือ ผู้บริหารมี
ความสามารถท าให้บุคลากรยอมรับในตัวผู้บริหารที่สามารถแสวงหาวิธีการท างานใหม่ที่แตกต่างจากเดิม 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีความต้องการที่จะเปลี่ยนวิธีการแบบเดิมไปสู่เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงานแบบใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนรมิตร มีเพียร (2560) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง 
การศึกษาบทบาทภาวะผู้น าเชิงอ านาจบารมีในเขตพ้ืนที่ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงอ านาจบารมีของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และบุคลากร
ระดับปฏิบัติการหลัก ด้านการเปลี่ยนเจตคติของผู้ตาม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านประเมินสถานการณ์รอบข้างตลอดเวลา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเพราะผู้บริหารมีศักยภาพการเรียนรู้และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในเรื่องความต้องการ 
ค่านิยม และ ผู้บริหารมีความยุติธรรมของบุคลากรมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์รอบ
ด้านโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนรมิตร มีเพียร 
(2560) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาบทบาทภาวะผู้น าเชิงอ านาจบารมีในเขตพ้ืนที่ต าบลคุระ 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงอ านาจบารมีของผู้บริหารระดับสูง 
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ผู้บริหารระดับกลาง และบุคลากรระดับปฏิบัติการหลัก ด้านการประเมินสถานการณ์รอบด้าน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.4 ด้านสื่อสารด้วยความมั่นใจ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะ 
ผู้บริหารมีความมั่นใจในการถ่ายทอดถึงหลักการแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และผู้บริหารให้
ค าแนะน าข้อมูลในด้านวิชาการ อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ 
จีนแส (2562) ได้ศึกษาภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า สภาพด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
ภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 ด้านมีทักษะการสื่อสารยอดเยี่ยม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.5 ด้านใช้กลยุทธวิธีทุกรูปแบบ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะ
ผู้บริหารมีการใช้วิธีการและรูปแบบการบริหารที่หลากหลาย ได้แก่ การสร้างแรงกดดัน การปรับ เปลี่ยน
วิธีการเพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และผู้บริหารสามารถท าให้บุคลากรร่วมกันฟันฝ่า อุปสรรค 
จนถึงเป้าหมายแห่งความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนรมิตร มีเพียร (2560) ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาบทบาทภาวะผู้น าเชิงอ านาจบารมีในเขตพ้ืนที่ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงอ านาจบารมีของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และ
บุคลากรระดับปฏิบัติการหลัก ด้านการใช้ยุทธวิธีหลายรูปแบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.6 ด้านวิสัยทัศน์กว้างไกล ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะผู้บริหาร 
สามารถก าหนดแผนกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือน าสู่การปฏิบัติจริง และผู้บริหารมีความสามารถใน
การสั่งการที่ท าให้บุคลากรยอมรับและร่วมปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ความมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล อยู่ในระดับมาก 

1.7 ด้านกล้าเสี่ยง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะผู้บริหารให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรท าให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ และผู้บริหารยอมแลก
ชื่อเสียงในต าแหน่งหน้าที่ของตน เพ่ือความถูกต้องความเป็นธรรมและความส าเร็จของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ จีนแส (2562) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัย  พบว่า สภาพ
ด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ด้านมีความกล้าที่จะเสี่ยง ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
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2. จากการศึกษาระดับการท างานเป็นทีมของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายผลจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุดตามตารางที่ 2 ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านการประสานงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารร่วมกับครูมีการก าหนดสร้างข้อตกลงด้านผลประโยชน์ที่ได้รับมีการก าหนดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ก่อนลงมือปฏิบัติงาน และ ผู้บริหารร่วมกับครูสร้างกลไกเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อริศษรา อุ่มสิน (2560) ได้ท าการศึกษาการท างานเป็นทีมของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัย พบว่า ด้านการ
ประสานงาน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งฤดี เรืองสิน (2562) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า การประสานงาน อยู่ใน
ระดับมาก 

2.2 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารและครูสามารถปัญหาในองค์กรได้ผู้บริหารมีศักยภาพในการเชื่อมโยงแนวคิดใหม่ ๆ ที่
จะช่วยพัฒนางานของสถานศึกษา และผู้บริหารและครูมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือ
หลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศษรา อุ่มสิน (2560) ได้
ท าการศึกษาการท างานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัย พบว่า ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก 

2.3 ด้านความร่วมมือ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
ร่วมกับครูปฏิบัติงานเพ่ือให้ผลงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และ ผู้บริหารให้ครูมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทั้งนี้โดยค านึงถึงการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศษรา 
อุ่มสิน (2560) ได้ท าการศึกษาการท างานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัย พบว่า ด้านการร่วมมือ อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ เพ็ชรยิ้ม  (2562) ได้ศึกษาการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจัย พบว่า ด้าน
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

2.4 ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ผู้บริหารและครูร่วมกันประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ และผู้บริหารและ
ครูมีความสามารถในการปรับปรุงงานโดยมีการสอดแทรกการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อริศษรา อุ่มสิน (2560) ได้ท าการศึกษาการท างานเป็นทีมของครูผู้สอนใน
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัย พบว่า ด้านการ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก 

2.5 ด้านการติดต่อสื่อสาร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา และผู้บริหารร่วมกับครูให้ความส าคัญกับการสื่อสารแบบ 2 ทาง คือ 
ทั่งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าเทียน เผ้าอาจ (2559) ได้ศึกษาการ
ท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที
การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการวิจัย พบว่า การสื่อสารอย่างเปิดเผย อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งฤดี เรืองสิน (2562) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า การติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมาก  

2.5 ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ผู้บริหารและครูร่วมกันประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ และผู้บริหารและ
ครูมีความสามารถในการปรับปรุงงานโดยมีการสอดแทรกการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อริศษรา อุ่มสิน (2560) ได้ท าการศึกษาการท างานเป็นทีมของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัย พบว่า ด้านการ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก 

3. ภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับการท างานเป็นทีมของครู
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเพราะผู้บริหารเป็นผู้น ามีอิทธิพลในการจูงใจผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติงานตาม โดยใช้ความ
พยายามของตนให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเพราะผู้น าแบบมีบารมี เน้นความส าคัญที่เป้าหมายของงาน แต่ก็ให้ความสนใจกับค่านิยม ความ
คิดเห็นและแรงจูงใจร่วมกันของผู้ตามหรือผู้ท างาน โดยจะให้ผู้ท างานรู้ถึงทิศทางในการท างานว่าจะมุ่ง
ไปทางไหน ซึ่งท าให้คนท างานรู้ว่าเขามีความส าคัญและงานของเขาทั้งหมดมีความหมาย จึงท าให้มีแรง
ดลใจและทุ่มเทแรงใจแรงกายร่วมกัน สุดท้ายก็จะท าให้ผู้ท างานทุกคน เกิดการยอมรั บในงานและ
จุดมุ่งหมายของงานร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา (2560) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้น าเชิงบารมีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงบารมีของผู้บริหารในภาพรวมทุกด้านส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยสามารถร่วมกัน
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ท านายประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวมได้ร้อยละ 81.60 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ 
เพ็ชรยิ้ม (2562) ได้ศึกษาการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจัย พบว่า การท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการศึกษาภาวะผู้น าแบบบารมีของผู้บริหารส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พิจารณาเป็นรายด้านที่มีการ
ปฏิบัติต่ าที่สุดได้ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าแบบมีบารมีของผู้บริหาร 
ผู้บริหารควรมีความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดและก าหนดเป้าหมายที่จะน าองค์กรไปสู่

ความส าเร็จ อีกทั้งควรมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวมท าให้ได้รับความพอใจจากบุคลากรทุกกฝ่าย ใน
การปฏิบัติงาน และความสามารถในการใช้ศักยภาพเพ่ือท าให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารควรรับฟังข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ เพ่ือน ามา
เป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจ รวมถึงกล้าที่จะเปลี่ยนวิธีการแบบเดิมไปสู่เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
แบบใหม่ มีการสื่อสารให้องค์กรได้มีความรู้ความสามารถในการล าดับข้อมูลต่าง ๆ และมีการ
แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ  

2. การท างานเป็นทีมของคร ู 

ผู้บริหารควรมีการสื่อสารกับครูและบุคลากรฝ่าย อ่ืน ๆ โดยทุกฝ่ายจะต้องรับฟังและท า
ความเข้าใจเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกท้ังยังควรให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือน
ครูในการแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติงานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมคิดมากยิ่งขึ้น และร่วมกับ
ครูควรมีการประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน  มากไปกว่านั้นผู้บริหารและครูควรสร้างนวัตกรรมใน
การท างานเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวให้มากยิ่งขึ้น  และควรมีศักยภาพในการพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานของคณะครู ได้แก่การลดเวลาในการท างาน การเพ่ิมศักยภาพของงาน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ิม เพราะในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

ซึ่งในการวิจัยส ารวจครั้งต่อไป ควรเพ่ิมการส ารวจเชิงคุณภาพ เพ่ือสอบถามข้อมูลเชิงลึกที่
แบบสอบถามทั่วไปไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 
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2. ควรท าการศึกษาในสถานที่แตกต่างกัน เพราะในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะใน
จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น ในการวิจัยส ารวจครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีความ
ครอบคลุมของข้อมูล 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) การท างานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 จ านวน 341 คน 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ รองลงมา คือ ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 2) การท างานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ 
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการประสานงาน 3) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับการท างานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ระดับสูงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การท างานเป็นทีม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

 
Abstract 

The purposes of the current study were to study 1) transformative leadership 
of school principals under Samut Sakhon Primary Educational Service Office, 2) team-
working of school teachers under Samut Sakhon Primary Educational Service Office, 
and 3) relationship between principals’ transformative leadership and teachers’ 
team-working in schools under Samut Sakhon Primary Educational Service Office. A 
sample group consisted of 341 teachers and principals in schools under Samut 
Sakhon Primary Educational Service Office in the 2020 academic year. A 
questionnaire was used as a research instrument. Data were analyzed by means of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation 
coefficient. 

The findings revealed that 1) overall principals’ transformative leadership was at a 
high level. When inspecting at individual aspects, the highest averaged aspect was 
idealized and influence, followed by individualized consideration, while the lowest 
averaged was intellectual stimulation, respectively. 2) Overall team-working of school 
teachers under Samut Sakhon Primary Educational Service Office was at a high level. When 
inspecting at individual aspects, the highest averaged aspect was continuous development, 
followed by creativity, while cooperation aspect was the lowest. 3) Principals’ 
transformative leadership positively related to team working of school teachers under 
Samut Sakhon Primary Educational Service Office, significantly at .05. 
 
Keywords: principals’ transformative leadership, teachers’ team working, Schools 

under Samut Sakhon Primary Educational Service Office 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบริหารสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้น าเป็นผู้ที่มีความส าคัญมากต่อการ
พัฒนาองค์กรให้บรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ผู้บริหารจ าเป็น 
ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
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อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม และเจตคติในการท างานของบุคลากรในสถานศึกษาให้
การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการน าและบริหารสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารตามขอบข่ายภารกิจของ
สถานศึกษา จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ คุณภาพของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น ๆ โดยดูที่ผลผลิตการศึกษา คือ ตัวนักเรียนว่า มีคุณภาพเพียงใด เป็นที่ยอมรับชื่นชมของ
สังคมหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้บริหารต้องทุ่มเทให้กับการบริหารสถานศึกษาให้มากตลอดจนสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550) สอดคล้องกับทฤษฎีของ แบส และ อโว
ลิโอ  (Bass and Avolio, 1994) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถเห็นได้จากผู้น าที่มี
ลักษณะมีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มองงานของพวกเขาในแง่มุมต่าง 
ๆ ท าให้เกิดตระหนักรู้เรื่องในภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision)  

การท างานเป็นทีมนับว่ามีคุณค่าต่อองค์การในหลายประเด็น เนื่องจากการท างานเป็นทีมเกิด
จากการประสานความสามารถที่แตกต่างกันของบุคคลหลายฝ่าย การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานและการตัดสินใจ การมีปฏิสัมพันธ์และความมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ตลอดจนการรับรู้ในความเป็นสมาชิกทีม สิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การสรรค์สร้างพัฒนาและยกระดับผลงาน
ขององค์การ การคิดค้นนวัตกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารในองค์การตลอดจนการสร้าง
แรงจูงใจ ความพึงพอใจและบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์การ (อ านาจ ธีระวนิช, 2547) 
เห็นได้จากการที่มีการก าหนดให้การท างานเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งทุกองค์การ
ต่างยอมรับว่าการท างานเป็นทีมเป็นวิธีการที่เหมาะสมและใช้ได้วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การสามารถสร้าง
ความมีคุณภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการที่รวดเร็วขึ้น ช่วยสร้างความพึงพอใจโดยรวมให้แก่ผู้รับบริการ
โดยการให้บุคลากรได้ใช้ความพยายามในการร่วมมือประสานการท างานและรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่
ส าคัญขององค์การในรูปแบบทีมงาน ทั้งนี้ ด้วยมุ่งประสงค์ให้องค์การมีทีมงานที่มีประสิทธิผลโดย
ประสิทธิผลของทีมงานจะเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกทุกคนยอมรับเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและ
พร้อมที่จะปฏิบัติตาม ซึ่งจะท าให้ทุกคนภายในทีม สามารถท างานร่วมกันด้วยความเต็มใจ อีกทั้ง
สามารถตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญ ทีมที่ดีจะต้องเป็นทีมที่สามารถจัดการกับปัญหาโดย
การหันหน้าเข้าหากัน มีการปรึกษาหารือร่วมกันอย่างเปิดเผย สามารถพูดคุยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสบาย
ใจ อีกท้ังสมาชิกในทีมจะต้องให้ความไว้วางใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีการร่วมมือประสานงานกัน
เพ่ือขจัดปัญหาและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์การได้ โดยสมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีการตรวจสอบทบทวนการท างานเพื่อที่จะน าข้อบกพร่องมา
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของทีมงานในอันที่จะช่วยส่งเสริมให้ทีมงานเกิดประสิทธิผล (Mike 
Woodcock and Dave Francis, 1994) 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับผิดชอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร มีสถานศึกษาในสังกัดจานวน 102 โรงเรียน (กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2563: ออนไลน์) ซึ่งมีการติดต่อประสานงานและท ากิจกรรม
ร่วมกันกับสถานศึกษา โดยต้องอาศัยการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และต้องได้รับความร่วมมือ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น โดยจะต้องอาศัยการท างานเป็นทีมเพ่ือด าเนิน
ไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สภาพความเป็นจริงแล้วการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษามีไม่มากนัก จึงท าให้งานไม่มีคุณภาพ และส่งผลเสียต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่ไม่สามารถท าให้เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงานได้ 

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงในการปรับพฤติกรรมภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยการบริหารงานที่ดีนั้นจะมีความสัมพันธ์กับการท างานเป็นทีม
ของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในองค์กรได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

2. เพ่ือศึกษาการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการท างานเป็น
ทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

 
สมมติฐานการวิจัย 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการท างานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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สมุทรสาคร โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
ของ Bass and Avolio (1994) และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของครูตามแนวคิดของ 
Romig (1996) สามารถน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ภ 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวิธีด าเนินการ
ตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2,327 คนประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา 96 คน และครูในสถานศึกษา 2,231 คน (ข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 102 โรงเรียน ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้จากการ
ค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 341 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา 13 คน และครูในสถานศึกษา 328 คน และท าการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling)  

 

การท างานเป็นทีมของครู  
1) การติดต่อสื่อสาร (Y1) 
2) การร่วมมือ (Y2)    
3) การประสานงาน (Y3)  
4) การมีความคิดสร้างสรรค์ (Y4) 
5) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Y5) 
 

ที่มา: Romig (1996) 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (X1) 
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 
3) การกระตุ้นทางปัญญา (X3) 
4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 
 
ที่มา: Bass and Avolio (1994) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีคุณลักษณะดังนี้ 
ตอนที่  1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะ

เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 25 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert  

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และการท างานเป็นทีมของครู งานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาเป็นเกณฑ์ในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถาม ก าหนดประเด็นที่จะสอบถาม น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้าน
โครงสร้างเนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้ภาษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบ และครอบคลุม
เรื่องท่ีต้องการศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง ความ
ถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์หาค่า IOC (The Index of Item-Objective Congruence) เพ่ือความ
ถูกต้องของเครื่องมือและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งผลการตรวจสอบที่
ได้มีค่าระหว่าง 0.67–1.00 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือครูในสถานศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ
โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของ (Cronbach, 1970: 161) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 126 ~ 
 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว พิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิ เคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล พ้ืนฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ 

(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
2. วิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการท างานเป็นทีมของครูใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวิเคราะห์หาค่าสถิติความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ 
การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient)  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวม  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  SD แปลผล ล าดับ 

1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ์(X1) 4.23 0.71 มาก 1 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 4.19 0.75 มาก 3 
3. การกระตุ้นทางปัญญา (X3) 4.19 0.76 มาก 4 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 4.22 0.75 มาก 2 

รวม 4.21 0.74 มาก  

  
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.21, SD=0.74) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ( =4.23, 
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SD=0.71) รองลงมา คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( =4.22, SD=0.75) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( =4.19, SD=0.76)  
 

ผลการวิเคราะห์การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวม 

การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา x  SD ระดับ ล าดับ 

1. การติดต่อสื่อสาร (Y1) 4.19 0.77 มาก 4 
2. การร่วมมือ (Y2) 4.20 0.76 มาก 3 
3. การประสานงาน (Y3) 4.16 0.77 มาก 5 
4. การมีความคิดสร้างสรรค์ (Y4) 4.21 0.73 มาก 2 
5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Y5) 4.24 0.73 มาก 1 

ภาพรวม 4.20 0.75 มาก  

  
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20, SD=0.75)เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( =4.24, SD=0.73) 
รองลงมา คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ( =4.21, SD=0.73) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
ประสานงาน ( =4.16, SD=0.77) 

ผลการผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการ
ท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดัง
ตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา  
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พร

วม
 

ระ
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คว
าม

สัม
พัน

ธ์ 

r  

1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ .795* .760* .814* .770* .694* .821* สูง 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ .833* .828* .855* .822* .820* .888* สูง 
3. การกระตุ้นทางปัญญา .871* .859* .866* .833* .812* .898* สูง 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล .867* .837* .847* .839* .822* .898* สูง 

ภาพรวม .928* สูง 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ 
ทิศทางบวกกับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
สรุปผลการวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการท างานเป็นทีมของครูใน 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม จ านวน 341 คน พบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 212 คน มี อายุ 30-39 ปี 
จ านวน 129 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 235 คน ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน
น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 125 คน มีต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 328 คนและครูส่วนใหญ่ไม่มีวิทยฐานะ 
จ านวน 227 คน  
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ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ รองลงมา คือ ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

ผลการวิเคราะห์ระดับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการประสานงาน 

ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทิศทางบวก
กับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายผลตามล าดับดังนี้ 

1.1 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษามีอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ มีศักยภาพในการน าความรู้ความสามารถมาพัฒนา
สถานศึกษาด้วยความมุ่งมั่นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารงานทางการศึกษาได้ครอบคลุมทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ  ฝ่าย
บุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนากานต์ ไชยวรรณ์ (2553) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียน
เป็นฐานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก ผลการวิจัย พบว่า ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก 

1.2 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการจูงใจให้ครูมีความรักและมีความศรัทธาเห็นคุณค่าและความส าคัญของ
สถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพแก่ครูเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มตรงตาม
ความต้องการของครูและความก้าวหน้าของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนากานต์ ไชยวรรณ์ 
(2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาในรูปแบบ
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การใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก  ผลการวิจัย 
พบว่า ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก 

1.3 การสร้างแรงบันดาลใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษามีความเป็นผู้น าในการสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
เข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถสร้างจุดมุ่งหมายแห่งอนาคตท า
ให้ครูร่วมกันปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัณฎา ประจงใจ 
(2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการท างานเป็นทีมตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการวิจัย พบว่า 
การสร้างแรงบันดาลใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

1.4 การกระตุ้นทางปัญญา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษากระตุ้นให้ครูมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือท าให้ผลงานได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
และผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูโดยไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการ
ท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธุมากร เจดีย์ค า (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี การกระตุ้นทางปัญญา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายผลตามล าดับดังนี้ 

2.1 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบความคืบหน้าและคุณภาพงานของ
ครูอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดในการท างานและ
วิธีแก้ไขเพ่ือพัฒนางาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการท างานสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดโครงสร้างทางการบริหารของ
สถานศึกษาให้กระชับขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร จันทร์สิงห์ (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า การท างานเป็นทีมใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 

2.2 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูท างานด้วยวิธีที่หลากหลายเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ และผู้บริหาร
สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาไว้อย่างละเอียดเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัณฎา ประจงใจ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงกับการท างานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการวิจัย พบว่า ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

2.3 ด้านการร่วมมือ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามี
ทักษะท าให้ครูสามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาด้วยความสามัคคี เอ้ืออาทรและผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการช่วยอ านวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงานของครูให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัณฎา ประจงใจ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการท างานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการวิจัย พบว่า ด้านการร่วมมือ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

2.4 ด้านการติดต่อสื่อสารภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถาน 
ศึกษา มีการระดมความคิดที่หลากหลายเพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานที่เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิ 
ผลให้แก่ผู้เรียน และผู้บริหารสถานศึกษามีการติดต่อสื่อสารที่เป็นการสื่อสารแบบสองทางเพ่ือให้ครู
น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงดาว โสมศรีแพง (2556) ได้วิจัยการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอ าเภอนาแก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกบานครพนม เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ด้านการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมาก  

2.5 ด้านการประสานงาน ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษามีการประสานงานกับครูทุกครั้งในการปฏิบัติงาน และ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มี
การพ่ึงพาซึ่งกันและกันของแต่ละฝ่ายงานในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ 
อาจศิริ (2560) ได้ศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเมือง 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า  ด้านการประสาน
ให้ความร่วมมือและขจัดข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก 

3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับการ
ท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครใน
ภาพรวมอยู่ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่มีอยู่ของผู้น าในการโน้มน้าวให้บุคคล
อ่ืน กระท ากิจกรรมหรือปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้น าอาจจะเป็นผู้มีต าแหน่งหัวหน้า
หรือผู้มีบทบาทส าคัญ หรือได้รับมอบหมาย ที่มีความสามารถในการด าเนินงาน สามารถจูงใจคนและ
น าบุคคลในกลุ่มปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุทุมพร จันทร์สิงห์ (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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ปทุมธานี เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การท างานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 
1.1 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการน า

สถานศึกษาสู่โลกแห่งอนาคตเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ก าหนด 
1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจ

คน มีการกระตุ้นให้ครูท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
1.3 การกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ทักษะวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้ครู

รวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ให้มากยิ่งขึ้น 
1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับครูทุก

คนโดยเปิดโอกาสให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และให้การเอาใจใส่แก่ครูเป็นรายบุคคล  
2. การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 
2.1 ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการให้ข้อมูลข่าวสารที่

ช่วยให้ครูตัดสินใจในการท างานได้ถูกต้องรวดเร็วมากขึ้น  
2.2 ด้านการร่วมมือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความร่วมมือช่วยเหลือครูในการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ 
2.3 ด้านการประสานงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนและก าหนดแนวทางที่

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
2.4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูรวมกลุ่มกันใน

การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  
2.5 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการท างานสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดโครงสร้างทางการบริหารของ
สถานศึกษาให้กระชับขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรให้มีการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีม

ของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
2. ควรศึกษารูปแบบการท างานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือใช้แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และ 2) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ านวน 156 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์
การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ได้แก่ ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านเวลา ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่าย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ 
และระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรกรมการพลังงานทหาร 
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Abstract 
The objectives of the study were 1) to examine the level of performance in 

Defence Energy Department, Defence Energy Industry and Energy Centre and 2) to 
compare of performance of personnel in Defence Energy Department, Defence 
Industry and Energy Centre. The samping were 156 case of personnel in Defence 
Energy Department, Defence Energy Industry and Energy Centre, selected by multistage 
sampling. The tool used in this study was a questionnaire. The statistics used to 
analyzed data including frequency, mean, percentage, Standard Deviation, t-test and 
One-Way ANOVA. 

The results of this study revealed that the performance efficiency was at a 
high level in all 4 aspects, as follows: work quality, time, work load, and costs, 
respectively. The hypothesis test found that different age and position had influence 
on their the performance efficiency at .01 level of significance. 
 
Keywords: performance efficiency, Personnel of Defence Energy Department 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการยอมรับว่ามนุษย์ในองค์กรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงที่สุด
ขององค์กรหรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) และเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารในองค์กรจึงต้องน าศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานที่
เพ่ิมขึ้น เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโต ในปัจจุบันองค์กร
ต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพ้ืนฐาน (Competency-
Base Human Resource Management) ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมน ามาใช้เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงภาคราชการของไทยที่ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จึงได้น าแนวคิดระบบสมรรถนะมาปรับใช้เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับหน้าที่และส่งเสริมในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งหากองค์กรใดมีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับสมรรถนะขององค์กร ย่อมท าให้
องค์กรก้าวไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ (ธาริณี อภัยโรจน์, 2553 อ้างถึงใน สิรินภา ทาระนัด, 2561) จาก
การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยเพ่ือปรับเปลี่ยนไปสู่การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
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Management) เป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทาง
หรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด
และแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน การให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึง
คุณภาพเป็นส าคัญ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงเป็น
ประเด็นที่มีความส าคัญที่จะส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพด้วยความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์เป็น
ปัจจัยส าคัญ 

กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นส่วน
ราชการระดับกรม มีหน้าที่ วางแผน ด าเนินการ ควบคุม วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สะสม และให้บริการ
เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการพลังงานทดแทน เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เพ่ือความมั่นคงของประเทศตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม 
ตลอดจนให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ และประสานความร่วมมือด้านพลังงานกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชนตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบัน ท าให้บุคลากรต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานแบบใหม่ ให้ประสบความส าเร็จและทันเวลาต้องอาศัยการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จึงมีความสนใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือน าข้อมูลจากผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการน าเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพ่ือใช้พัฒนาหน่วยในด้านก าลังพล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบราชการของ
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์
การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์
การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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สมมติฐานการวิจัย 
บุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารที่มี

ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ปีเตอร์สัน และ โพลแมน (Peterson and Plowman, 1989) ได้กล่าวถึงความหมายของค า

ว่าการวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจในความหมายอย่างแคบว่า หมายถึง การลดต้นทุน
ในการผลิตและในความหมายอย่างกว้างขวางรวมถึงคุณภาพของการมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็เพ่ือ
สามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมและต้นทุนน้อย
ที่สุดเมื่อค านึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ ดังนั้น แนวคิดของค าว่าการวัด
ประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่นี้จึงมีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ 

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและ
มีความพึงพอใจผลการท างาน มีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพ ควร
ก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์การและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ  

2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดย
ผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมี
การวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ
เหมาะสมกับงานและทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ 
จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ 
การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อย
ที่สุด 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ความรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันตามก าหนดเวลา โดยการใช้ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ทรัพยากร เช่น บุคลากร 
งบประมาณอย่างจ ากัดในการให้บริการกับผู้รับบริการจนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด เพ่ือให้  
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชาตรี นาคยิ้ม (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการใน

ส านักงาน ป.ป.ช. พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ ดังนี้ ด้านคุณภาพของงาน ด้านค่าใช้จ่าย ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา ส่วนผลการ
ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ในส านักงาน ป.ป.ช. จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่จ าแนกตามสถานภาพการ
สมรส และอายุงาน ไม่แตกต่าง 

พรชัย ศรีสมบัติ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

ณัฐกฤตา อุ่มสาพล (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร: กรณีศึกษา กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมที่มี
ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ส่วนเพศ อายุ อายุราชการที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้าน
รายได้หรือค่าตอบแทน ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
ต าแหน่งหน้าที่ ด้านความต้องการข้อมูลคณะ ด้านความต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็น
เพ่ือนและความรักใคร ่

ภูริภัสร์ ตันติเศรษฐภักดี (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษา กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนอายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และอายุราชการที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

เฉลิมชัย ศรี พุ่มไข่ และ ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ้ืนที่แจ้งวัฒนะ พบว่า 
โดยทั่วไป เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ในทาง
ตรงกันข้ามอายุและระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย รายได้หรือค่าตอบแทนการให้บ าเหน็จรางวัลแก่
คนท างานดี สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน ผลลัพธ์ที่ได้จากงานนั้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ ปีเตอร์สัน และ โพลแมน (Peterson and Plowman, 1989) มาเขียนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ก าลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตร  นายทหารชั้น

ประทวน พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า จ านวน 254 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane ประเภทการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน โดยในขั้นตอนแรกท าการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน แยกตามหน่วยงานย่อย และในขั้นที่สอง
ท าการสุ่มตามสะดวก ซึ่งมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 156 คน 

 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 

4. ระดับต าแหน่งงาน 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กรมการพลังงานทหาร  

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร 

1. ด้านคุณภาพของงาน  
2. ด้านปริมาณงาน  
3. ด้านเวลา 

4. ด้านค่าใช้จ่าย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงาน ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารใน 
4 ด้าน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
มีทั้งหมด 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสร้างตามแนวคิดและทฤษฎี
ของ ปีเตอร์สัน และ พลาวแมน (Peterson and Plowman, 1989) รวม 4 ด้าน จ านวน 40 ข้อ แบ่งเป็น
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน 10 ข้อ ด้านปริมาณงาน 10 ข้อ ด้านเวลา 10 ข้อ และด้าน
ค่าใช้จ่าย 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงาน เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert, 1967 อ้างถึงใน ชาตรี นาคยิ้ม, 
2563) ซึ่งผู้วิจัยก าหนดค่าน้ าหนัก หรือคะแนนในการตอบแบบสอบถาม5 ระดับ 

ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีระดับของประสิทธิภาพมากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีระดับของประสิทธิภาพมาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถงึ มีระดับของประสิทธิภาพปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีระดับของประสิทธิภาพน้อย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีระดับของประสิทธิภาพน้อยที่สุด  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามโดยใช้ Google Forms เก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยส่งลิงก์แบบสอบถามผ่านไลน์กลุ่มของกรมการพลังงานทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 156 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน เพ่ือท าการ

ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ (The Index of Item-Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.50-
1.00 โดยน าเครื่องมือวิจัยมาปรับปรุงและน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรของศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จ านวน 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.945 โดย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใช้ สถิติเชิง
พรรณนาประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้ค่า 
t-test (Independent t-test) ในการทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัว
แปรที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการทดสอบ
เปรียบเทียบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป และทดสอบรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสามารถแบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ในภาพรวม 

ตัวแปร  SD ระดับ ล าดับ 
1. คุณภาพของงาน 4.11 0.42 มาก 1 
2. ปริมาณงาน 4.05 0.45 มาก 3 
3. เวลา 4.07 0.46 มาก 2 
4. ค่าใช้จ่าย 4.03 0.45 มาก 4 

รวม 4.06 0.37 มาก  

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน
ทหาร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.06, SD=0.365) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
คุณภาพของงาน ( =4.11, SD=0.423) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านเวลา ( =4.07, SD=0.456) 
ด้านปริมาณงาน ( =4.05, SD=0.446) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านค่าใช้จ่าย ( =4.03, 
SD=0.449) 
 
 ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
ระดับ 

ต าแหน่งงาน 
ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 

t 
p-

value 
F 

p-
value 

F 
p-

value 
F 

p-
value 

F 
p-

value 
ด้านคุณภาพ 
ของงาน 

-.114 .910 6.565 .000** .215 .886 1.456 .229 2.145 .097 

ด้านปริมาณงาน .549 .584 5.074 .002** .986 .401 2.637 .052 1.362 .257 
ด้านเวลา .548 .584 3.708 .013* 1.904 .131 4.336 .006** 2.643 .051 
ด้านค่าใช้จ่าย 3.646 .000** 1.438 .234 .151 .929 5.873 .001** .585 .626 

ภาพรวม 1.389 .167 5.590 .001** .527 .664 4.429 .005** 1.957 .123 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันปะเทศและพลังงานทหาร แตกต่าง
กันในปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่าย ปัจจัยส่วนบุคคล  
ด้านอายุกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านภาพรวม ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน  
และด้านเวลา ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับต าแหน่งงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านภาพรวม 
ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ในภาพรวมด้านอายุและระดับต าแหน่งงาน 
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) รายละเอียดดังตารางที ่3-4 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามอายุ ภาพรวม 

ภาพรวม 
 

18-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 

3.97 4.22 4.06 3.90 
18-30 ปี 3.97 - -.25* -.09 .07 
   (.018) (.707) (.916) 
31-40 ปี 4.22 

 
- .16 .32** 

    (.200) (.008) 
41-50 ปี 4.06 

  
- .16 

     (.379) 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 3.90 

   
- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตาราง 3 พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ในภาพรวมที่มีอายุ 18-30 ปี กับอายุ 31-40 
ปี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับที่ระดับ .05 และอายุ 31-40 ปี กับอายุตั้งแต่ 51 
ปีขึ้นไป มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับที่ระดับ .01 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน ภาพรวม 

ภาพรวม 
 

นายทหารชั้น
สัญญาบัตร 

นายทหาร
ชั้นประทวน 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

4.19 4.06 3.63 3.97 
นายทหารช้ันสญัญาบตัร 4.19 - .13 .56** .22 
   (.295) (.014) (.150) 
นายทหารช้ันประทวน 4.06 

 
- .43 .09 

    (.234) (.915) 
พนักงานราชการ 3.63 

  
- -.34 

     (.586) 
ลูกจ้างประจ า 3.97 

   
- 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของบุคลากร กรมการพลังงาน
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ในภาพรวม ที่มีระดับต าแหน่งงาน 
นายทหารชั้นสัญญาบัตรกับพนักงานราชการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
สรุปผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ที่ 1 ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านเวลา ด้านปริมาณงาน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านค่าใช้จ่าย  
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วัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันปะ
เทศและพลังงานทหาร แตกต่างกันในปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
ค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านภาพรวม ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระดับต าแหน่งงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านภาพรวม ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ผู้วิจัย
จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ในภาพรวมด้านอายุและระดับต าแหน่งงาน ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method) พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของบุคลากร กรมการพลังงานทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ในภาพรวม ที่มีอายุ 18-30 ปี กับอายุ 31-
40 ปี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับที่ระดับ .05 และอายุ 31 -40 ปี กับอายุตั้งแต่ 
51 ปีขึ้นไป มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับที่ระดับ .01 ส่วนคู่อ่ืน  ๆ ไม่พบความ
แตกต่าง และระดับต าแหน่งงาน นายทหารชั้นสัญญาบัตรกับพนักงานราชการ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพลังงาน
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน  
คือ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก สามารถสรุปได้ว่า 
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร มีการบริหารจัดการ
ในเรื่องคุณภาพของงาน ปริมาณที่ดี จากการมีผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา บุคลากรมีการจัดล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือการบริหารปริมาณงานให้อยู่ในความ
เหมาะสม และหน่วยงานมีกระบวนการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ท าให้มีปริมาณงานที่เหมาะสม 
ในเรื่องเวลาบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหนังสือ สั่งการ 
กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี นาคยิ้ม (2563) ที่ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน ป.ป.ช. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน ป.ป.ช. ผลการวิจัย พบว่า 
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และยัง
สอดคล้องกับ พรชัย ศรีสมบัติ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน
ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 
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จากผลการวิจัย พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาตรี นาคยิ้ม (2563) ได้ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการในส านักงาน ป.ป.ช. พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

จากผลการวิจัย พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ภูริภัสร์ ตันติเศรษฐภักดี (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษา กองทะเบียนพล ส านักงานก าลัง
พล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่
ไม่แตกต่างกัน 

จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ เฉลิมชัย ศรีพุ่มไข่ และ ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล (2562) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ้ืนที่แจ้ง
วัฒนะ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับ พรชัย ศรีสมบัติ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ระดับการศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

จากผลการวิจัย พบว่า ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐกฤตา อุ่มสาพล (2562) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร: กรณีศึกษา 
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบว่า ระดับต าแหน่งงาน
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

จากผลการวิจัย พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ภูริภัสร์ ตันติเศรษฐภักดี (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษา กองทะเบียนพล ส านักงาน
ก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
เนื่องจากลักษณะงานขององค์การมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์อย่าง

ต่อเนื่อง ควรปรับค่าใช้จ่ายให้เหมะสมกับปริมาณงานของบุคลากร เพ่ิมทักษะ และเทคนิคต่าง  ๆ 
ให้กับบุคลากรในทุกต าแหน่งโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในองค์กรและหน่วยงานภายนอก 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการท างาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรท าการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกับหน่วยงานอ่ืน เช่น 

ส านักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นต้น 
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พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร 
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efficiency of Teacher under Samut Sakhon  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) ระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 341 คน ซึ่งการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Yamane (1973) และท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จ าแนก
ตามสัดส่วนขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด พิจารณาในรายละเอียด พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน และ
ล าดับสุดท้าย คือ ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง 2) ระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด เมื่อมีการพิจารณาในรายละเอียด พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านเวลา รองลงมา คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และล าดับสุดท้าย คือ ด้านปริมาณของ
งาน 3) พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .920 สามารถร่วมกันท านายประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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ของครู ได้ร้อยละ 84.70 (R square=0.847) เมื่อปรับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
พบว่า ปัจจัยทั้งหมดสามารถร่วมกันท านายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ได้ถึงร้อยละ 84.60 (R 
square adjust=0.846) 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมภาวะผู้น า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
Abstract 

The purposes of the current study were to study 1) level of leadership behavior 
of school principals under Samut Sakhon Primary Educational Service Office, 2) level of 
performance of school teachers under Samut Sakhon Primary Educational Service Office, 
and 3) influence of principals’ leadership behavior on teachers’ performance in schools 
under Samut Sakhon Educational Service Office. A sample group was 341 principals and 
teachers in schools under Samut Sakhon Educational Service Office using Yamane’s 
formula (1973), and recruited by Stratified Random Sampling. An opinionnaire was used 
as a research instrument. Data were analyzed by means of mean, standard deviation, 
and Stepwise Multiple Regression Analysis.  

The findings revealed that 1) overall level of leadership behavior of principals 
under Samut Sakhon Primary Educational Service Office was at a very good level. When 
inspecting at individual aspects, it was found that all aspects were at very good level. 
The highest averaged aspect was affiliative leadership, followed by achievement-
oriented, while the lowest was transformative leadership. 2) Overall level of 
performance among school teachers under Samut Sakhon Educational Service Office 
was at a very good level. When inspecting at individual aspects, it was found that all 
aspects were at a very good level. The highest averaged aspect was timing, followed by 
expenses, while the lowest was job quantity. 3) Principals’ leadership behavior 
influenced on teachers’ performance in schools under Samut Sakhon Primary 
Educational Service Office, significantly at .01 level, with multiple coefficients of .920. 
 
Keywords: principals’ leadership behavior, teachers’ performance, Samut Sakhon 

Primary Educational Service Office 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา และผลส าเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหาร

จึงต้องเป็นทั้งผู้น าด้านการบริหารและด้านการจัดการเรียนการสอน ภาวะผู้น าจึงจ าเป็น ต้องค านึงถึง
อย่างยิ่งเพ่ือจะได้ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานและบุคลากรในโรงเรียนให้เหมาะสมกับภารกิจ ภาวะผู้น าเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน กล่าวคือ นอกจากผู้น าจะเป็นบุคคลสร้างบรรยากาศในองค์การ
ให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานแล้ว งานจะด าเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ ยังขึ้นอยู่กับศิลปะใน
การบริหารงานของผู้น าในการบริหารงาน พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึงความสามารถในการใช้
อิทธิพล อ านาจและแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุคล์ (Yukl, 1997) กล่าวว่า วิธีการ
ปฏิบัติของผู้น าในการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งผู้น าแต่ละแบบจะมีความเกี่ยวข้องกับคน
และงาน จะต้องจัดให้เกิดความสมดุลในการบริหารองค์กร พฤติกรรมภาวะผู้น า ประกอบด้วย พฤติกรรม
ภาวะผู้น า 3 แบบ คือ 1) พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน 2) พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ 
3) พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นภาวะผู้น าของผู้บริหารนั้นเป็นปัจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลต่อการบริหารสถานศึกษาที่จะมีประสิทธิผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารเป็นส าคัญ นอกจากนี้ในฐานะผู้น าผู้บริหารจะต้องหาวิธีการที่จะจูงใจโน้มน้าว
บุคลากรในโรงเรียน 

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้อง
ค านึงถึงครู  ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่ง และภารกิจส าคัญของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากครูจะต้องมีขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจ และมีความศรัทธาในวิชาชีพแล้ว ครูผู้ที่ท า
หน้าที่ปฏิบัติการสอน ให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ ก็ควรมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้ทันกับ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร เพ่ือ
เป็นการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ โดยผลที่ตามมาคือ ระบบงานที่มีคุณภาพองค์กรที่มีคุณภาพ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลโดยตรงถึงผู้เรียนก็มีคุณภาพด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Peterson 
and Plowman (1989) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละคนเกิดจากสภาพภูมิหลังของแต่
ละคนที่ไม่เหมือนกัน สภาพร่างกายและจิตใจ ความรู้ความสามารถ ความถนัดต่าง ๆ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนให้เกิดความแตกต่างกัน คือ 1) คุณภาพของงาน จะต้องมีคุณภาพสูง เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ 2) ปริมาณงาน งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตาม
ความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีการ
วางแผน บริหารเวลา เพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่วางไว้ 3) เวลาใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่
ในลักษณะที่ถูกต้อง เหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวก รวดเร็ว 
4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในการด าเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ ลงทุนน้อย
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และให้ได้ก าไรมากที่สุด สอดคล้องกับ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) กล่าวว่า บุคคลส าคัญที่จะ
ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนคือ ครู ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการผลักดันให้นักเรียนและ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทาง ที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถบรรลุถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน ซึ่งการที่ครูจะปฏิบัติงานอย่างขยัน ขันแข็ง ทุ่มเทท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพและดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วย และ
พฤติกรรมและวิธีจูงใจผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้น าสามารถชักจูง ก ากับหรือผลักดันให้พฤติกรรมในการ
ท างานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะครูเป็นบุคคลที่เสียสละและทุ่มเทในการให้การศึกษากับ
เด็กอย่างมาก ประกอบกับจะต้องปฏิบัติหน้าที่มากมาย โดยเฉพาะครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนจะต้องมีหน้าที่
เพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากการสอนแล้ว ครูยังต้องท างานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน  

ซึ่งจากที่ผ่านมา ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผู้น าด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่ง 
งาน การก าหนดบทบาทหน้าที่ของครูให้ปฏิบัติงานตามความถนัด และความรู้ความสามารถ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพท าให้มีปัญหาการบกพร่องต่อการปฏิบัติงานของครู และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูด้านคุณภาพของงาน ผู้บริหารสถานศึกษาขาดการก าหนดการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาไม่ชัดเจน ท าให้ครูปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือให้ทราบว่าพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารมี
ผลต่อการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับใด แตกต่างกันหรือไม่ และมีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานครูตามความคิดของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาครอย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการท างานของครูให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัดพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของครู สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่ งศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวคิดของ Yukl (1997) ได้แก่ 1) พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน 2) พฤติกรรม
ผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ 3) พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง ส าหรับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ใช้แนวคิดของ Peterson and Plowman (1989) ได้แก่ 1) คุณภาพของงาน 2) ปริมาณงาน 3) เวลา 
4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวิธีด าเนินการ
ตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ,327 คน โดยผู้วิจัยจะแบ่ง

พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน 
2. พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ 
3. พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง 
 
ที่มา: Yukl (1997) 
 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
1. คุณภาพของงาน 
2. ปริมาณงาน 
3. เวลา 
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ที่มา: Peterson and Plowman (1989) 
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ประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 96 คน และครู 2,231 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 341 คนและท าการสุ่มด้วย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีคุณลักษณะดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

สอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน ขนาดของสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มี ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับของ Likert 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับของ Likert 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหาร

สถานศึกษากับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาภาวะผู้น าวิถีทางเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้องน ามาเป็นเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถาม ก าหนดประเด็นที่จะสอบถาม น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้าน
โครงสร้าง เนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้ภาษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบ และครอบคลุม
เรื่องท่ีต้องการศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง ความ
ถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์หาค่า IOC (The Index of Item-Objective Congruence) เพ่ือความ
ถูกต้องของเครื่องมือและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
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มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งผลการตรวจสอบที่
ได้มีค่าระหว่าง 0.67–1.00 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือครูในสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ
โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ (Cronbach, 1970: 161) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว พิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิ เคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล พ้ืนฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจง ความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์เกี่ยวศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณข้ันตอน (Multiple Linear Regression) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 272 คน และมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี 
จ านวน 125 คน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 244 คน มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี 
จ านวน 124 คน มีต าแหน่งครู จ านวน 328 คน และมีวิทยฐานะ ครูคศ.1 จ านวน 193 คน 

1. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม 

 พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
  SD ระดับ ล าดับที่ 

1. ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน 4.52 0.60 มากที่สุด 2 
2. ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ 4.56 0.60 มากที่สุด 1 
3. ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง 4.52 0.61 มากที่สุด 3 

 รวม 4.53 0.61 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.53, 
SD=0.61) เมื่อพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (=4.56, SD=0.60) รองลงมาได้แก่ ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน (=4.52, 
SD=0.60) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง (=4.52, 
SD=0.61) 

2. ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวม 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
  SD ระดับ ล าดับที่ 

1. ด้านคุณภาพของงาน 4.55 0.59 มากที่สุด 3 
2. ด้านปริมาณของงาน 4.53 0.62 มากที่สุด 4 
3. ด้านเวลา 4.57 0.59 มากที่สุด 1 
4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4.56 0.60 มากที่สุด 2 

 รวม 4.56 0.60 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.56, SD=0.60) 
เมื่อพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (=4.57, SD=0.59) รองลงมา
ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (=4.56, SD=0.60) ส่วนด้านปริมาณของงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
(=4.53, SD=0.62) 
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3. ผลการวิเคราะห์หาอ านาจการท านายของพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ด้วยการการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) ได้
รูปแบบของการวิเคราะห์ ดังตารางที่  3 
ตารางท่ี 3 ผลผลการวิเคราะห์อ านาจท านายของพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ตัวแปรท านาย b β t p 

1. ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน (X1)   1.926 0.512 11.880 0.000 
2. ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ (X2) 0.957 0.256 6.125 0.000 
3. ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง (X3) 0.718 0.204 4.392 0.000 
4. ค่าคงที่ (Constant) 5.028 - 2.625 0.009 

      R=0.920,     R2=0.847,      R2
adj=0.846,       F change=19.291,  

      df1=1,       df2=337,    Sig. < 0.00,      SE est.=3.583,       a=5.028 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านพฤติกรรม
ภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน (X1) ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ (X2) และด้านพฤติกรรม
ภาวะผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง (X3) มีความสัมพันธ์แบบพหุคูณกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .920 และสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ร้อยละ 84.70 โดย
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ± 3.58 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน (X1) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยใน

รูปคะแนนมาตรฐาน (b2β) เป็น .1.926 กับ .512 รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่ง
ความสัมพันธ์ (X2) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (b2β) เป็น .0.957 กับ .256 และล าดับสุดท้ายด้านพฤติกรรม
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ภาวะผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง (X3) สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (b2β) เป็น .0.718 กับ .204  
 
อภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายตามล าดับของสรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึก
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อมีการพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ด้านที่สูงสุด คือ พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ รองลงมาคือ พฤติกรรม
ภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน ส่วนระดับต่ าสุด คือ พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุป
ได้ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดวางระบบงานในสถานศึกษาให้มี
ความชัดเจน และผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง มีความมุ่งมั่นใน
กระบวนการท างานรวมถึงการบ ารุงรักษาบุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือให้กาปฏิบัติงานของทุก
ฝ่ายมุ่งสู่ความส าเร็จของงานตามเป้าหมายสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 
(2551) กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบมุ่งเน้นผลผลิตหรือแบบมุ่งงาน เป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานและผลลัพธ์ โดยผู้น าจะพฤติกรรมที่มุ่งเน้นสมาชิกท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
และ สอดคล้องกับแนวคิดของ เบลค และ มูตัน (Blake and Mouton's Manageral Grid, 1964) 
กล่าวว่า พฤติกรรมผู้น าที่มุ่งผลผลิต เป็นผู้น าที่มุ่งผลผลิตสูงและให้ความสนใจกับคนน้อย เน้นการ
ผลักดันให้งานส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ตัดสินใจด้วยตนเองเป็นใหญ่ ชอบใช้กฎระเบียบและการสั่งการ 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุคล์ (Yukl, 1997) กล่าวว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน เป็น
พฤติกรรมที่เน้นงานมีความชัดเจนในการจัดระบบงานบทบาทของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับงาน การ
วางแผน การจัดการและก ากับติดตามผลการด าเนินงานในองค์การ เน้นความส าคัญและความส าเร็จ
ของงาน ซึ่งผู้น าจะใช้บุคลากรและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการมีประสิทธิภาพการยึดมั่นในการ
รักษาความเที่ยงตรง ความมั่นคงในกระบวนการท างานรวมทั้งมีการบ ารุงรักษาให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมมาก
ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรณสรณ์ นรดี (2563) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิง
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พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโคกเพชรดองก าเม็ด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่ง
งาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 1.2 ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและนิเทศงานแก่บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายงานอย่างสม่ าเสมอ และ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะและประพฤติตนในด้านการวาง
แผนการด าเนินงานเป็นแบบอย่างต่อบุคลากรในสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ เบลค และ มู
ตัน (Blake and Mouton's Manageral Grid, 1964) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ 
เป็นผู้น าที่ให้ความสนใจกับคนมาก ให้ความสนใจกับผลผลิตน้อย เน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร
ในองค์กร หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ใช้การประนีประนอม เป็นหนทางของการตัดสินใจ พยายามท างาน
ให้บุคลากรพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุคล์ (Yukl, 1997) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้น าแบบ
มุ่งความสัมพันธ์ เป็นการมีคุณลักษณะการประพฤติปฏิบัติที่มีการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่การวาง
แผนการด าเนินงาน มีการให้ค าปรึกษา มีการนิเทศงาน ให้ความเชื่อถือ และให้ความไว้วางใจต่อการ
ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้สมาชิกมีอิสระ และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และปฏิบัติงานสามารถ
ตัดสินใจการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองให้ความตระหนักถึงการเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามนโยบาย และเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรณสรณ์ นรดี (2563) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโคกเพชรดองก าเม็ด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่ง
ความสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 1.3 ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมคิด
ร่วมท า เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย  มีและผู้บริหาร
สถานศึกษา มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หลักการ นโยบายของสถานศึกษา สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ยุคล์ (Yukl, 1997) กล่าวว่า พฤติกรรมที่มุ่งการเปลี่ยนแปลง ผู้น านี้จะให้ความส าคัญ
กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และวิเคราะห์เหตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้น มีการท าวิสัยทัศน์ให้เก่งที่
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น่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลง ก าหนดเป้าหมาย หลักการ นโยบายในการด าเนินงาน มีการน าเสนอ
โครงการใหม่ ๆ และมีการผลักดันเพ่ือให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงการร่วมมือในการสนับสนุน และการ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปรับตัว เพ่ือการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมจากการรับข้อผูกมัดพ่ีมีระบบเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บรรณสรณ์ นรดี (2563) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกเพชร ดองก า
เม็ด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบมุ่งการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2. ผลการวิจัยระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อมีการพิจารณาในรายละเอียด พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเวลา รองลงมาคือ ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านปริมาณของงาน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ด้านคุณภาพของงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์
สูงสุด ละคุ้มค่า และผู้บริหารสถานศึกษา ให้แนวทางการปฏิบัติงานของครูให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพ่ือคุณภาพของงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Harring Emerson (1992) กล่าวว่า 
คุณภาพของงาน เป็นรายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการที่ทุกคนต้องท าตามเกณฑ์
มาตรฐานตามที่องค์กรก าหนด หน่วยงานที่ออกมาต้องมีความถูกต้อง เรียบร้อย และมีคุณภาพมาก
ที่สุด เพ่ิงตั้งสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเวลาหรื อมาตรฐานที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องกับ Peterson and Plowman (1989) กล่าวว่า คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมี
คุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้
มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพ อ้วนก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึง
พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร ทัพมงคล (2555) ได้
ท าการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่าครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 2.2 ด้านปริมาณของงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้และทักษะในการบริหารงานตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายตามความ
คาดหวังของสถานศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
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มาตรฐาน สอดคล้องกับ Peterson & Plowman (1989) กล่าวว่า ปริมาณงาน (Quanlity) งานที่
เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เ หมาะสม
ตามท่ีก าหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ และควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพ่ือให้ได้
ปริมาณงานตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เภตรา ศรีอุดทาภาร (2557) ศึกษาวิจัย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู : กรณีศึกษาข้าราชการครูเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 2 
จันทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูมีปริมาณงานมากเกินไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ชัย บุญประเสริฐ (2563) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านปริมาณของงานอยู่ในระดับมาก 

 2.3 ด้านเวลา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิค วิธีการอ่ืน ๆ ท าให้ผลงานมี
คุณภาพ และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือปฏิทินปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ Peterson and Plowman (1989) กล่าวว่า 
เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับ
งานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์
ชัย บุญประเสริฐ (2563) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านเวลา อยู่ในระดับมาก 

 2.4 ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการค านึงถึงการสูญเสียหรือความเสียหายต่อการใช้ทรัพยากรของ
สถานศึกษาให้น้อยที่สุด มีและผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเงิน คน วัสดุ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Peterson and Plowman (1989) กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน (Costs) ในการด าเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ จะต้องลงทุน
น้อยและให้ได้ก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้
ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
สอดคล้อง กับงานวิจัยของ ณรงค์ชัย บุญประเสริฐ (2563) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ครูและ
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บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก 

3. พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .920 ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ ทั้งนี้อาจเพราะ
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าของผู้บริหารนั้นเป็นเรื่องของความสามารถในการน า หรือการใช้ความสามารถจูง
ใจโน้มน้าวบุคคลและกลุ่มให้มารวมพลังกันท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรพรรณ เทียนคันฉัตร (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของผู้บริการ
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร สุขสิงคลี (2562) การวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาคุณภาพการท างานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาคุณภาพการ
ท างานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระดับมาก คือลักษณะ
ผู้น าแบบเสรีนิยม ผู้น าแบบประชาธิปไตย และผู้น าแบบมีส่วนร่วม และในภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง ( rxy= .657) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ชัย บุญประเสริฐ (2563) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่าความคิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมเยอร์ (Myears, 2001) ได้ศึกษาเรื่องอาจารย์คือปัจจัยส าคัญที่มีต่อความ
พึงพอใจในการท างานของครู: ส ารวจทัศนคติของครูระดับประถมศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับภาวะความ
เป็นผู้น า และผลกระทบที่มีต่อความพึงพอใจในการท างานของครู ผลการวิจัยพบว่า ภาวะความเป็น
ผู้น าและบุคลิกภาพของอาจารย์ใหญ่ มีความส าคัญมากต่อการปฏิบัติงานของครู และประสิทธิภาพ
ของโรงเรียน เท่ากับที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของครูเช่นกัน และยังสามารถน าไปสู่ค าถาม
มากมายที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการท างานของครูและอิทธิพลของอาจารย์ใหญ่ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดมาเป็นข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรค านึงถึงการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสให้เพ่ือนครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงาน เสนอแนะการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้เพื่อนครูมีความไว้วางใจและให้ความน่าเชื่อถือ 

 1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้รางวัลขวัญก าลังใจแก่ครู เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จ
ของงาน 

2. จากผลการวิจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์
มาตรฐาน ความรวดเร็วและทันต่อเวลา 

 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมอบหมายงานแก่ครูอย่างเหมาะสมกับก าลังความสามารถ 
 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการบริหารจัดการเวลาเพ่ือให้เกิดความสะดวกและ

รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
 2.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้บริหาร

สถานศึกษา มีการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของงาน และประโยชน์ที่ ได้รับของ
สถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
2. ควรท าวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 3) เพ่ือศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973: 1088) จ านวน 268 คน และท าการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแยกตามสัดส่วนขนาดของ
สถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความฉลาดทางอารมณ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า การตระหนักรู้
อารมณ์ตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ การควบคุมอารมณ์ตนเอง การมีทักษะทางสังคม การสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ตนเอง ส่วนการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2) ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงครามระดับปัจจัยจูงใจในการ
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ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดรองลงมา ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ความเจริญเติบโตในตนและอาชีพ ความก้าวหน้า การ
ได้รับการยอมรับนับถือ ส่วนความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3) ความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อ
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ ด้านการมีทักษะทางสังคมด้านการตระหนักรู้
อารมณ์ตนเองและด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเองโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
.339 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.115 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (R2

adj) 
เท่ากับ 0.105 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท่ากับ 9.755 ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรสามารถ
พยากรณ์ตัวแปรปัจจัยจูงใจได้ร้อยละ 11.50 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .339  

 
ค าส าคัญ: ความฉลาดทางอารมณ ์ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 
Abstract 

The objectives the study about emotional quotient of school principals under 
SamutSongkram Primary Educational Service Office were to investigate 1) level of 
emotional quotient of school principals under SamutSongkram Primary Educational 
Service Office, (2) job motivating factors for school teachers under SamutSongkram 
Primary Educational Service Office, and (3) emotional quotient affecting on job 
motivating factors of school teachers under SamutSongkram Primary Educational 
Service Office.  

The study population and sample were school principals and teachers under 
SamutSongkram Primary Educational Service Office in the 2020 academic year, of 
which 268 were drawn by stratified random sampling, as determined by school sizes 
(Yamane, 1973: 1088). Data were collected by a questionnaire and analyzed by 
means of mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.  

The findings revealed that 1) overall emotional quotient of principals under 
SamutSongkram Primary Educational Services Office was at a high level. When 
inspecting at individual aspects, the highest averaged aspect was self-emotional 
awareness, followed by self-emotional control, social skills, self-motivation 
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formation, while empathy to others was the least. 2) Overall job motivating factors of 
school teachers under SamutSongkram Primary Educational Service Office was at a 
high level. When inspecting at individual aspects, the highest averaged aspect was 
job characteristics, followed by job success, self and professional growth, 
advancement, being respected, while responsibility was the least. 3) Emotional 
quotient affected job motivation of school teachers under SamutSongkram Primary 
Educational Service Office, significantly at .01 The most influential predictor is social 
skill, multiple correlation (R) is .339, coefficient of determination (R2) is 0.115, 
adjusted (R2adj) is 0.105 and standard error (SEest) is 9.755 . All 3 motivation factors 
able to predict the result by 11.50 present with a multiple regression coefficient of 
.339. 

 
Keywords: emotional quotient, teachers’ job motivating factors, SamutSongkram 

Primary Educational Service Office 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มนุษย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน แต่มนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างดี เพ่ือ
คุณภาพชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคม ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนเราประสบความส าเร็จนั้นประกอบไป
ด้วยหลายปัจจัย แต่มีปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ คือ ปัจจัยทางด้าน
อารมณ์ การที่ควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม จะท าให้บุคคลมี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ กรมสุขภาพจิต (2553: 9-10) การควบคุมอารมณ์
ของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้อง
ควบคุม ไมให้แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกมาให้ผู้อ่ืนได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นกับชุมชน นักเรียน ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา ที่ผู้บริหารนั้นต้องการความร่วมมือในการท างานเพ่ือให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ 
ถ้าหากผู้บริหารไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ จะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ
ลดลง แต่หากผู้บริหารรู้จักควบคุมอารมณ์ บริหารจัดการอารมณ์ของตนอย่างเหมาะสม ประสิทธิผล
ของงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้บริหารที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง ความ
ฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถ ในการเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน รู้จักเห็นใจ
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และเข้าใจผู้อ่ืน สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ให้เป็นไปตามทิศทาง ที่ส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข
และความส าเร็จในชีวิต Gibbs (1995: 261) ผู้ที่มีความสามารถตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง 
และคนอ่ืนสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง บริหารจัดการอารมณ์ได้ รู้จักควบคุมอารมณ์ แสดงอารมณ์ได้
อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ เข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ การที่บุคคลจะประสบความส าเร็จ
ในชีวิตหรือหน้าที่การงานนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่มีสติปัญญาดีเสมอไป สติปัญญาอย่างเดียวนั้นไม่
สามารถท าให้การเรียนหรือท างานด้านต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จได้ ต้องอาศัยความฉลาดทางอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบด้วยผู้ที่สามารถตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือการสร้างแรงจูงใจใน
ตัวเอง บริหารจัดการอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเองและอารมณ์ท่ีเกิดจากความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ได้นั้น
เรียกว่า ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขันเป็นอย่างสูง สถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน มีการ เพ่ิมเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์ กรยุค
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตอบสนองกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงานต่าง  ๆ 
จะด าเนินไปด้วยความราบรื่น ต้องอาศัยครู ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพและเป็นที่แน่นอนว่า
ผู้บริหารจะต้องอาศัยทักษะในการบริหารงานในการที่จะขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย นั่นย่อมหมายถึง
ผู้บริหารต้องมีความรอบรู้ในงานและต้องมีทักษะในการบริหารงาน รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ (2542: 29) 
และสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรท างาน ได้อย่างเต็มความสามารถ มิใช่อยู่ภายใต้
เงื่อนไขของความรู้ ความสามารถแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งส าคัญกว่านั้น คือแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู หากครูไม่มีความพึงพอใจหรือแรงจูงใจในการท างาน ก็จะเป็นเหตุให้คุณภาพของ
การปฏิบัติงานลดต่ าลง มีการขาดงานบ่อยก่อให้เกิดผลเสียหายต่องานและภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อตัว
บุคลากรในองค์กร องค์กรจึงไม่ควรเพิกเฉยต่อการให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์กร ควรรักษา
แรงจูงใจให้อยู่ในระดับมาตรฐานดีอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะความพึงพอใจในการท างานเป็นสภาพจิตใจ
ของบุคคลที่มีต่อการท างานในองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่  แรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีความ
กระตือรือร้น ตั้งใจมาร่วมกันท างานโดยความสมัครใจ มาท างานโดยไม่มีความจ าเป็นต้องมาบังคับ 
และมีความสุขในการท างาน ดังนั้น หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาต้องมีศิลปะในการสร้างแรงกระตุ้น 
แรงจูงใจและโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ร่วมงานในหน่วยงานช่วยกันท างานเพ่ือส่วนรวมขององค์กรให้มาก
ที่สุด และบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาในองค์กร ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะ
บทบาทของผู้บริหาร สถานศึกษา คือ การบริหารจัดการในสถานศึกษาผู้บริหารต้องมีความสามารถใน
การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ และทรัพยากรที่เป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา คือ 
ครูผู้สอน หากครูผู้สอนหมดหวังหรือหมดก าลังใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
งานจะออกมาดีได้อย่างไร ซึ่งมีนักวิชาการด้านการศึกษาได้ให้ทรรศนะว่าประเทศไทยจะ ปฏิรูป
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การศึกษาได้ ต้องปฏิรูปการเรียนการสอนของครูก่อน รุ่ง แก้วแดง (2542: 42) ดังนั้น องค์กรควรท า
ให้บุคลากรในองค์กรมีแรงจูงใจทั้งด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ลักษณะงาน รายได้ สวัสดิการ 
ความก้าวหน้าในการท างาน ความยอมรับนับถือในองค์กรและความมั่นคงในการท างานให้บุคลากรใน
องค์กร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนให้ความจงรักภักดี 
ท างานอยู่ในองค์กรได้เป็นเวลานาน และลดการเกิดอัตราการลาออกและย้ายสถานที่สอนของครู ซึ่ง
เป็นเครื่องชี้วัดความพอใจของครูผู้สอนในการท างานที่ไม่ดีและไม่พึงปรารถนาคณะครูเกิดความคับ
ข้องใจและไม่มีความสุขในการท างานจึงต้องเปลี่ยนงาน 

จากสภาพความเป็นมา ความส าคัญ เอกสารและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาท าให้สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามให้ดีขึ้นเกิดประโยชน์และส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษาและปฏิบัติงานต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

3. เพ่ือศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารศึกษาที่ส่งผลต่อปัจจัยจูง

ใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวิธีด าเนินการตามล าดับหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 808 คน แบ่ง
ตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก 300 คน โรงเรียนขนาดกลาง 381 คน 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ 127 คน โดยใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งวิธีการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 268 คน ด าเนินการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนของประชากรและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

 
 
 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ความส าเร็จในการท างาน 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ 
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความก้าวหน้า 
6. ความเจริญเติบโตในตนและอาชีพ 
ที่มา: Herzberg (1959: 113-119) 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
1. การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง 
2. การควบคุมอารมณ์ตนเอง 
3. การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง 
4. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
5. การมีทักษะทางสังคม 
ที่มา: Goleman (1988: 319-320) 
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ตารางท่ี 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยแยกตามสัดส่วนของขนาดสถานศึกษา 

ขนาดของสถานศึกษา 
รายการ 

ประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดเล็ก 338 112 
ขนาดกลาง 343 113 
ขนาดใหญ่ 127 43 

รวม 808 268 
 
ดังนั้นผู้วิจัยจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยแยกตามสัดส่วนของ

สถานศึกษา ดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก 112 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 113 คน และสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 43 คน รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 268 คน จากนั้นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
ด้วยการจับสลาก เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 16 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง 9 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 คน และครูโรงเรียนขนาดเล็ก 96 คน โรงเรียนขนาดกลาง  
104 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 41 คน ครอบคลุมจากโรงเรียนทุกขนาด 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีคุณลักษณะดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการท างาน 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารศึกษาโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม (Rating Scale) 5 ระดับ  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารศึกษา

ที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 

1. แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาตามนิยาม
ค าศัพท์ เชิงปฏิบัติการ ตัวแปรที่ศึกษาและก าหนดดัชนีชี้วัด 
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2. สร้างแบบสอบถาม ก าหนดประเด็นที่จะสอบถาม น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้าน
โครงสร้างเนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้ภาษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบ และครอบคลุม
เรื่องท่ีต้องการศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง ความ
ถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์หาค่า IOC (The Index of Item-Objective Congruence) เพ่ือความ
ถูกต้องของเครื่องมือและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งผลการตรวจสอบที่
ได้มีค่าระหว่าง 0.50-1.00 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือครูในสถานศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ
โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1970: 161) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว พิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไปยัง

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยท าเป็น Google Forms พร้อม

หนังสือน าส่งการขอความอนุเคราะห์ในการตอบสอบถามจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทาง 
e-office โดยมีผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียน ด าเนินการส่ง Google Forms ให้กับผู้บริหารและครู 
ด าเนินการตอบแบบสอบถาม ให้ครบตามจ านวนที่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

3. เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จ านวน 268 คิดเป็นร้อยละ 100 และน ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือจัดล าดับข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
และประมวลผลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิ เคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล พ้ืนฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ 

(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
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2. วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและปัจจัย
จูงในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวิเคราะห์หาค่าสถิติความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อปัจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 268 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.34 มีอายุระหว่าง 31–40 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 58.22 วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 48.88 ต าแหน่งปัจจุบันผู้บริหารจ านวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.06 และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมากกว่า 10 ปีจ านวน 96 คนคิดเป็น
ร้อยละ 35.82 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดย
ภาพรวม 

ข้อ ความฉลาดทางอารมณ์ 
  SD ระดับ ล าดับ 

1. การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง 3.69 0.99 มาก 1 
2. การควบคุมอารมณ์ตนเอง 3.58 1.03 มาก 2 
3. การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง 3.52 0.99 มาก 4 
4. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 3.50 1.03 ปานกลาง 5 
5. การมีทักษะทางสังคม 3.57 1.03 มาก 3 

 รวม 3.57 1.01  มาก  
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จากตารางที ่1 พบว่าระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.57, 
SD=1.01) 

เมื่อพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( =3.69, SD=0.99) รองลงมา ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ตนเอง ( =3.58, SD=1.03) การมีทักษะทาง
สังคม ( =3.57, SD=1.03) การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง ( =3.52, SD=0.99) ส่วนการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( =3.50, SD=1.03) 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่2 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามโดย
ภาพรวม 

ข้อ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  SD ระดับ ล าดับ 

1. ความส าเร็จในการท างาน 3.69 1.03 มาก 2 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ 3.66 1.06 มาก 5 
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 3.76 1.00 มาก 1 
4. ความรับผิดชอบ 3.65 1.00 มาก 6 
5. ความก้าวหน้า 3.67 0.98 มาก 4 
6. ความเจริญเติบโตในตนและอาชีพ 3.68 0.99 มาก 3 

 รวม 3.68 1.01 มาก  
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.68, SD=1.01) 
เมื่อพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่าลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.76, 
SD=1.00) รองลงมาได้แก่ความส าเร็จในการท างาน ( =3.69, SD=1.03) ความเจริญเติบโตในตนและ
อาชีพ ( =3.68, SD=0.99) ความก้าวหน้า ( =3.67, SD=0.98) การได้รับการยอมรับนับถือ ( =3.66, 
SD=1.06) ส่วนความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( =3.65 ,SD=1.00) 

3. ผลการวิเคราะห์อ านาจท านายของความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ด้านการตระหนักรู้
อารมณ์ตนเองด้านการควบคุมอารมณ์ตนเองด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเองด้านการเข้าใจ
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ความรู้สึกของผู้อ่ืนด้านการมีทักษะทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวแปรปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานแสดงได้ดัง
ตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์อ านาจท านายของความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ตัวแปรค าท านาย                         B 
Std. 
Error β t Sig. 

 (ค่าคงที่) 95.144 4.647  20.476 .000** 
 (X5) ด้านการมีทักษะทาง

สังคม 
1.308 .259 .447 5.042 .000** 

 (X1)  ด้ านการตระหนั ก รู้
อารมณ์ตนเอง 

1.019 .278 .324 3.660 .000** 

 (X3) ด้านการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ตนเอง 

.506 .188 .157 2.698 .007** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดของงานวิจัยได้แก่ (X5) ด้านการมีทักษะทาง
สังคม (X1) ด้านการตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง (X3) ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเองสามารถร่วมกัน
ท านายปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 สามารถ
ร่วมกันท านายตัวแปรปัจจัยจูงใจได้ถึงร้อยละ 11.50 ส่วนอีกร้อยละ 88.50 เกิดจากอิทธิพลของตัว
แปรอ่ืนที่ไม่น ามาเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการท านายสูงสุดคือ (X5) 

ด้านการมีทักษะทางสังคม (β=.447) รองลงมาได้แก่ (X1) ด้านการตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง (β=.

324) (X3) ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง (β=.157) 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอนของความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อ

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

รูปแบบ ตัวแปรท านาย R R2 R2
adj SE est. F P 

1. X5 0.213 0.045 0.042 10.092 12.633 0.000 
2. X5, X1 0.301 0.084 0.077 9.870 13.162 0.000 
3. X5, X1, X3 0.339 0.115 0.105 9.755 11.410 0.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน พบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ (X5)ด้านการมีทักษะทางสังคม 
(X1) ด้านการตระหนักรู้อารมณ์ตนเองและ (X3)ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเองโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.339 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.115 มี
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (R2

adj) เท่ากับ 0.105 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) 
เท่ากับ 9.755 ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรสามารถพยากรณ์ตัวแปรปัจจัยจูงใจได้ร้อยละ 11.50 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ได้แก่ (X5) ด้านการมีทักษะทางสังคม (X1) ด้านการตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง (X3) และ
ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.339 มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.115 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (R2

adj) เท่ากับ 
0.105 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท่ากับ 9.755 ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรสามารถพยากรณ์
ตัวแปรปัจจัยจูงใจได้ร้อยละ 11.50  
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามน ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการ
ควบคุมจัดการกับอารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมเพ่ือสร้างภาวะแรงจูงใจ และแรงขับของ
ตนด้วยพฤติกรรมอย่างผู้มีสติสัมปชัญญะ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจศักยภาพที่เป็นไปได้ของตนเอง 
เกี่ยวกับการกระท าในสิ่งที่เหมาะสม มีความกระตือรือร้นในการพัฒนากิจกรรมที่ท าให้เกิดความสุข 
ตระหนักรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้
อย่างประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดิลกฤทธิ์ อภิวัฒนสิงหะ (2551) ได้ศึกษาความ
ฉลาดทางอารมณ์กับความส าเร็จในการท างานของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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2. ผลการศึกษาระดับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้บริหารมอบหมายงานให้ครูตรงกับความรู้
ความสามารถของตน มีส่วนร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือให้ครูปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จท าให้ได้รับ
การยอมรับ ยกย่อง และชมเชยจากเพ่ือนร่วมงานละบุคคลภายนอก ตลอดจนการสนับสนุนให้ครูได้เข้า
รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และเปิดโอกาสให้ครูได้ลาศึกษาต่อ รวมถึงการพิจารณาความดี
ความชอบด้วยระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด และผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักวิธีการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับข้าราชการครูในการพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ไพฑูรย์ ธรรมนิตย์ 
(2550) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฑารัตน์ สุขศีลล้ าเลิศ (2556) พบว่า 
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ส านักงานใหญ่) บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ โดยภาพรวม พบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติต่อปัจจัยทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

3. จากผลการวิจัย พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามพบว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .339 ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการท านายสูงสุดคือ 
ด้านการมีทักษะทางสังคม รองลงมา ได้แก่ ด้านตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่
ตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อความส าเร็จหรือประสิทธิภาพ
ของงานเป็นอย่างยิ่งหากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดีโดยมีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสภาวะอารมณ์ทั่วไป
มีความสามารถในการปรับตัว ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการจัดการความเครียด และมี
ความอดทนในการเรียนรู้สิ่งที่ยาก ท าให้การปฏิบัติงานในองค์การมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากข้ึน ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นต่อบุคคลในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ มีความสุข ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Adeoye and 
Torubelli (2011) ได้อธิบายปฏิสัมพันธ์และผลกระทบที่เกี่ยวข้องระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และ
การบริหารความสัมพันธ์มนุษย์ต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยศึกษากับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ านวน 300 คน พบว่าความฉลาดทางอารมณ์และการบริหารความสัมพันธ์มนุษย์ สามารถพยากรณ์
ความผูกพันต่อองค์การ ร้อยละ74.3 และความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพรรษา มากงลาด (2561) การวิจัยเรื่องความฉลาดทาง
อารมณ์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและความผูกพันต่อ องค์การโดยมีความพึงพอใจในงานเป็น 
ตัวแปรสื่อของพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อ
สมบูรณ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงานเป็นตัว
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แปรสื่อบางส่วนระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านแรงจูงใจในตนเองและความผูกพันต่อองค์การ ความ
พึงพอใจในงานไม่เป็นตัวแปรสื่อระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ตนเอง ด้านการ
จัดการกับอารมณ์ตนเอง ด้านการร่วมรับรู้ความรู้สึกและด้านทักษะทางสังคมและความผูกพันต่อ
องค์การซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความพึงพอใจ
ในงาน ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อีกท้ังความพึงพอใจในงานยังเป็นตัวแปรสื่อ
สมบูรณ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และความผูกพันต่อองค์การดังนั้น องค์การควรให้ความส าคัญ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในงานในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความผูกพัน
ต่อองค์การ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการเข้าใจความรู้สึกของ
ผู้อ่ืนอยู่เสมอและควรรับรู้ถึงความต้องการของผู้อ่ืนได้ดี อีกทั้งควรจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพ่ือสามารถเข้าใจในแง่คิดทรรศนะคติของผู้ที่ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 

2. จากผลการวิจัยระดับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า ผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานส าคัญให้ครูปฏิบัติ มอบ
อ านาจในการตัดสินใจในการท างานที่รับมอบหมายได้อย่างอิสระ เพื่อให้ครูได้สร้างทีมงานเพื่อช่วยใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และผู้บริหารควรสร้างความพึงพอใจแก่ครูในการที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ว่ามี

ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในลักษณะของสมการพยากรณ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน าตัวแปรอ่ืนที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้ที่คาดว่าจะส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานของครูในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามมาร่วมศึกษา 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพการบริการของโรงเรียนสมเด็จพระ
ปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2) ศึกษาระดับการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 3) ศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณี ยเขต สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 742 คน ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 265 คน และท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยแยกตาม
สัดส่วนของประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณขั้นตอน  

ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพการบริการของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเป็น
รูปธรรมของบริการ รองลงมา คือ ด้านความน่าเชื่อถือ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการดูแลเอา
ใจใส่ผู้รับบริการ 2) การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช
รมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 3) คุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือส่งผลต่อการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านัก
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บริหารงานการศึกษาพิเศษ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งการท านายเท่ากับ 
.055 ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการท านายสูงสุด คือ ด้านความน่าเชื่อถือ  
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช

รมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
Abstract 

The purposes of this study were to investigate 1) level of service in Somdetch 
Phra Piya Maharaj Rommaniyakhet school under Special Education Administration 
Bureau, 2) level of operation on a care and support system for students in Somdetch 
Phra Piya Maharaj Rommaniyakhet school under Special Education Administration 
Bureau, and 3) level of service quality on a care and support system for students in 
Somdetch Phra Piya Maharaj Rommaniyakhet school under Special Education 
Administration Bureau. A sample group consisted of 265 school parents, drawn by 
stratified random sampling as determined by proportion of a total population of 742. 
A questionnaire was used as a research instrument. Data were analyzed by means of 
mean, standard deviation, and Stepwise multiple regression analysis. 

The findings revealed that 1) overall service quality of a care and support 
system for students in Somdetch Phra Piya Maharaj Rommaniyakhet school under 
Special Education Administration Bureau was at a high level. When inspecting at 
individual aspects, the highest averaged aspect was tangibles, followed by 
creditability, while the lowest averaged was service-minded aspect. 2) Overall level 
of operation on a care and support system for students Somdetch Phra Piya Maharaj 
Rommaniyakhet school under Special Education Administration Bureau was at a high 
level. The highest averaged aspect was prevention and solution, followed by student 
promotion, while the lowest averaged was knowing individual students. 3) Quality of 
service affected operation on a care and support system for students in Somdetch 
Phra Piya Maharaj Rommaniyakhet school under Special Education Administration 
Bureau, significantly at .01. The multiple regression coefficient was .055. Creditability 
was the highest predictive aspect.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
มาตรา 6 ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ในการจัดการศึกษานั้นต้องเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม ให้มีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต สมารถป้องกัน และแก้ไขปัญหา ให้ รู้จักคิดเป็น ท าเป็น รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนตามศักยภาพใน
สภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2562: 1-2) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เห็นคุณค่าของตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความรักชาติ ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 5)  

การพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นอกจากส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ยังส่งผลในเชิงลบซึ่งก่อให้เกิดความ
วิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, 
2559: 1) ดังนั้นในกระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ
ของผู้เรียน และต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐาน, 2563: 139) 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ มีความชัดเจน มีการประสาน
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการกิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ 
ที่มีคุณภาพอันส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จ โดยครูเป็นบุคลากรหลักใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรอง
นักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและด้านการส่งต่อ ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกันวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
(ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2550: ค าน า) ซึ่งได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจ าชั้น 
ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีการด าเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีหลักฐาน
การท างานที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งทุกคนมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน
ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2550: 17) และเนื่องจากโรงเรียนเป็นผู้
ให้บริการทางด้านการศึกษา คุณภาพการบริการจึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่น ามาประยุกต์ใช้ในระบบบริหาร 
จนกระทั่งได้รับความสนใจจากภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงน ามาปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัด
สมรรถนะในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น ในปัจจุบันแนวคิดและหลักการ
เกีย่วกับคุณภาพการบริการ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการ เครื่องมือศึกษา และการวัดคุณภาพ
การให้บริการที่เรียกว่า SERVOUAL มีผู้กล่าวถึงความหมายเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่แตกต่างกันซึ่ง 
Parasuraman, Zeithamt and Berry (1990) ได้พัฒนาและสร้างเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการ
บริการ เรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2. ความน่าเชื่อถือของบริการ 3. การตอบสนอง 4. การให้ความม่ันใจ 
5. การเอาใจใส่ 

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นโรงเรียน
สหศึกษา ประเภทโรงเรียนประจ า จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างสะดวก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ
ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแก่กระทรวงศึกษาธิการ จากบริบทของ
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในลักษณะของโรงเรียนประจ า จากการสรุปรายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่า นักเรียนประสพปัญหามากมายที่แตกต่างกันออกไป ระบบการดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการดูแลนักเรียน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ผู้ปกครองจ าเป็นที่จะต้องรับรู้ในกระบวนการขั้นตอน
ในการให้บริการต่าง ๆ เพราะนอกจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้วนั้น ยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย 

จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือจะได้น าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาการบริหาร
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริการของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต    
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2. เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสมเด็จ พระ
ปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

คุณภาพการบริการส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งหมด 742 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ 

Taro Yamane (1973: 1088) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
แบ่งตามสัดส่วนของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 265 คน โดยใช้วิธีการค านวณ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีคุณลักษณะดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ปกครอง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) ประกอบด้วย ระดับการศึกษาของนักเรียน อายุของผู้ปกครอง ระดับการศึกษา
ของผู้ปกครอง 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีย
เขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยองค์ประกอบของคุณภาพการบริการ ซึ่งลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแนวคิดของ (Best, 1997) 

คุณภาพการบริการ 
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2. ความน่าเชื่อถือ 
3. การตอบสนอง  
4. การให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ 
5. การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ 
    ที่มา: Parasuraman et al. (1990) 

การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมนักเรียน 
4. การป้องกันและการแก้ปัญหา 
5. การส่งต่อนักเรียน 
ที่มา: ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2552) 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายใต้องค์ประกอบของการ
บริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ มีทั้งหมด 5 ด้าน ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแนวคิดของ (Best, 1997) 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าเนื้อหา
มาวิเคราะห์แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ รวมทั้งตัวอย่างเครื่องมือจากรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย
เครื่องมือมีลักษณะเป็นแบบสอบถามข้อมูล แล้วด าเนินการสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาและสิ่ง
ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพความตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ (The 
Index of Item-Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการตรวจสอบที่ได้มีค่าระหว่าง 0.50–1.00 

4. แก้ไข และจัดท าแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษา
น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับผู้ปกครองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 30 คน 

5. น าแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาค านวณหาความเที่ยง (Reliability) โดยการทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202-204) ค านวณหาค่าความเที่ยง ของ
แบบสอบถามคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.872 

6. ปรับปรุงข้อค าถามในแบบสอบถามด้านการใช้ภาษาให้มีความเหมาะสมและมีความ 
ถูกต้อง โดยผ่านการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1. วิจัยขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไป

ยังผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยท าเป็น Google Forms ไปให้กับ 

ผู้ประสานงานซึ่งเป็นครูประจ าชั้น ด าเนินการส่ง Google Forms ไปให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด าเนินการตอบแบบสอบถามให้
ครบตามจ านวนที่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

3. เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จ านวน 265 ชุด จึงตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามและจัดล าดับข้อมูล น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การหาอัตราร้อยละ 

(percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
2. วิเคราะห์ระดับคุณภาพการบริการและระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน หาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. การวิเคราะห์คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)   

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 265 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองในระดับการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 อายุของผู้ปกครองอยู่
ระหว่าง 26–35 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 46.04 และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง สูงกว่า
มัธยมศึกษา จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 92.45  

ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพการบริการของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับคุณภาพการบริการ ของโรงเรียน
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวม 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช 

รมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.59, 
SD=1.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.72, 
SD=0.91) รองลงมาได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ( =3.62, SD=1.04) การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ( =
3.58 SD=1.00) การตอบสนอง ( =3.53, SD=1.02) ส่วนการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ( =3.52, SD=0.99) 

ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสมเด็จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยภาพรวม 

ข้อ 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

รวม n=265 

 SD ระดับ ล าดับ 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.56 1.02 มาก 5 
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 3.65 1.04 มาก 3 
3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน 3.72 1.04 มาก 2 
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 3.73 1.00 มาก 1 
5. ด้านการส่งต่อ 3.63 1.00 มาก 4 

 รวม 3.65 1.02 มาก  

ข้อ คุณภาพการบริการ 
รวม n= 265 

 SD ระดับ ล าดับ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 3.72 0.91 มาก 1 
2. ความน่าเชื่อถือ 3.62 1.04 มาก 2 
3. การตอบสนอง 3.53 1.02 มาก 4 
4. การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 3.58 1.00 มาก 3 
5. การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ 3.52 .99 มาก 5 

 รวม 3.59 1.00 มาก  
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จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( =3.65, SD=1.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( =3.73, SD=1.00) รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ( =3.72, SD=1.04) ด้านการคัด
กรองนักเรียน ( =3.65, SD=1.04) ด้านการส่งต่อ ( =3.63, SD=1.00) ส่วนด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( =3.56 ,SD=1.02) 
 

ผลการวิเคราะห์อ านาจท านายของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์อ านาจท านายของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ตัวแปรท านาย b β t p 
1. ด้านความน่าเชื่อถือ (X2) .544 .233 3.871 .000 
ค่าคงที่ (Constant) 103.381  39.550 .000 
      R=.233,    R2=.055,        R2

adj=.051,       F=14.988,  
      df1=1,      df2=260,     Sig. < 0.01,      SE est.=9.382,         a=103.381 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 3 ปัจจัยทั้งหมดมี 5 ด้าน พบว่า มีปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ (X2) สามารถ
ท านายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ร้อยละ 5.5 (R2=.055) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อปรับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ที่มีค่าเท่ากับ 9.382  
(SEest=9.382) พบว่า คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ (X2) สามารถท านายการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ถึงร้อยละ 5.1 (R2

adj=.051) ส่วนอีกร้อยละ 94.9 เกิดจากอิทธิพลของ
ตัวแปรอื่นท่ีไม่มีนัยส าคัญในการพยากรณ ์
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาระดับคุณภาพการบริการ ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และระดับการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนผลการศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผล
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ต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ .233 ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการท านายสูงสุด คือ ด้านความน่าเชื่อถือ ผลการศึกษา    
ครั้งนี้สามารถเขียนเป็นสมการท านายในรูปของคะแนนดิบและสมการในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
 สมการท านายในรูปของคะแนนดิบ ได้แก่ 

Y = 103.381+ .544X2  
        หรือ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  =103.381 + .544 ด้านความน่าเชื่อถือ 

สมการรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่  
Zy' = .233X2  

        หรือ การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  = .233 ด้านความน่าเชื่อถือ 
 
อภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน ามาอภิปรายตามล าดับของการสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพการบริการของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช  รมณีย
เขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การให้ความ
มั่นใจแก่ผู้รับบริการ การตอบสนอง ส่วนการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก การบริหารงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาท่ีต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือผู้รับบริการ นั่นคือผู้ปกครองและนักเรียนเป็นหลัก คุณภาพการบริการจึงเป็นกระบวนการใน
การปฏิรูประบบบริหาร และเป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้อง
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและมี
ความพึงพอใจสูงสุด สถานศึกษาเป็นสถานที่ให้บริการด้านการศึกษา ที่การจัดการศึกษาโดยเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ให้ผู้เรียนรู้จัก
ประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ดังนั้น
สถานศึกษาจึงต้องค านึงถึงการบริการทางด้านการศึกษาที่เป็นรูปธรรม ทั้งทางด้านกายภาพที่สามารถ
ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการได้อย่างทั่วถึง และยังเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านความน่าเชื่อถือของบริการ จนสามารถตอบสนองความ
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ต้องการของผู้รับบริการได้ การให้ความมั่นใจและการเอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกศสุดา  เหมทานนท์ (2553: 84) ซึ่งพบว่า ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการด้านความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก สถานีอนามัยในอ าเภอทุ่งใหญ่ มี
ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ปัจจุบันมีการต่อเติมเพ่ิมข้ึนส าหรับการให้บริการ มีการจัดห้องเป็นสัดส่วน 
ชัดเจน มีป้ายหรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ให้บริการชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ (2546: 106-107) พบว่า การเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพที่
ปรากฎเครื่องมือ บุคลากรและวัสดุสื่อสารและสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นเครื่องแสดงทางกายภาพ หรือ
ภาพลักษณ์ของบริการที่ลูกค้าใช้ประเมินคุณภาพ 

2. ผลการวิจัยระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนสมเด็จพระ
ปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ด้านที่สูงที่สุด คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา รองลงมาได้แก่ด้านการ
ส่งเสริมนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งต่อ ส่วนด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เป็นการด าเนินงานเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีชีวิตอย่างมีความสุข    มีมาตรการ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีความสามารถ ความสามารถ และพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นครูประจ าชั้น หรือครูที่ปรึกษารวมถึงผู้ปกครอง
นักเรียน ซึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า ภารกิจของครูนอกจากการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนแล้ว ยังต้องเป้นผู้คอยสอดส่องดูแลทุกข์สุข เอาใจใส่ผู้ เรียนซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ กรณิการ์ นีละนันท์ (2555: 67) ได้ท าการศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
การศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรี ยนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เรณู ศรีสุภา (2555: 96) ได้ท าการศึกษาเรื่องการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านค่าย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง เขต 18 ผลการวิจัย
พบว่า การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา (2556: 85) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสภาพการ
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ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจในการส่งต่อและครูยังก็มีภาระ
งานสอนมากจึงปฏิบัติงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหาระดับหนึ่งที่ไม่มาก และยังขาด
การให้ความร่วมกันในด้านการส่งต่อกับหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และรวมทั้ง
ระบบการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา จึงควรได้รับความร่วมมือในการส่งต่อจากหน่วยงานอื่นให้มากขึ้น 
พร้อมทั้งให้ความรู้ต่อผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากขึ้น  

3. จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือ 
สามารถท านายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ถึง 5.1% ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
สถานศึกษาวางแผนและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ครูผู้รับผิดชอบ บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองนักเรียน ในการสนับสนุนร่วมเพ่ือสร้างกระบวนการการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชีวิน เปลี่ยนเฉย (2558) ได้ศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก คุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ 
ด้านชื่อเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ให้บริการ มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิษา หนูมา (2559) ได้ศึกษาความคาดหวังในคุณภาพบริการ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ทเพ่ือสุขภาพของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังในคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ทเพ่ือสุขภาพของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยระดับคุณภาพการบริการของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรมีการติดตามการด าเนินงานในทุกขั้นตอน ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้น
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ ให้เข้าถึงการบริการด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญส่วนหนึ่งในการให้บริการทางการศึกษา 
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2. จากผลการวิจัยการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสมเด็จพระ  
ปิยมหาราชรมณียเขต ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการด าเนินงาน ครูที่ปรึกษา ครู
ประจ าชั้น ในการจัดหาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับนักเรียนให้ได้มากที่สุด และออกแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคล เพ่ือน ามาวางแนวทางในการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ตรวจประเด็นและมี
ประสิทธิภาพ 

3. จากผลการวิจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า 
ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาให้มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลอย่างละเอียด และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมา
ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างตรงประเด็นและน่าเชื่อถือ 
นอกจากนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการ
ให้ค าปรึกษา การแนะแนวเพ่ือสร้างความชัดเจนเป็นรูปธรรม ประสานความร่วมมืออย่างจริงจัง
สามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย มีการส่งต่ออย่างรวดเร็ว ประชุมวางแผนสร้างความ
เข้าใจ ความชัดเจนในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าสามารถดูแลเอาใจใส่
นักเรียนให้เข้าถึงการบริการด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาในตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ นอกเหนือจากคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในลักษณะของสมการพยากรณ์และวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่องานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนต่อไป 

2. ควรศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเชิงลึก เพื่อน ารายละเอียดมา
วางแผนการเก็บข้อมูล และการด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลที่
ถูกต้องของนักเรียน น าไปสู่การด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจุดมุ่งหมายของการสร้างงานพุทธศิลป์ สภาพความ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของงานพุทธศิลป์ในพระอารามหลวง 6 แห่ง จังหวัดนนทบุรี และเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมงานพุทธศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาภาคเอกสาร 
ภาคสนาม การสังเกตเชิงวิเคราะห์จากงานพุทธศิลป์ของวัด กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 1) กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลขั้นต้น โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2) กลุ่มผู้ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการส่งเสริมงานพุทธศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) งานพุทธศิลป์สร้างขึ้นเพ่ือเป็นพุทธบูชา 2) งาน
พุทธศิลป์มีความเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของพระอุโบสถ์ หน้าบัน กรอบประตูหน้าต่าง ซุ้มใบ
สีมา พระประธาน และภาพเขียนบนฝาผนังพระอุโบสถ 3) ช่างผู้สร้างงานได้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมปรากฏเป็นเนื้อหาเรื่องราวในงานพุทธศิลป์ที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับประชาชน
ได้เป็นอย่างดี 4) เป็นแหล่งเรียนรู้งานพุทธศิลป์ด้านคุณค่า ทั้งคุณค่าด้านเนื้อหาเรื่องราว รูปแบบ 
คุณค่าต่อบุคคลและสังคม 5) แนวทางการส่งเสริมงานพุทธศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ควรมี
ข้อมูลส าคัญติดอยู่ที่ชิ้นงานพุทธศิลป์เพ่ือให้ผู้พบเห็นเกิดการรับรู้โดยใช้ระบบบาร์โค้ด (bar code) ที่
เชื่อมต่อข้อมูลของผลงานในอินเทอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์มือถือ (iPhone) ที่มีใช้กันอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
และพระอารามหลวงทุกแห่งควรมีเว็บไซต์ (Web side) เป็นของตนเอง เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
งานพุทธศิลป์และกิจการของวัด  

 
ค าส าคัญ: งานพุทธศิลป์ พระอารามหลวง แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
 
Abstract 

This research’s objective were to study the purpose of creating Buddhist art, 
state of Buddhist Art of the six royal monastery temples in Nonthaburi Province and 
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to present a guideline promotion of Buddhist art method to Informal’s Learning 
Resources. The qualitative research methods were used in documentary study, field 
study by Observational analyze studies from the Buddhist Art and in depth-
Interviewing. Analyze the data by content analysis. The study results found that: 1) A 
Buddhist art was created to serve Buddhism, to be a worship. 2) A Buddhist art in the 
royal monastery temples were a source of informal learning about the style of the 
church, Gable, Door frame, Window, Arch, Bisima, a Buddha image, and mural 
paintings. 3) The technician had inserted morality and ethics to Buddhist art work, 
that show them a motto, morale to appear in Buddhist art. It can be applied for as a 
medium for teaching Dharma for the public to recognize as well. 4) Buddhist art was 
an valuable learning resource. There were consists of the content value aspects, art 
and style, and value to person and society 5) A guideline promotion of Buddhism art 
method to Informal’s learning resources were as follow: (1) The important 
information should attached to the Buddhist art piece or bar-code system for 
promoting learning to visitors. The data of Buddhist art were connection on the 
internet via mobile phone which everyone has used in daily life. (2) The royal 
monastery temples should its own website to disseminate information about 
Buddhist art and activities. 

 
Keywords: Buddhism art, royal monastery temples, informal’s learning resources 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่จากชมพูทวีปเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิในยุคทวาราวดี (พุทธ
ศตวรรษที่ 11-16) โดยสองพระสมณทูต พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ ได มาประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาในอาณาจักรสุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานวาไดแกจังหวัดนครปฐม และสร้างพระปฐม
เจดีย์ขึ้น เดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระ
อารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม (พระปฐมเจดีย์, 2549) ส่งผลให้ในสมัยต่อมามีการสร้างวัด สร้างพุทธสถานต่าง ๆ ขึ้นอย่าง
มากมายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย สนองตอบความต้องการของคนในสังคมไทยที่มีวิถีชีวิตผูกพัน
กับวัดมาตั้งแต่อดีต โดยเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธา 
เชื่อถือ นับเป็นสถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของสถาบันหลักในสังคมไทยที่ร่วมกับสถาบัน
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ชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่คนไทยเคารพ ศรัทธา ให้การยอมรับนับถือกันมาตั้งแต่สมัย
โบราณ ในด้านสังคม วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่พบปะ ชุมนุมกัน เพ่ือประกอบศาสนกิจ
ร่วมกันตามความเชื่อที่ว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ทางด้านการศึกษา  ถือว่าวัด
เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนทางธรรม โดยพระภิกษุสงฆ์ท าหน้าที่เป็นครู อบรมสั่งสอนให้เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ ส่งผลให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษา
ทางพุทธศาสนา ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทางด้านวัฒนธรรม วัดเป็นที่รวมแห่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลงานศิลปกรรมหลายประเภท เช่น พระอุโบสถ พระ
วิหาร ศาลา สถูป เจดีย์ พระพุทธรูป ภาพเขียนบนฝาผนังพุทธสถาน ฯลฯ ซึ่งช่างหรือผู้สร้างงาน 
(Technician or art creator) ได้สร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพ ความ
ศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา ดังที่  พุทธะ (2559) กล่าวว่า “วัดเป็นสถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติตามวิธีพุทธแล้วยังมีพระพุทธรูป พระอุโบสถ พระ
วิหาร พระสถูปเจดีย์ ที่เรียกว่าพุทธศิลป์ (Buddhism art) เป็นองค์ประกอบส าคัญของวัดที่ท าให้
ประชาชนทั่วไปเกิดความเคารพ ศรัทราเชื่อถือในพุทธสถานมากยิ่งขึ้น ในอดีตชาวบ้านมีความใกล้ชิด
กับวัดและพุทธศิลป์ ท าให้ได้มีโอกาสได้รับรู้ ซึมซับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้รับการ
อบรมสั่งสอนสาระวิชาต่าง ๆ จากพระผู้ทรงศีล ท าให้ประชาชนที่เข้ามาในวัดได้รับความรู้มากมาย 
วัดจึงเป็นที่รวมของสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะงานพุทธศิลป์ที่เป็นงาน
ทัศนศิลป์ (Visual art) ที่สัมผัสได้ด้วยการมองเห็น เช่น งานสถาปัตยกรรม (Architecture) ได้แก่ 
โบสถ์ วิหาร สถูป เจดีย์ ศาสนาการเปรียญ กุฏิ งานประติมากรรม (Sculpture) ได้แก่ พระพุทธรูป
ในศาสนสถาน รวมไปถึงลวดลายปูนปั้นประดับหน้าบัน ซุ้มประตู หน้าต่างของศาสนสถาน และงาน
จิตรกรรม (Painting) ได้แก่ ภาพเขียนตกแต่งฝาผนังของศาสนสถาน (ปรีชา ขันทนันต์: 2557) ใน
งานพุทธศิลป์ดังกล่าวจะแสดงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นพุทธประวัติ พระ
ธรรมค าสอน วรรณกรรมไทย คติความเชื่อที่ดีงาม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ ในลักษณะศิลปะ
ไทยแบบประเพณี (Thai traditional art)” นับเป็นการบรรยายเรื่องราวเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้วย
ภาพที่คนไทยรู้จัก คุ้นเคย ท าให้ง่ายแก่การรับรู้ ท าความเข้าใจ พุทธศิลป์จึงอยู่ในฐานะของสื่อการ
เรียนรู้ที่สร้างความเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาอักษร นอกจากนี้ยังให้ความสวยงาม ความเพลิดเพลินเชิง
สุนทรียศาสตร์ซึ่งนับเป็นการพัฒนาการรับรู้ของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ท าให้เกิดความสมดุล
ระหว่าง EQ: Emotional Quotient IQ: Intelligence Quotient ไปในขณะเดียวกัน ส่งผลให้พุทธ
ศิลป์ตามวัดต่างๆมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการส่งเสริมขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning resources) 
เพ่ือเป็นที่รวมข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
(Active learner) สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (สุเทพ มีแจ่ม, 2555) วัดหลวงใน
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จังหวัดนนทบุรี มีจ านวนมากและมีความหลากหลายเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนที่ส่งเสริมการศึกษาให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิต ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความบันเทิง สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต ใน
ลักษณะของแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยการจัดสภาพแวดล้อม สถานการณ์ ทั้งที่เป็นสื่อ แหล่ง
ความรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ในลักษณะของเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2544) งานพุทธศิลป์ในวัดหลวงซึ่ง
ได้รับการดู รักษาเป็นอย่างดี พุทธศิลป์ เหล่านี้ ได้สร้างขึ้นมาจากความรัก ความศรัทราใน
พระพุทธศาสนาของประชาชน ผ่านทักษะฝีมือของช่างผู้สร้างงาน และได้รับการสนับสนุนจากทั้ง
พระมหากษัตริย์และประชาชน นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ควรแก่การเรียนรู้ ท าความเข้าใจ
ร่วมกันของคนในสังคมจนเกิดความเป็นหนึ่ง ความอยู่รอดอย่างยิ่งยืนของประเทศ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาหาหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนางานพุทธศิลป์ของวัดหลวงในจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามอัธยาศัยของชุมชน เพ่ือสนองตอบตามความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning)  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาจุดมุ่งหมายของการสร้างงานพุทธศิลป์ สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของงาน
พุทธศิลป์ของพระอารามหลวงในจังหวัดนนทบุรี แหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ช่างหรือผู้สร้างชื้น
งานสอดแทรกไว้ในงานพุทธศิลป์ ความเป็นแหล่งเรียนรู้งานพุทธศิลป์เชิงคุณค่า 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมงานพุทธศิลป์ของพระอารามหลวงในจังหวัดนนทบุรี เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 
มีผู้กล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ไว้หลายประเด็น สรุปได้เว่า แหล่งเรียนรู้เป็นที่รวบรวมสรรพความรู้

ต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น สวนสาธารณะ วนอุทยาน แหล่ง
เรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ วัด อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นสถานที่ คือ วัดหลวงในจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะงานพุทธศิลป์ที่ประชาชน พระมหากษัตริย์ 
ราชวงศ์ร่วมกนัสร้างขึ้นเพ่ือเป็นพุทธบูชา 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาภาคเอกสาร

จากส านักวิทยบริการของสถาบันการศึกษา ห้องสมุดประชาชนในพ้ืนที่ ข้อมูลภาคสนาม ศึกษาจากการ
สังเกตเชิงวิเคราะห์จากงานพุทธศิลป์ของวัดหลวงในจังหวัดนนทบุรี แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 1) กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ จ านวน 23 คน โดยการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ได้แก่ 
พระสงฆ์ 3 รูป ครู/อาจารย์ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่วัด จ านวน 6 คน ไวยาวัจกร 2 คน หัวหน้า
ชุมชน/ผู้แทน 6 คน และประชาชนในชุมชนที่วัดตั้งอยู่ 6 คน 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแนวทางการส่งเสริมพุทธ
ศิลป์เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จ านวน 6 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ศิลปกรรม 2 คน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 คน และด้านการศึกษา 2 คน 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และการอภิปรานผล ดังนี้ 
1. จุดมุ่งหมายของการสร้างงานพุทธศิลป์  

1.1 จุดมุ่งหมายในการสร้างงานพุทธศิลป์ ช่างได้สร้างงานพุทธศิลป์ขึ้นเพ่ือรับใช้งานทาง
พระพุทธศาสนา โดยสร้างขึ้นเป็นผลการศิลปะ (Art objects) ที่มีทั้งเนื้อหาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธประวัติ วรรณกรรม วัฒนธรรมประเพณี วิธีชีวิต ฯลฯ ที่มีความสวยงามเชิงศิลปะ (Aesthetic 
objects) ที่ปรากฏเป็นความสวยงามของรูปแบบต่าง ๆ ทางศิลปะ (Art and style) ตามความถนัดของ
ผู้สร้างงานแต่ละคน ที่สื่อความหมายถึงสิ่งที่ดี งามทางพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี จึงนับเป็นสิ่งเร้าที่
กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการรับรู้และการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้พุทธศิลป์จึงได้รับ
การยอรับว่าเป็นสื่อส่งเสริมการเผยแพร่สิ่งที่ดีงาม ที่ช่วยโน้มน้าว กล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้
เกิดความรัก ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทีส่งผลไปสู่พฤติกรรมจริยธรรมที่เป็นแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายในการพุทธศิลป์สรุปได้ดังนี้ 

(1) พุทธศิลปส์ร้างขึ้นเพ่ือส่งเสริมการสื่อสารเชิงเผยแพร่เนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะครั้งที่พระพุทธองค์
เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มานับพันชาติ ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือเรื่องราวใน 10 พระชาติสุดท้าย
ก่อนทีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า ทศชาติชาดก โดยเฉพาะพระชาติสุดท้ายที่ก าเกิดเป็นพระ
เวสสันดร ผู้บ าเพ็ญทานบารมีที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า เวสสันดรชาดก จนกล่าวกันว่าพุทธศิลป์เป็นสื่อ
การเรียนรู้ที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ดังที่ บ้านจอมยุท (2560) กล่าวว่า ศิลปะไทยส่วนใหญ่สร้างขึ้น
จากคติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา จึงมีคุณค่าในการเผยแผ่ศาสนาและการสืบทอด เช่น การเขียนภาพ
จิตรกรรมหรือจ าหลักเรื่องราวทางศาสนา ชาดก พุทธประวัติ หรือวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับความ
เลื่อมใสในเทพเจ้า เมื่อคนได้สัมผัสหรือเห็นก็จะเกิดความคุ้นเคยและซึมซับเรื่องราว ความเชื่อ ค า



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 201 ~ 
 

สอนหรือข้อธรรมะท่ีแฝงอยู่ในผลงานนั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันพุทธศิลป์เหล่านี้ได้รับการเผยแผ่ไปพร้อม ๆ 
กับการแพร่ขยายพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกและได้กลายเป็นแหล่งความรู้หรือ
แหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา (Buddhist Learning Resource) ที่พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าศึกษา
หาความรู้ได้เป็นอย่างดีจึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่
สามารถศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัย เมื่อพุทธศาสนิกชนได้สัมผัสกับพุทธศิลป์ดังกล่าวจะเกิดความ
เชื่อมโยงทางความคิดถึงค าสอนและคุณธรรมจริยธรรมที่งดงาม สามารถยกระดับความคิด จิต 
วิญญาณ เข้าถึงพระธรรม ละชั่วกลัวบาป กระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนอยากสร้างคุณงามความดี จนเป็น
หนทางให้เกิดมรรคญาณมุ่งตรงไปสู่ความส าเร็จเป็นอริยบุคคล สูงขึ้นไปถึงขั้นเกิดความสุขสูงสุด คือ 
นิพพาน (เสนาะ เฑียรทอง, 2547) (2) พุทธศิลป์สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของความเป็นวัด 
โดยสร้างขึ้นในเขตปริมณฑลของวัด โดยเฉพาะเขตพุทธาวาส ที่ท าให้มีบรรยากาศของความเป็นวัดใน
พระพุทธศาสนา มีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเชื่อถือ มีรูปแบบ รูปทรง ที่ท าให้วัดแตกต่างไปจากที่อยู่อาศัย
ของประชาชนทั่วไป พุทธศิลป์ท าให้ภาพรวมของวัดมีความส าคัญมากขึ้น และช่วยโน้มน้าวจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนให้เกิดความศรัทธา เชื่อมั่น ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่เหมาะสมดี
งามตามหลักธรรมของพระพุทธองค์ รู้จักกาลเทศะที่ควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมในขณะที่อยู่ในเขตวัด 
โดยเฉพาะการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยตามแบบแผนของวัฒนธรรมการเข้าวัดของสังคมไทย ซึ่ง
ผู้เกี่ยวข้องพยายามที่จะรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีเหล่านี้ไว้ (3) พุทธศิลป์สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา 
โดยมีความเชื่อว่าการร่วมกันสร้างพระพุทธรูป โบสถ์ วิหาร ฯลฯ ถวายวัดเป็นพุทธบูชาเป็นการสร้าง
กุศลสูงสุด ท าให้พุทธศาสนิกชนและช่างผู้สร้างงานเกิดแรงบันดาลใจ ( Inspiration) อย่างแรงกล้าที่
จะได้สร้างสิ่งที่ดีงามไว้ในพระพุทธศาสนาที่ตนศรัทราเชื่อถือ โดยร่วมมือกันอุทิศทั้งก าลังกาย ก าลัง
ทรัพย์ ร่วมกันในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดพุทธศิลป์ที่เหมาะสมสวยงามมากที่สุดเกิดขึ้นในวัดที่อยู่ใน
ชุมชนของตน 
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2. สภาพความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ในวัดชนิดวรวิหารในจังหวัดนนทบุรี   

2.1 ความเป็นแหล่งเรียนรู้จากพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรม 
ความรู้จากพระอุโบสถ 
   

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดบางไผ่ 

 

 

 

วัดบัวขวัญ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดเขมาภิรตารามราช
วรวิหาร 

 
 รูปแบบ รูปทรง ของพระอุโบสถ: พระอุโบสถของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร และวัดเฉลิม
พระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นตามแบบพระราชนิยมในพระบาสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 3 มีเสานางเรียงด้านข้างหลายต้น รองรับน้ าหนักของชายคาที่ยื่นออกมาคลุม
ระเบียงด้านข้างของพระอุโบสถ์ เชื่อมต่อกันโดยรอบ พระอุโบสถวัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) สร้าง
ขึ้นตามแบบศิลปะไทยรัตนโกสินทร์ ยกฐานสูง ส่วนพระอุโสถวัดบัวขวัญสร้างขึ้นใหม่เป็นแบบจตุรมุข 
และท าเป็นสองชั้นเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและสูงเด่นมากกว่าทางด่วนที่อยู่ด้านข้าง ส่วน
พระอุโบสถวัดชลประทานรังสฤษดิ์เป็นแบบผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทยกับศิลปะตะวันตก เป็น
แบบศิลปะไทยประยุกต์ จึงเน้นการก่อสร้างที่เรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงมั่นคง ในขณะที่พระอุโบสถวัด
เขมาภิรตารามราชวรวิหารเป็นโบสถเก่าตามแบบศิลปะอยุธยา มีช่อฟ้า ใบละกา หางหงส์ สาหร่าย 

รวงผึ้ง ตามแบบศิลปะไทยประเพณีนิยม สภาพแวดล้อมทั่วไป ด้านหลังพระอุโสถของวัดปรมัยยิกาวา
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สวรวิหารมีพระมหารามัญเจดีย์ เป็นเจดีย์แบบมอญตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองตามแบบ
ศิลปะอยุธยา วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารมีพระเจดีย์ขาว วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหารมีพระเจดีย์
ขาวอยู่ด้านหลังเพ่ือให้พุทธศาสาสนิกชนที่เข้ามากราบไหว้พระประธานในโบสถ์ได้กราบไหว้ไหว้พระ
สารีริกธาตุที่อยู่ในพระเจดีย์ไปในขณะเดียวกัน 
ความรู้จากหน้าบันพระอุโบสถ์ 
 

 
 
 

 

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดบางไผ่ 
   

วัดบัวขวัญ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดเขมาภิรตารามราช
วรวิหาร 

 หน้าบันโบสถ์: เป็นพ้ืนที่ในกรอบสามเหลี่ยมใต้หลังคาที่ยื่นคลุมออกมาปิดหัวปิดท้ายของ
อาคารที่เรียกว่าหน้าจั่ว ช่างจะมีการออกแบบตกแต่งให้มีความหมายและความสวยงามเป็นพิเศษ 
จัดเป็นทัศนสัญลักษณ์ที่ส าคัญยิ่งส่วนหนึ่ง หน้าบันพระอุโบสถของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เป็น
ตราพระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎ ล้อมด้วยลายเครือเถา เป็นงานประติมากรรมปูนปั้นแบบนูนสูง ลงรักปิด
ทอง ซึ่งเป็นพิจิตรเลขาประจ าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) หน้าบัน
หน้าบันพระอุโบสถ์ของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นแบบศิลปะพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 
ให้ความส าคัญกับความสวยงามและความคงทน โดยท าเป็นลายดอกพุดตาน ประดับตกแต่งด้วย
กระเบื้องเคลือบสีสดใสตามแบบศิลปะจีนซึ่งเข้ากันได้อย่างกลกลืนเป็นอย่างดี หน้าบันพระอุโบสถ์วัด
บางไผ่ ท าเป็นภาพพระปางลีลา ครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์หลังจากแสดงพระธรรม
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เทศนาโปรดพระพุทธมารดาและประยูรญาติ หน้าบันพระอุโบสถ์ของ วัดบัวขวัญ ท าเป็นภาพพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณหรือช้าง 3 เศียร ที่สื่อถึงความเป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์และ
สรรพสัตว์โดยท าหน้าที่ปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ทรงเป็นผู้น าเหล่าเทพเจ้าไปก าจัด
อสูรร้าย ในศาสนาพุทธ พระอินทร์เป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง 5 ,000 ปี หน้าบัน
พระอุโบสถ์ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ท าเป็นภาพพระพิรุณที่สื่อถึงความเป็นเทพแห่งฝนและน้ า 
ผู้รักษาความสุขสวัสดีแห่งมนุษย์ทั้งปวง เป็นเจ้าแห่งน้ า เป็นผู้ให้ฝน ทรงถือพระขรรค์ ทรงพญานาค 
หรือมกร เป็นพาหนะ ส่วนหน้าบันพระอุโบสถ์ของวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ท าเป็นภาพพระ
นารายณ์ทรงครุฑ แสดงถึงพลังอ านาจของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างหรือผู้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้นิยมท ากัน
มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาปราบทุกข์
เข็ญในโลกมนุษย์ โดยมีพาหนะเป็นพญาครุฑ 

ซุ้มและใบเสมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดบางไผ่ 
 
  

 
 

วัดบัวขวัญ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดเขมาภิรตารามราช
วรวิหาร 
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 ซุ้มและใบเสมา: เป็นประติมากรรมหินแกะสลักแบบลอยตัว ประดิษฐานอยู่ในซุ้ม ที่เรียกกัน
ทั่วไปว่าซุ้มเสมา โดยใช้เป็นทัศนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงขอบเขตพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเขตพุทธาวาส 
ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการท าวัตร การอุปสมบท โดย
นาคที่จะบวชต้องนั่งลงกราบใบเสมาเอกที่ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ ก่อนเช้าพิธีอุปสมบทในโบสถ์  ใบ
เสมานี้มีทั้งที่เป็นใบเสมาเดี่ยว เสมาคู่ เช่น ที่วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร วัดบางไผ่ (พระอาราม
หลวง) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ และวัดบัวขวัญ ติดตั้งซุ้มเสามารอบพระอุโบสถ ในขณะที่วัดวัดเฉลิม
พระเกียรติวรวิหาร ติดตั้งซุ้มบนก าแพงรอบโบสถ์ ทั้ง 4 มุม และมีซุ้มเสมาเอกอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ 
ส่วนที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ใบเสมาจะฝังลงใต้ดินแล้วท าเป็นป้อมหรือซุ้มตั้งอยู่บริเวณตรงมุมทั้ง 
4 ของก าแพงโบสถ์ตามธรรมเนียมของชาวมอญ  

 
ความเป็นแหล่งเรียนรู้จากพุทธศิลป์ด้านประติมากรรม  
พระประทาน 
 

  

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดบางไผ่ 
 

 

 

วัดบัวขวัญ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดเขมาภิรตารามราช
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วรวิหาร 

     
 พระพุทธรูป: เป็นพุทธศิลป์แขนงประติมากรรม ที่
สร้างขึ้นเป็นพุทธสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั่วไปสร้างขึ้นด้วยการปั้น แกะสลัก 
หล่อ จากวัสดุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นไม้ หิน ปูน โลหะ พลาสติก ไพเบอร์ ฯลฯ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้
กราบไหว้บูชาในพิธีกรรมต่าง ๆ แสดงถึงการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงตรัสรู้ความจริงอัน
ประเสริฐ แล้วน ามาสั่งสอนให้ชาวพุทธได้เรียนรู้ น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ การได้
กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปโดยเฉพาะที่เป็นพระประทานของวัด ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เช่น พระ
ประธานในโบสถ์วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร (ไม่ปรากฏนาม) มีพุทธลักษณะโดยเฉพาะใบหน้าคล้าย
มนุษย์จริง ตามอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก พระประธานในโบสถ์วัดวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร คือ
พระพุทธศรีนพรัตนมุนี หล่อด้วยโลหะทองแดงทั้งองค์ พระประธานในโบสถ์ วัดบางไผ่ เป็น
พระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะสมัยสุโขทัย พระประธานในโบสถ์วัดบัวขวัญ คือ พระพุทธเมตตา ที่จ าลอง
แบบมาจากพระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานในเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย พระประธานในโบสถ์วัด
ชลประทานรังสฤษดิ์ (ไม่ปรากฏนาม) เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ.2499 โดยศาตรา
จารย์ศิลป์ พีระศรี พระประธานในโบสถ์วัดเขมาภิรตารามวรวิหาร มี 2 องค์ ประธานองค์ที่ 1 มี
ขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ ทรงสร้างครอบองค์เก่าที่เป็นพระพุทธรูปทองค าขนาด
เล็กใน พ.ศ.2371 มีพระเพลากว้าง 2.90 เมตร ความสูงตลอดพระรัศมี  4 เมตร ต่อมา 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างพระอสีติมหาสาวกรอบพระประธาน 80 
รูป แต่ละองค์มีชื่อสลักอยู่ที่ฐานอาสนะ ส่วนพระประธานองค์ที่ 2 เป็นพระพุทธรูปโลหะอัญเชิญจาก
วังจันเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนามว่า รูปพระอินทร์แปลง 
 
ความเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศิลป์ด้านจิตรกรรมฝาผนัง 
   

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดบางไผ่ 
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วัดบัวขวัญ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดเขมาภิรตาราม 
ราชวรวิหาร 

   
 จิตรกรรมฝาผนัง: เปนงานพุทธศิลป์ที่มีความสวยงาม และเปนประโยชนตอการศึกษา
พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ ที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เขียนเป็นภาพพระภิกษุก าลัง
กวาดพ้ืนท าความสะอาดบริเวณวัด กระตุ้นให้นึกถึงจริยะปฏิบัติที่ดีงามของพระสงฆ์ เป็นงาน
จิตรกรรมไทยผสมกับศิลปะแบบตะวันตก ที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ที่ผนังโบสถ์ บานประตู
หน้าต่างด้านใน เขียนเป็นภาพกลุ่มดอกไม้ในอุดมคติที่ดูคล้ายดอกบัว ดอกพุฒตาล ขึ้นอยู่ในท้องน้ าที่
มีภาพสัตว์น้ านานาชนิด ภาพเหล่านี้กระตุ้นให้เห็นความสวยงามของดอกไม้ ความอิสระของหมู่ปลา 
ที่ผนังโบสถ์วัดวัดบางไผ่ เขียนเป็นภาพหมู่ทวยเทพมาชุมนุมกันพร้อมดอกไม้เพ่ือน ามาสักการะ
พระพุทธเจ้า (พระประธาน) จัดเป็นจิตรกรรมไทยประยุกต์ ที่ผนังโบสถ์ของวัดบัวขวัญ มีงานพุทธ
ศิลป์ที่แตกต่างไปจากวัดอ่ืน ๆ โดยสร้างเป็นศิลปะผสม (Mix media) ภาพเทพและนางฟ้ามีลักษณะ
เป็นงานประติมากรรมแบบนูนสูง ระบายสีสันสวยงามตามแบบงานจิตรกรรม ท าให้ดูเหมือนเทพและ
นางฟ้าก าลังลอยออกมาจากผนังโบสถ์ ส่วนที่ผนังโบสถ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ไม่มีการเขียนภาพ
ใด ๆ และที่วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เขียนเป็นภาพกลุ่มเทพชุมนุม แห่แหน ล่องลอยมาบน
ท้องฟ้า พร้อมกลุ่มดนตรีประโคม ดูสดชื่น สนุกสนาน ฝีมือขรัวอินโข่ง 

 
3. แหล่งเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ช่างผู้สร้างงานสอดแทรกไว้ในงานพุทธศิลป์ คุณธรรม

จริยธรรม เป็นสภาพคุณงามความดีท่ีเป็นเครื่องประคับประคองใจให้บุคคลสร้างความดี เกลียดความ
ชั่ว กลัวบาป กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ เกิดจิตส านึกที่ดี แสดงถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมประจ า
ใจที่ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี เป็นพลังส าคัญในการสร้าง
ชาติ สร้างสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในเรื่องนี้สถานศึกษาและวัดมีส่วนโดยตรงในการ
ปลูกฝัง อบรมสั่งสอนให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอแก่การสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนและ
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สังคมส่วนรวม ช่างหรือผู้สร้างงานพุทธศิลป์ เป็นผู้ที่มีความรู้และความช านาญในการสร้างงาน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ฯลฯ ในขณะที่สร้างงานจะสอดแทรกเนื้อหาเรื่องราวที่
สะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาที่น ามาปรับใช้ในวิถีชีวิต ผ่านงานพุทธศิลป์โดย
เฉพาะงานจิตรกรรมจะแสดงเนื้อหาเรื่องราวได้ลึกซึ้ง กว้างขวางกว่าสื่ออ่ืน ๆ โดยแสดงหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธองค์ พุทธปรัชญาทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับสัจธรรมที่ว่าด้วยธรรมชาติของโลกและชีวิต  
กฎแห่งกรรม โดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับ ทั้งที่เขียนบนฝาผนังโบสถ์ วิหาร ศาลาการ
เปรียญ และบนสมุดไทย ถือเป็นสื่อในการสอนธรรมะที่อาจใช้แทนหนังสือที่หายากมากในอดีต 
ในขณะที่พุทธศิลป์ที่เป็นงานประติมากรรม ช่างจะสร้างเป็นพระพุทธรูปโดยมีรูปแบบรูปทรง ตาม
แบบมหาปุริลักษณะหรือลักษณะของมหาบุรุษ ซึ่งโดยภาพรวมพระพุทธรูปจะแสดงอาการสงบนิ่ง 
สายตามองลงต่ าอย่างสุภาพ เหมือนอยู่ในสมาธิ ท าให้พุทธศาสนิกชนที่พบเห็นเกิดความรู้สึกสงบ เกิด
สมาธิตามไปด้วย ส่วนพุทธศิลป์ที่เป็นงานสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งได้แก่ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ที่
มีทั้งเจดีย์ทรงไทยที่เป็นทรงระฆังค้ าซึ่งพัฒนามาจากเจดีย์แบบลังกา และเจดีย์มอญหรือเจดีย์ทรง
รามัญ ที่แสดงถึงความรักความศรัทราในพุทธศาสนาของประชาชนทั่วไป จนปัจจุบันพุทธศิลป์ของวัด
หลวงในจังหวัดนนทบุรีกลายเป็นแหล่งรวมใจของชาวไทยและชาวมอญให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
นอกจากนี้ผลงานพุทธศิลป์ยังแสดงถึงเนื้อหาเรื่องราวที่ส่งเสริมการคิดดี ท าดี ซึ่งถ่ายทอดออกมาจาก
จิตใจของช่างไทยอย่างประณีตบรรจง บนพื้นฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบศิลปะไทย 
ซึ่งเป็นความเจริญงอกงามของจิตใจ ที่ส่งผลไปสู่การคิดดี ท าดี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
ของประชาชน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตตลอดมา ซึ่งในปัจจุบันนี้การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่พลเมืองดีไม่ท าให้สมาชิกในสังคมเดือดร้อนนับว่ายังไม่เพียงพอ ต้องปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะคุณธรรมจริยธรรมเป็น
บันไดส าคัญที่เชื่อมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน (Sustainable) สิ่งเหล่านนี้ควรปลูกฝังกันมา
ตั้งแต่ในระดับครอบครัว โดยพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ต่อเนื่องมาถึงระดับองค์การ หน่วยงาน โดยเฉพาะวัด 
และสถานศึกษาทุกระดับท่ีมีส่วนในการปลูกฝัง อบรมสั่งสอนเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง 
ดังทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1976: 86) ที่แบ่งพัฒนาการทาง
จริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม เป็นระดับที่เด็กจะสนใจท าตามกฎ
ข้อบังคับเพ่ือประโยชน์และความพอใจของตนเอง หรือท าดีเพราะอยากได้ของหรือรางวัลตอบแทน 
2) ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม เป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับของกลุ่มหรือสังคม
โดยเฉพาะเพ่ือให้เป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของเพ่ือน 3) ระดับจริยธรรมที่มีวิจารณญาณ โดยการแปล
ความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยวิจารณญาณก่อนที่จะยึดถือเป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติตาม รวมไปถึงหลักการคุณธรรมสากลด้วย  
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4) ความเป็นแหล่งเรียนรู้พุทธศิลป์ด้านคุณค่า การรับรู้คุณค่าของงานพุทธศิลป์เป็นการ
รับรู้เนื้อหาเรื่องราวและการตีความหรือการแปลความหมายที่ถูกต้องของผู้ดู โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่
ในชุมชนที่วัดตั้งอยู่ เพราะได้เห็น ได้รับรู้บ่อย ๆ จนเกิดความคุ้นเคย ทั้งที่ตั้งใจรับรู้ และรับรู้โดย
บังเอิญ ท าให้มีความรู้ความเข้าใจที่น าไปสู่การเห็นคุณค่า ซึ่งประกอบด้วย 1) คุณค่าของชิ้นงานที่
ประกอบด้วย (1) คุณค่าด้านเนื้อหา (Content value) เป็นเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ 
พระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา ความเชื่อ พระธรรมค าสอน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯ ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ท าให้เกิดแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธศาสนา โดย
เฉพาะที่วัดปรมัยยิกาวาสมีแล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเจดีย์มอญหรือรามัญ วัดเฉลิมพระเกียรติมีแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับพระอุโบสถแบบอยุธยาตอนปลาย และมีจิตรกรรมแบบผสมผสานกับศิลปะตะวันตก 
(2) คุณค่าทางด้านรูปแบบ รูปทรง (Aesthetic style value) เป็นความสวยงามของรูปแบบ 
รูปทรง ของงานพุทธศิลป์ ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composition) ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญในงานทัศนศิลป์ที่เกิดจากการออกแบบอย่างเหมาะสม ลงตัว เข้ากับเนื้อหาเรื่องราวที่ช่าง
ผู้สร้างงานต้องการน าเสนอ ความสวยงามของรูปแบบ มีทั้งความงามในภาพรวมของโครงสร้าง และ
ความงามในรายละเอียด โดยพุทธศิลป์ที่เป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมจัดเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม 
(Se-mi abstract) ที่ช่างสามารถปรับแต่งรูปร่างรูปทรงให้สอดรับกับเนื้อหาเรื่องราวได้เป็นอย่างดี 
ในขณะที่งานสถาปัตยจะเป็นรูปร่างรูปทรงอิสระที่สอดคล้องกับเนื้อหาและความเชื่อทางพุทธศาสนา 
วัสดุและเทคนิควิธีการก่อสร้าง ดังที่บ้านจอมยุทธ (2560) กล่าวว่า คุณค่าทางด้านสุนทรียะหรือ
ความงามของรูปแบบ รูปทรง เป็นเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก เช่น พระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะ
สุโขทัย กล่าวกันว่าเป็นงานศิลปะที่สวยงามเป็นเลิศ มีลีลาที่อ่อนช้อย เลื่อนไหลอย่างนุ่มนวลทั้งองค์ 
ท าให้เกิดความสงบ เยือกเย็น ก่อให้เกิดความศรัทธาและประทับใจ 2) คุณค่าต่อบุคคลและสังคม 
การสร้างศิลปกรรมช่วยให้จิตใจของทั้งผู้สร้างงานและผู้ดูผู้ชม มีจิตใจละเอียดอ่อน สุขุม ประณีต
บรรจง การที่พุทธศาสนิกชนได้สัมผัสกับผลงานพุทธศิลป์ที่ทรงคุณค่าทั้งด้านเนื้อหาเรื่องราวทางพุทธ
ศาสนา และด้านความสวยงามของรูปแบบ รูปทรง จะช่วยกล่อมเกลาความรู้สึกนึกคิดของแต่ละ
บุคคลให้เกิดความตระหนักในสิ่งที่ดีงามโดยเฉพาะการท าจิตใจให้ละชั่ว กลัวบาป มีจิตใจที่สงบ 
บริสุทธิ์ ดังที่ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (2554) กล่าวว่า ศิลปะมีส่วนช่วยในการกล่อมเกลาในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มันเป็นเรื่องส าคัญที่สุดแล้ว ถ้าเราไม่รู้จักพูดถึงเรื่องอารมณ์ (Emotional 
Quotient: EQ) เราก็จะไม่รู้จักอารมณ์ความรู้สึก คนไทย เด็กไทยสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ 
ความรู้สึก รู้จักแต่ค่านิยมทางการเงิน คิดแต่เรื่องเงินทอง จึงเกิดการโกง คิดเอาเปรียบเพ่ือให้ได้มา
ด้วยตัวเงิน เพราะขาดอารมณ์ความรู้สึก จิตส านึกที่ดี ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นตัวกล่อมเกลา
จิตใจและจิตส านึกของคนเรา…ในระดับโรงเรียน ครูต้องสอนทางด้าน EQ สอนในรูปอารมณ์ให้แก่
เด็ก สอนให้เด็กมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ต่อโรงเรียน ต่อสังคม และต่อ ประเทศชาติที่ส าคัญต้องสอนให้
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เยาวชนไม่คดโกง ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด่าง ๆ นอกจากนี้งานพุทธศิลป์ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมของมนุษย์ที่แสดงถึงความเจริญ ความมีอารยธรรมของแต่ละประเทศ ผลงานพุทธศิลป์ 
แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่บุคคลสร้างขึ้นแต่ก็ได้ผ่านการรับรู้ การพิจารณา จนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนใน
สังคม และศิลปินมีการปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ทัศนะหรือมุมมองของคนใน
สังคมจนได้รับการยอมรับกันทั่วไป กลายเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน นับเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันที่น าไปสู่ความ
เป็นเอกภาพของสังคมมากยิ่งข้ึน พุทธศิลป์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณค่าที่มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนิกชน
จนทุกหมู่เหล่าจนกลายเป็นวัฒนธรรมสอดคล้องกับความส าคัญของงานพุทธศิลป์ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่
อยู่คู่กับวัดมาโดยตลอด จึงมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและก าลังเป็นที่สนใจของคนในสังคมเนื่องจากมี
คุณค่าทั้งความสวยงามของรูปแบบและคุณค่าด้านเนื้อหาเรื่องราว ซึ่งล้วน แล้วแต่เป็นสื่อธรรมะที่
ส าคัญที่ใช้สอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี งานพุทธศิลป์มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ผู้คนในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้จัดให้มี
หลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมเพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ที่สนใจได้ศึกษาพุทธศิลป์เพ่ือ 
เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาให้คงอยู่ตลอดไป งานพุทธศิลป์จึงทรงคุณค่าเชิงวัฒนธรรม เป็น
พ้ืนฐานส าคัญของสังคมไทยที่มีรากฐานมาจาก พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นประเพณี ศืลปวัฒนธรรม 
ความคิด ความเชื่อ ฯลฯ แม้กระทั่งลักษณะนิสัยใจคอ ของคนไทยก็มีพ้ืนฐานมาจากคุณธรรมค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาด้วย นอกจากนี้ พุทธศิลป์ยังท าหน้าที่คล้ายขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการ
ปฏิบัติ สืบเนื่องติดต่อกันมาจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นผลรวมแห่งการด าเนินชีวิตของคนไทยที่
แตกต่างไปจากวิถีของคนในวัฒนธรรมอื่น เมื่อได้สัมผัสกับงานพุทธศิลป์ดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ ความประทับใจ และเห็นคุณค่า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นคง 
สร้างอุดมการณ์ของชาติได้ ดังนั้นการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนางานพุทธศิลป์จึงเท่ากับเป็นการ
รักษาวัฒนธรรม การรักษาเอกลักษณ์ของชาติไปด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการผสมผสานเชิง
รูปแบบกันอย่างไรก็ตาม พุทธศิลป์ของวัดหลวงที่ศึกษาก็ยังคงแสดงเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ดังที ่สุทธรรม ธีรภัทรธ ารง (2557: 21) กล่าวถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยว่าพุทธศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจและเป็นหลักในการปฏิบัติโดยเฉพาะการท าบุญสร้างกุศล
ร่วมกันถือเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง การร่วมกันสร้างพุทธศิลป์จึงเป็นการส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่ที่ท า
ประโยชน์ให้คนแก่สังคม นอกจากพุทธศิลป์จะมีคุณค่าโดยตรงต่อศาสนาแล้วยังได้รับการยอมรับว่ามี
คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะการศึกษางานศิลปะในแต่ละยุคจะท าให้ทราบถึง
วิวัฒนาการ ช่วงเวลา การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมของชุมชน เส้นทางการติดต่อคมนาคม จึงใช้เป็ น
หลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าเป็นยุคสมัยใดเป็นข้อมูลที่ท าให้ศึกษาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ได้
ถูกต้องยิ่งขึ้น ดังนั้นพุทธศิลป์ของวัดหลวงในจังหวัดนนทบุรีนี้ จึงจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ส่งเสริม
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ความเป็นแหล่งเรียนรู้และการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพุทธศิลป์ในชุมชน 
ความรู้เหล่านี้น าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้
ในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก่อให้เกิดชุมชนแห่งเรียนรู้ที่มุ่งการ
พัฒนาแบบพึ่งตนเองที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

5. ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมพุทธศิลป์เป็นแล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
 จากข้อมูลภาคเอกสาร ภาคสนาม ที่ผู้วิจัยน ามาสังเคราะห์เป็นแนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์
เป็นแล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และได้รับการสัมภาษณ์เชิงตรวจสอบ พบว่า วัดจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของคนในสังคมปัจจุบัน วัดมีงานพุธศิลป์หลายอย่างเพียงพอที่จะ
ท าอะไรได้มากกว่าการเป็นที่ประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะบทบาทในการเป็นแหล่ งเรียนรู้ส าหรับ
ประชาชน กล่าวได้ว่าวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซึ่งคนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้ 
ผู้วิจัยสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมพุทธศิลป์เป็นแล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ดังนี้ 

5.1 ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพุทธศิลป์ ทั้งในลักษณะของการสร้าง
ฐานข้อมูล (Data base) เพ่ือการเก็บรักษาและการน าเสนอข้อมูล โดยชี้ให้เห็นว่าพุทธศิลป์มีส่วนส าคัญ
ในการช่วยสืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีแนวโน้ม
ต่อเนื่องไปในอนาคตด้วย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ ควรน าเสนอผลงานพุทธศิลป์ให้เหมาะสมกับบริบท
ของโลกยุคดิจิทัล (Digital ERA) โดยการพัฒนาพุทธศิลป์โดยต่อยอดจากรูปแบบที่เคยท ากันมาแต่เดิม 
เพ่ือการปรับรูปแบบการสื่อความหมายของคุณธรรมจริยธรรมให้เข้ากับโลกเสมือนจริง (Visual world) 
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Internet) เพ่ือดึงดูดให้คนเข้ามาเรียนรู้พุทธศิลป์มากขึ้น ด้วยการจัดการข้อมูลโดย
ใช้ระบบบาร์โค้ด ที่เก็บและเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้าขวาง โดยจัดท าข้อมูลเบื้องต้นติดอยู่ที่
ตัวพุทธศิลป์ เช่น ชื่อ เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบ และควรมีประโยคเชิญชวนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้
อยากเห็น เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้รู้ว่าพุทธศิลป์นั้นคืออะไร และมีแถบบาร์โค้ต เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ผ่านมือถือ (I-phone) หรือโน้ตบุ๊ก (Note book) ที่ทุกคนมีใช้กันอยู่ในประจ าวัน ผู้สนใจจะได้รับรู้
ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของพุทธศิลป์ชิ้นนั้น ๆ คล้ายกับระบบบาร์โค้ตที่น ามาใช้กับโบราณวัตถุที่จัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นอกจากนี้ทางวัดควรมีการพัฒนาข้อมูลให้เป็นแบบดิจิทัล มีเว็ปหรือโฮมเพชของวัดเองโดยเฉพาะ ที่มี
รายละเอียดของประวัติความเป็นมา พุทธศิลป์แต่ละชิ้น ในลักษณะของแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Online 
Learning Resources) ส าหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเชื่อมโยง (Link) กับฐานข้อมูลของวัฒนธรรม
จังหวัด มีการควรคุม ก ากับดูแล และมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัย (up-date) อย่างน้อย 6 เดือน 
หรือปีละ 1 ครั้ง จึงจะถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของคนไทยในปัจจุบันที่
นิยมใช้เวลาอยู่กับการท่องอินเทอร์เน็ต นานกว่า 6- 10 ชั่วโมง ต่อวัน การเป็นแหล่งข้อมูลในระบบบาร์



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 212 ~ 
 

โค้ตจึงส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เป็นการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ มีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ไม่มีก าหนดเกณฑ์ตายตัว เรียนรู้โดยการเลียนแบบ (Animate) เรียนรู้จากการท างาน 
เรียนรู้จากการเล่น เรียนรู้จากการเข้าไปสัมผัสกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
เรียนตามความสนใจ ตามสถานการณ์ ทั้งที่คาดหมายไว้และไม่คาดหมาย ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ, 2554) ในกรณีที่เป็นพุทธศิลป์ชิ้นส าคัญ เช่น สถาปัตยกรรมพระอุโบสถ 
พระวิหาร เรียงกัน 3 หลัง ของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ประติมากรรมพระประทาน งานจิตรกรรมฝา
ผนังแบบศิลปะตะวันตกและศิลปะไทยบนผนังโบสถ์ของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จิตรกรรมกลุ่มเทพ
ชุมนุมที่ผนังวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ฯลฯ ควรน าเทคโนโลยีเสมือนจริง (Super Virtual Reality) 
ซึ่งเป็นภาพที่มีความละเอียดและคมชัดสูงมาก ในการจัดท าข้อมูลและจ าลองภาพเสมือนจริงมาใช้ในการ
น าเสนอภาพและเรื่องราว เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ที่ทันสมัย และสร้างแรงจูง ใจในการเข้าชมและ
เรียนรู้ ในลักษณะของแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้มีรูปแบบที่
หลากหลาย ไม่เป็นทางการโดย 1) จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจสมารถศึกษาค้นคว้าได้ทุกเวลา โดยไม่
จ ากัด เพศ วัย 2) จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บุคคลมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นบุคคล 
วัตถุ สิ่งของ สถานการณ์โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม 3) จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ผู้เรียนก าหนดการเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ 4) ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลตนเองว่ามีทักษะความรู้
อะไร อย่างไร โดยไม่มีรูปแบบการประเมินที่แน่นอน 5) ผลของการเรียนรู้อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะ
เป็นการสั่งสม ไม่อาจคาดหวังได้ว่าผลการเรียนรู้จะเป็นอย่างไร จนกว่าจะน ามาปรับใช้เชื่อมต่อกับ
บริบทในชีวิตจริง  

สิ่งเหล่านี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหรือตามความต้องการของบุคคลที่ต้องการ
จะพัฒนาตนเองในลักษณะของการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ถ้ามีแหล่งความรู้หรือแหล่งเรียนรู้ 
(Learning resources) ให้ศึกษาค้นคว้า มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งทอดความรู้ มีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้เข้าถึงความรู้และคนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ยิ่งสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้มากขึ้น เมื่อ
เรียนรู้ได้มากขึ้นก็สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้นด้วย ดังที่กล่าวกันทั่วไปว่าเมื่อน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
มาบูรณาการกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ก็จะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาอีก สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 
เป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันอย่างไม่สิ้นสุดเรียกว่า ”วงจรแห่งการเรียนรู้”  

5.2 ควรสอนความรู้พื้นฐานของพุทธศิลป์ในสถานศึกษา ให้นักเรียนได้รู้เข้าใจงาน
พุทธศิลป์ แล้วยั่วยุหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากไปเห็นของจริงเพ่ือให้มีประสบการณ์ตรงกับพุทธศิลป์ 
โดยมอบหมายให้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัด เช่น ประวัติความเป็นมา รูปแบบ รูปทรงของพุทธศิลป์ 
จัดกิจกรรมถ่ายภาพ แล้วมาน าเสนอเชิงอภิปรายในชั้นเรียน นอกจากนี้ควรน าปราชญ์หรือวิทยาการ
พ้ืนบ้านมาร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเจริญงอกงามทางสติปัญญา 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 213 ~ 
 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในท้องถิ่นอย่ างปกติสุข บนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา ความเชื่อ ปรัชญา วิถีท้องถิ่น  

5.3 ควรจัดสิ่งแวดล้อมในวัดให้เหมาะสม ทั้งการจัดบริเวณและการท าความสะอาดวัด
ให้ร่มรื่น สบายใจแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน และจัดบริเวณส่งเสริมการมองเห็นรูปลักษณะของพุทธศิลป์
ทั้งที่เป็นโบสถ์ วิหาร พระพุทธรูปในพระอุโบสถ จิตรกรรม ฯลฯ ได้อย่างชัดเจน เมื่อประชาชนที่เข้า
มาจะเกิดการเรียนรู้ได้ทั้งที่โดยตั้งใจและบังเอิญ  

5.4 ควรจัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง บ้าน วัด สถานศึกษา 
ชุมชน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมร่วมกับงานพุทธศิลป์ โดยขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยกัน
หันกลับมามองวัดในชุมชนของตน และช่วยกันคิดหาแนวทางการเสริมสร้างให้วัดกลับมาเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนเชิงจริยธรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการสร้าง/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศิลป์
ในวัดส าคัญซึ่งได้รับการดูแลรักษามากกว่าวัดทั่วไป ให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาความ
บกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในสังคมปัจจุบันให้ลดน้อยลงได้บ้าง  

5.5 ควรมีทีมดูแลพุทธศิลป์ในวัด ที่ประกอบด้วยพระและฆราวาส โดยเฉพาะผู้ที่มี
ความรู้ทางพุทธศิลป์ในชุมชน ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชน ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศิลป์ รวมทั้ง
ชักชวน หรือรณรงค์ ให้มีการดูแลรักษา อนุรักษ์ สืบสานพัฒนาตามสมควร โดยวัดและชุมชมช่วยกัน
หาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในรูปคณะกรรมการที่มีแนวทางปฏิบัติต่อพุทธศิลป์
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรส่งเสริมให้เกิดการวิจัย ในประเด็นต่อไปนี้  
1. ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางการจัดระเบียบพุทธศิลป์ของวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ชุมชนหรือแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ยุคไทยแลนด์ 4.0   
2. ควรศึกษาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของความเป็นวัดกับการเรียนรู้

ของประชาชนในชุมชนที่วัดตั้งอยู่ 
 
เอกสารอ้างอิง 
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สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 
School Principals’ Competency Affecting on Performance Complying 

with Professional Standard of Teachers in Group 5 Schools Under 
Secondary Educational Services Area Office Bangkok 1 

 
เยี่ยมพล  พลเยี่ยม1 อุไรรัตน์  แย้มชุติ2 

1บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยธนบุรี, yiampol180334@gmail.com 
2บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยธนบุรี, gs@thonburi-u.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 2) การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 3) สมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 284 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามแบบ
มาตรส่วนประเมินค่า สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีของเพียร์สัน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับแรก คือ การตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ รองลงมา คือ การ
ปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ การสื่อสาร 2) การปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ล าดับแรก คือ มาตรฐานการปฏิบัติตน รองลงมา คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) สมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 
พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารในด้านการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4) ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 ภาพรวม (Ytot) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้ Ytot=2.328 + 0.397(X4) 
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ค าส าคัญ:  สมรรถนะของผู้บริหาร การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครู 
 
Abstract 

The current study aimed to 1) investigate competency of principals in Group 5 
schools under Bangkok Secondary Educational Service Office Area 1, 2) performance of 
teachers in Group 5 schools under Bangkok Secondary Educational Service Office Area 1, 
and 3) principals’ competency affecting on teachers’ performance in Group 5 schools 
under Bangkok Secondary Educational Service Office Area 1. A sample group was 284 
school teachers. A rating-scaled questionnaire was used as a research instrument. Data 
were analyzed by means of frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s 
correlation coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The findings revealed that 1) overall school principals’ competency was at a high 
level. The highest averaged aspect was globalization awareness, followed by strategic 
performance, while the lowest averaged was communication. 2) Overall teachers’ 
performance complying with teaching professional standards was at a highest level. 
When inspecting at individual aspects, it was found that the highest averaged aspect was 
self-behaving standard, followed by knowledge and professional training standard, while 
the lowest averaged aspect was job standard. 3) Principals’ competence that affected 
on teachers’ performance were competence on strategic performance (X4), affecting on 
overall performance of teachers in Group.  
 
Keywords: principals’ competence, Performance complying with teacher professional 

standard 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จ และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษา
ภายในโรงเรียนของตน แต่มิใช่ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้
เหมือนกันทุกคน การบริหารจัดการสถานศึกษาใช้วิธีการบริหารจัดการที่หลากหลาย ที่แตกต่างกันไป
ตามศักยภาพของสถานศึกษาจะมีความคล่องตัว สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อเหตุการณ์ผลงานที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของสถานศึกษาทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือ
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การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการการศึกษาในปัจจุบันเป็นการด าเนินการที่ประกอบด้วยการ
วางแผนการจัดรูปงานและก าลังคน การจูงใจและการควบคุมการด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญ จึงสมควรมีสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนที่สามารถครอบคลุมภารกิจและบทบาทได้ การที่
จะให้บรรลุได้ทั้งเป้าหมายขององค์กร และสนองตอบต่อความต้องการ โครงสร้างการบริหารนโยบาย 
ทางด้านการศึกษาและสภาพแวดล้อมขององค์การไม่ว่าจะเป็นภาวะผู้น าของผู้บริหาร การจูงใจ การ
ตัดสินใจ การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดหลักในการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์การเป็น
อย่างมาก ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้องเป็นผู้น าทั้งทางด้านการบริหาร และ
ในฐานะผู้ปกครองที่สร้างแรงจูงใจสร้างขวัญก าลังใจ ภายใต้การปกครองของตน ท าให้ครูเกิดพลังในการ
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสติปัญญาสูงขึ้น ผู้บริหารที่มีสมรรถนะจะสามารถท า
ให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ (ส านักงานเลขาธิการสภา, 2553) 

นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพแล้ว ผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน คือ ครู เพราะ
ครูเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีหน้าที่หลักในด้านการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา ครูจะต้องมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติ และส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู จะเห็นได้ว่าครู
มีบทบาทอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของระบบการศึกษาในปัจจุบัน ครูต้องปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพตามที่คุรุสภาก าหนด เพ่ือยกฐานะมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สูงขึ้น อันเป็นผลต่อ
ผู้รับบริการทางการศึกษาจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับ
การยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ
ครูให้มีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
ประกอบด้วย (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (3) มาตรฐาน
การปฏิบัติตน เพ่ือต้องการให้การประกอบวิชาชีพครูใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นหลักประกัน
ได้ว่าผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคมมีความเชื่อมั่นต่อการประกอบวิชาชีพของครูในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558) 

จากสภาพปัญหาที่ผ่านมาผู้บริหารที่มีการปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ควร ผู้บริหารขาดสมรรถนะ
ด้านการสื่อสาร การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับครูและบุคลากร ไม่สนใจครูผู้สอนและ
บุคลากรของสถานศึกษา และครูในสถานศึกษายังมีปัญหาด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ยังขาดประสิทธิภาพ จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนใน
สถานศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานค 1 ได้สามารถน าแนว
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ทางการน ามาปฏิบัติอย่างจริงจังและปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหาร และพัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาที่ตนดูแลอย่างต่อเนื่อง อันน ามาซึ่ง
ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์แก่ผู้เรียน ซึ่งนับเป็นเมล็ด
พันธุ์ในการธ ารงและพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 

2. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 

3. เพ่ือศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 
 
สมมติฐานการวิจัย 

สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่ม 
5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

สมรรถนะผู้บริหาร 
1. การสื่อสาร  
2. การวางแผนและการบรหิารจดัการ  
3. การท างานเป็นทีม  
4. การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์  
5. การตระหนักรับรูโ้ลกาภิวัตน ์ 
6. การบริหารตนเอง 
ที่มา: Hellriegel, Jackson and Slocum (2005) 

 

การปฏิบัติงานตามมาตรเกณฑ์ฐานวิชาชีพ 
ของครูผู้สอน 

 

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3. มาตรฐานการปฏิบัตติน 
ที่มา: ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา (2558) 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน

โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 การวิจัยนี้ เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวิธีด าเนินการตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มที่ 5 สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  1 จากโรงเรียน จ านวน 11 โรงเรียน 
ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 978 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มที่ 5 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 ครู จ านวน 284 คน ซึ่งวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามโรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีคุณลักษณะดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสมรรถนะของผู้บริหาร มี ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับของ Likert  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูใน

โรงเรียน กลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยท าหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ถึงโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส่งไปยังผู้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ่มที่ 5 ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือขออนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  

2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือแนะน าตัวไปยังโรงเรียนกลุ่มที่ 5 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยการน าไปยื่นด้วยตัวเองและก าหนดวันรับคืน
แบบสอบถาม 

3. ผู้วิจัยตรวจสอบแบบสอบถาม ที่รับกลับคืนแล้วคัดเลือกเฉพาะแบบประเมินที่มีความ
สมบูรณ์ท่ีสุดเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลจาก

แบบสอบถามในส่วนที่ 1 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งเป็นข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 2 โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ค านวณได้ไป
วิเคราะห์และแปลความหมายคะแนนโดยใช้เกณฑ์ของ Best (1981) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของในโรงเรียนกลุ่ม 
5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นแปลความหมายของคะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิตเทียบตาม
เกณฑ์ ของ Best (1981) 

4. การวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

สมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 284 คน พบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 72.54 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 51.76 และครูมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 6-10 ปี มากที่สุด จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 51.41 

1. ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม   

สมรรถนะของผู้บริหาร x  SD แปลผล ล าดับ 
1. การสื่อสาร (X1) 4.58 0.32 มากที่สุด 6 
2. การวางแผนและการบริหารจัดการ (X2) 4.71 0.27 มากที่สุด 3 
3. การท างานเป็นทีม (X3) 4.70 0.25 มากที่สุด 4 
4. การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4) 4.71 0.24 มากที่สุด 2 
5. การตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ (X5) 4.72 0.31 มากที่สุด 1 
6. การบริหารตนเอง (X6) 4.69 0.29 มากที่สุด 5 

รวม 4.69 0.26 มากที่สุด  

  
จากตารางที่ 1 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของ

ครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.69, SD=0.26) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับแรก 
คือ การตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ ( =4.72, SD=0.31) รองลงมา คือ การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ ( =4.71, 
SD=0.24) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ การสื่อสาร ( =4.58, SD=0.32)  

2. ผลการศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่ม 5 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอน

โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม 

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของครูผู้สอน x  SD ระดับ ล าดับ 

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 4.80 0.18 มากที่สุด 2 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.76 0.20 มากที่สุด 3 
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน 4.81 0.47 มากที่สุด 1 

ภาพรวม 4.79 0.27 มากที่สุด  
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 223 ~ 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอน
โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( =4.79, SD=0.27) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับแรก คือ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน ( =4.81, SD=0.47) รองลงมา คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
( =4.80, SD=0.18) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ( =4.76, 
SD=0.20) 

3. การวิเคราะห์ สมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูใน
โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์วิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

กลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวม 

ตัวแปรพยากรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงที่ (Constant) 2.328 .071 

 
22.137* .000 

การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์  (X4) .397 .041 .239 2.352* .000 

ค่าคงที่=4.328, SEest=± .266 
R=.539, R2=.719, R2

adj=.416, F=5.531, Sig.=.000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ คือ ด้านการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (X4) 

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ในการท านายการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม (Ytot) เท่ากับ 0.539 ค่า
สัมประสิทธิ์ในการท านาย (R2) เท่ากับ 0.719 หมายความว่า สมรรถนะของผู้บริหารในด้านการปฏิบัติ
เชิงกลยุทธ์ (X4) สามารถท านายการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมดีร้อยละ 71.90 ค่าประสิทธิภาพในการ
ท านายที่ปรับแล้ว  (Adjusted R2) เท่ากับ 0.416 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย 
(Standard Error) เท่ากับ 0.071 ในลักษณะนี้แสดงว่า สมรรถนะของผู้บริหารในด้านการปฏิบัติเชิงกล
ยุทธ์ (X4) ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้ Ytot=2.328 + 0.397(X4)  

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายตามล าดับของสรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. สมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียน
กลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับแรก คือ การตระหนักรับรู้
โลกาภิวัตน์ รองลงมา คือ การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ การสื่อสาร 

 1.1 ด้านการสื่อสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง และ
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hellriegel, Jackson, and Slocum (2005) ได้กล่าวว่า ในการสื่อสารเป็น
ความ สามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริหารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้ทักษะการสื่อสารด้านการพูดและตอบค าถามต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมการเขียนได้ชัดเจน ตรง
ประเด็นและตอบสนองวัตถุประสงค์ตามที่องค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภารัตน์ หอเจริญ 
(2559) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก  

 1.2 ด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไป
ตามท่ีตั้งสมมติฐานไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์นโยบายขององค์การ 
เพ่ือก าหนดแผนงานของฝ่ายงาน และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ Bapat et al. 
(2101) ได้กล่าวไว้ว่าการบริหารงาน ผู้บริหารสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในการแนะน าบุคคล
ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การมอบหมายงานและการบริหารเวลาและ
ทรัพยากร สามารถขจัดอุปสรรคจากการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สฤษดิ์ เรืองแก้ว (2551) ได้ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า สมรรถนะหลักด้านการบริหารที่ดี ภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพัชร หินแก้ว (2555) ศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักของ
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ผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ด้านการบริการที่ดี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาราฟัด หัดหน (2562) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบว่า ด้านการบริการที่ดี อยู่ในระดับมาก 

 1.3 ด้านการท างานเป็นทีม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐาน
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศในการท างานที่เกื้อกูลกันเกิดแรงจูงใจให้
ร่วมกันท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในทีม เกิด
ความรักในงาน เกิดความสามัคคี ร่วมกันท างานให้ส าเร็จบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Hellriegel, Jackson, and Slocum (2005) ได้กล่าวว่า การท างานเป็นทีม เป็นความสามารถของ
ผู้บริหารในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารที่จะต้องก าหนด
เป้าหมายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนตลอดจนมอบหมายงานให้แก่สมาชิกแต่ละคนอย่าง
เหมาะสมสามารถสร้างบรรยากาศในการท างานที่เกื้อกูลกันเกิดแรงจูงใจให้ร่วมกันท างานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายและมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกของทีมได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สฤษดิ์ เรืองแก้ว (2551) ได้ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า 
สมรรถนะหลักด้านการท างานเป็นทีม ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กมลพัชร หินแก้ว (2555) ศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ด้านการ
ท างานเป็นทีม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวริศา มีศรี (2562) ได้ศึกษา
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาราฟัด หัดหน (2562) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบว่า ด้านการท างาน
เป็นทีม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 1.4 ด้านการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งเป็นไปตามที่
ตั้งสมมติฐานไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวอย่างทันท่วงทีเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดแผนปฏิบัติการบริหาร
โครงการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ Hellriegel, Jackson, and Slocum 
(2005) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ เป็นความสามารถของผู้บริหารในการวิเคราะห์กลยุทธ์ของ
องค์การ และปรับโครงสร้างของการท างานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มี
ความเข้าใจในภารกิจขององค์การอย่างถ่องแท้ โดยมีการก าหนดแผนปฏิบัติการโดยใช้หลักการบริหาร
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โครงการการควบคุมติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภารัตน์ หอเจริญ (2559) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
พบว่า ด้านการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก  

 1.5 ด้านการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อซึ่งเป็นไปตามที่
ตั้งสมมติฐานไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษารับรู้ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกและ
ผลกระทบต่อโลกที่มีต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และความเข้าใจ
วัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเหล่านั้นได้อย่างกลมกลืน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hellriegel, Jackson, and Slocum (2005) ได้กล่าวว่า ในการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ 
เป็นความสามารถของผู้บริหารในการปรับตัว ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ องค์การจ าเป็นต้องใช้
บุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ จากต่างประเทศมากข้ึนสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกและ
ผลกระทบต่อโลกที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเหล่านั้นได้อย่างกลมกลืนปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมลพัชร หินแก้ว (2555) ศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า 
ด้านการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 1.6 ด้านการบริหารตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อองค์การ
และผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
ตนเอง เป็นการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Hellriegel, Jackson, and Slocum (2005) ได้กล่าวว่า ในการบริหารตนเอง เป็นความสามารถของ
ผู้บริหารในการรู้จักตัวตนของตนเองมีความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้น
ทุ่มเทและท างานหนักเพ่ือให้งานส าเร็จอดทนกับอุปสรรคและสามารถพลิกฟ้ืนสถานการณ์เมื่อต้องประสบ
กับความล้มเหลวสามารถสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว รู้บทบาทหน้าที่มีความรับผิดชอบ
ต่อองค์การต่อตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อกับแนวคิดของ 
Bapat et al. (2101) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารตนเอง ผู้บริหารที่ดีต้องรู้คุณค่า รู้จุดแข็งและข้อจ ากัดของ
ตนเอง สามารถที่จะควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ขอรับความ
ช่วยเหลือ ค าแนะน า เมื่อจ าเป็นและยอมรับเมื่อท าผิดพลาด สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเครียด ความ
กดดัน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้และสามารถที่จะรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สฤษดิ์ เรืองแก้ว (2551) ได้ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 พบว่า สมรรถนะหลักด้านพัฒนาตนเอง ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพัชร หินแก้ว (2555) ศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนกับ
การบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของปวริศา มีศรี 
(2562) ได้ศึกษาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาราฟัด หัดหน (2562) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พบว่า ด้านการ
พัฒนาตนเอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับแรก คือ มาตรฐานการปฏิบัติตน รองลงมา คือ มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 2.1 ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
ซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 มีมาตรฐานประสบการด้านวิชาชีพตามที่คณะกรรมการคุรุสภา
ก าหนด และครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 1 มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2558) ได้กล่าวว่า 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เป็นข้อก าหนดส าหรับผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ จะต้องมี
ความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรวีรยา ธนัชชาอัครสิริ (2561) ได้ศึกษา
สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 2.2 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามที่
ตั้งสมมติฐานไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์แก่ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
เรียนรู้ของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และครูใน
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โรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความต้องการ สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(2558) ได้กล่าวว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผล
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพ ทั้งความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความ
ช านาญ เพียงพอที่จะด ารงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ นั่ นก็คือการ
ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่ นั่นก็คือการก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อ
ใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสา แหละหีม (2560) การปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผลการวิจัย พบว่า ครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษาสตูล มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพโดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก 

 2.3  ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามที่
ตั้งสมมติฐานไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กรุงเทพมหานคร มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง มีวินัย มีบุคลิกภาพ มีความทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลง และครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้แก่ การมีความรัก ความศรัทธา ความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
วิชาชีพครู สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2558) ได้กล่าวว่า มาตรฐานการปฏิบัติตน เป็น
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ 
เกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพก าหนดเป็นข้อบังคับคุรุ
สภา หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
จนได้รับร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบล  สินธุโร (2554) ได้ศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า มาตรฐานที่การปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

3. สมรรถนะของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารในด้านการปฏิบัติเชิง 
กลยุทธ์ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อซึ่งเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญในการก าหนด
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ทิศทางที่ท าให้การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาประสบความส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะที่
รอบด้าน มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ย่อมท าให้การปฏิบัติงานของครูเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภารัตน์ หอเจริญ (2559) ได้ศึกษาสมรรถนะ
ของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรวีรยา ธนัชชา อัครสิริ  (2561) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปวริศา มีศรี (2562) ได้ศึกษาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า สมรรถนะ
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมีเพียงสมรรถนะเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้านการท างานเป็นทีมและด้านการ
พัฒนาตนเอง โดยทั้งหมดร่วมกันส่งผลได้มากถึงร้อยละ 47 เฉพาะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพียง
สมรรถนะเดียวสามารถอธิบายได้มากถึงร้อยละ 39 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ด้านการสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

ผู้บริหารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดแนวทางขั้นตอน 

วิธีการท างานและระยะเวลาในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

3. ด้านการท างานเป็นทีม ผู้บริหารสถานศึกษาควรสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการ
บริหารจนเป็นที่ยอมรับ 

4. ด้านการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

5. ด้านการตระหนักรับรู้โลกาภิวัตน์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม
ของกระแสโลกาภิวัตน์ได้ 
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6. ด้านการบริหารตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควรยอมรับในจุดด้อยและน าไปพัฒนาแก้ไข
ปรับปรุงและเสริมจุดเด่นที่มีอยู่ 

7. ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึน 

8. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

9. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน ครูในโรงเรียนกลุ่ม 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 1 ควรมีจรรยาบรรณต่อเพ่ือนครู 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา  
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ใน
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 การก าหนดขนาดตัวอย่างของโมเดลการวัดลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21 ที่มี 6 องค์ประกอบ ตัวแปรสังเกตได้ 20 ตัวแปร ก าหนดขนาด
ตัวอย่าง 20 เท่าของจ านวนตัวแปรสังเกตได้ ตามหลักการก าหนดขนาดตัวอย่างของ Hair et al. (2006: 
112–113) ท าให้ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 คน จากนั้นใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้ขนาดของ
สถานศึกษาเป็นชั้นในการก าหนดสัดส่วนของตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มี
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.932 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 6 
องค์ประกอบเมื่อน ามาสร้างโมเดลสมมติฐานองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบที่เป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์รองลงมา คือ ด้านความรู้ความสามารถในการ
บริหารด้านการสื่อสาร ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ตามล าดับโดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 0.871 องศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 2, P-value 
เท่ากับ 0.647, ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.999 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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Abstract 
The purposes of this survey study were to investigate confirmatory factors of 

characteristics of school principals in the 21st century under the Secondary 
Educational Service Office Area 9. A sample group was school principals and teachers 
under the Secondary Educational Service Office Area 9. A sample group was 
determined by a 6-factor evaluative model of principal’s characteristics in the 21st 
century. Twenty variables were determined in this study, so the size of the sample 
group as determined by twenty times of the variables resulted in 400 participants. 
The participants were recruited by stratified random sampling based on school size 
ratio. A research instrument was a questionnaire with the reliability at 0.932. Data 
were analyzed by means of mean, percentage, standard deviation, and confirmatory 
factor analysis. 

The findings revealed that bringing the six factors to set a hypothetical factor 
model of the characteristics of the principals in the 21st century, it was fit with the 
empirical evidence. The most important factor was visionary, followed by 
administrative competence, communication, moral and ethics, creativity, and human 
relations, respectively. This can be inspected from the Chi-square value of .871 
(df=2), p=.647, and the GFI of .999. 
 
Keywords: Factor Analysis, Characteristics of 21st century school principals. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ในโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
และมีการดิ้นรนแข่งขันสูงตลอดเวลา ประชาชนจะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างพอเพียงจึงจะสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมนั้นได้
อย่างสมดุล ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2554: 1) ได้กล่าวไว้ สอดคล้องกับ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558: 2) ที่กล่าวว่า สถานการณ์
ของโลกในศตวรรษที่ 21 (ระหว่าง ค.ศ.2001-2100) มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ
และพลเมืองโลกหลายด้าน ได้แก่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลกมีแนวโน้มเกิดความรุนแรง
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มากขึ้นและผลกระทบอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท าให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนต่างได้รับผลกระทบ จึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่รอด และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บริหารในฐานะผู้น า
องค์การจ าเป็นต้องปฏิรูปตนเอง และการเปลี่ยนแปลงองค์การครั้งใหญ่เพ่ือน าพาไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญที่จะต้องบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และความสมดุลเพ่ือให้บริหารจัดการศึกษาบรรลุผล
ส าเร็จ 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ใน มาตราที่ 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่
ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้รับ
การศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพร้อมของครอบครัว จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า สถาบันการศึกษาก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
สถาบันครอบครัว ซึ่งประชาชนที่ได้รับการศึกษาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ กนกอร  อุ่นสถานนท์ (2560: 99) ยังกล่าวว่า 
การศึกษายังท าให้ผู้ที่ได้รับการศึกษามีจริยธรรม คุณธรรม สร้างเสริมให้สังคมมีความสงบสุข เมื่อ
ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรมก็ส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยประเทศ 
รวมถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่ท าให้ชาติไทยเฟ่ืองฟูมั่นคงต่อไป ซึ่งในปัจจุบันสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นผู้ก าหนดทิศทางในการบริหารการศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้มุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
คุณลักษณะที่น าพาให้สถานศึกษามุ่งไปสู่ความส าเร็จก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมี
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 32) ได้กล่าวถึง มาตรฐานด้าน
ผู้บริหารตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาไว้อยู่ 5 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 11 
สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน ซึ่งผลการปฏิรูปดังกล่าวนี้เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วและความล้มเหลวจากการจัดการศึกษาเดิมที่ไม่สามารถสร้างคนให้มี
จิตใจที่มีศักยภาพอย่างพอเพียง รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่แผ่กระจาย
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ไปอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัดไปสู่สังคมสากลที่ต้องใช้วิธีการทางปัญญา เช่นนั้นแล้ว ในการบริหาร
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นที่จะต้องมีหลักและทฤษฎีในการบริหาร  

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญและเป็นตัวแปรส าคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ชัยยนต์ เพาพาน (2559: 301–306) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ต้องมี
คุณลักษณะโดดเด่น เหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าที่คุณธรรมและประสบการณ์
ทางการบริหารการศึกษายุคใหม่ เพื่อน าพาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ สามารถสนองตอบต่อการ
แข่งขันและทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ต้องมีคุณลักษณะที่โดเด่น มีทักษะและ
บทบาทในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือใช้การ
ก าหนดยุทธศาสตร์และนายุไปสู่การปฏิบัติในอนาคต จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของ
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สามารถก าหนดประเด็นศึกษาที่ส าคัญ 4 ด้านหลัก ได้แก่ คุณลักษณะ
ความเป็นผู้น ายุคใหม่ ทักษะยุคใหม่ บทบาทหน้าที่ และคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถ
ทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยี การเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์และประกอบการนักสร้างพลังและ
แรงบันดาลใจเชิงบวก ตัวแบบที่ดี และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ ศศิรดา แพงไทย 
(2559: 10–11) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้น ายอดเยี่ยม
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัย พัฒนาทีมงานให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ให้
เกิดขึ้นในองค์กร ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใหม่ ๆ ส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้าน
งบประมาณสื่ออุปกรณ์อย่างเพียงพอ ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและนอก
องค์กร ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูให้มีเทคนิคใหม่ๆ 
พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการบูรณาการทักษะทางสังคม ทักษะชีวิตรวมทั้งปรับบทบาท
ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2550: 34 -36) ที่ว่า 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นต าแหน่งที่สังคมคาดหวังให้เป็นผู้น าในสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพตามแนวที่ก าหนดไว้ 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ด้านความสามารถ/ทักษะ ด้านมนุษย
สัมพันธ์ และด้านทักษะการบริหาร 

ในการศึกษาสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (2560: 37) ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัด
และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบกฎหมายที่ก าหนด โดยมี
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บทบาทหลักในการด าเนินการตามนโยบายของรัฐด้านการศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินการนโยบายด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยจากการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ครู 
นักเรียน ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาจัดท านโยบายการบริหารจัดการในระดับ
เขตพ้ืนที่ และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ด้านผู้บริหารคุณภาพ โดยมีข้อเสนอแนะ ว่า ผู้บริหารควรเป็นผู้มีความสามารถและพร้อมเสียสละเวลา
แก่ราชการ มีความเที่ยงตรงยุติธรรม มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ ให้ความร่วมมือในการท างานได้กับทุกภาคส่วน มีการอบรมผู้บริหารให้
สามารถแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนควรมีเกณฑ์อยู่ในวาระ 
3-4 ปี เพ่ือมีการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ควรมีส่วนร่วมในการท างานให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกันและศึกษาธรรมะเพ่ือน ามาใช้ในการปกครอง มีความเข้าใจสภาพปัญหาความเป็นอยู่ตามบริบท
ของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและนักเรียน ท างานอย่างมีคุณภาพ 
เข้าใจ รู้ใจ สนใจ เต็มใจ จริงใจในการท างาน เป็นผู้ที่มีความกล้าตัดสินใจในเรื่องของงานไม่เอนเอียงต่อ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงาน ยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความ
คิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาและร่วมตัดสินใจ สามารถกระตุ้นและจูงใจให้เกิดความรักและความผูกพันใน
โรงเรียน ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารให้มีความเป็นผู้น าในด้านต่าง ๆ โดยเน้นด้านวิชาการ และสมรรถนะ
ในด้านต่าง ๆ เป็นก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิชาการ จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  

จากความส าคัญดังกล่าว คุณลักษณะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีผู้ที่สนใจ
ท าการศึกษาและวิจัยไว้อย่างหลากหลายและแตกต่างกัน แต่ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะอย่างไร และ
คุณลักษณะเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ซึ่ งในการที่จะท าให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้น โดยมี
แนวทางหนึ่ง คือ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ อันเป็นวิธีการทางสถิติ ที่น ามาใช้ในการ
รวมกลุ่มตัวแปร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ท าให้ทราบการวิเคราะห์
องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพ่ือ
การส่วนเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสม
ต่อไป เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป อันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า 
และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนปรังปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 21 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
วิธีการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 3,704 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 การก าหนดขนาดตัวอย่างของโมเดลการวัด
ลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มี 6 องค์ประกอบ และงานวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกต
ได้ 20 ตัวแปร ก าหนดขนาดตัวอย่าง 20 เท่าของจ านวนตัวแปรสังเกตได้ ตามหลักการก าหนดขนาด
ตัวอย่างของ Hair et al. (2006: 112-113) ท าให้ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 คน จากนั้นใช้การสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั้นในการก าหนด
สัดส่วนของตัวอย่าง และใช้การจับสลากให้ได้มาซึ่งตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Opinionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ องค์ประกอบ 6 ด้าน มีข้อค าถามรวมจ านวน 68 
ข้อ ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม    12 ข้อ 

2) ด้านความคิดสร้างสรรค์     9 ข้อ 

3) ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร  10 ข้อ 

4) ด้านการมีวิสัยทัศน์    13 ข้อ 

5) ด้านการสื่อสาร    12 ข้อ 

6) ด้านมนุษยสัมพันธ์    12 ข้อ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามโดยจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 4 ขนาด ประกอบด้วย 1) ขนาดเล็ก 

จ านวน 41 ฉบับ 2) ขนาดกลาง จ านวน 95 ฉบับ 3) ขนาดใหญ่ จ านวน 133 ฉบับ และ 4) ขนาดใหญ่
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พิเศษ จ านวน 131 ฉบับ รวมทั้งสิ้นจ านวน 400 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยน าส่งและนัดเวลารับ
คืนแบบสอบถามจากสถานศึกษาแต่ละแห่งด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาจ านวน 400 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจัดระเบียบ ลงรหัส และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดย

วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือตรวจสอบความ
กลมกลืนขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรปัจจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ซึ่งเป็นการทดสอบ
ความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบตามแนวคิดทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การทดสอบความ
สอดคล้องโมเดลองค์ประกอบด้วยดัชนีวัดความสอดคล้อง ได้แก่ ค่าสถิติ ไค -สแควร์ (Chi-Square) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Good of Fit Index: 
GFI ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized root mean 
square residual: Standardized RMR) และค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 
ตารางท่ี 1 ค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดัชนีความสอดคล้อง เกณฑ์การพิจารณา  แหล่งอ้างอิง  

Chi-Square Statistics: X2 p-value มากกว่า .05  (Hox, 2010: 40 - 51) 
(Kelloway, 2015: 52 - 61) 

Relative Chi-Square: X2/df น้อยกว่า 2.0  (Hox, 2010: 40 - 51) 
Root of Mean Square 
Residual: RMR 

น้อยกว่า .05 (Hox, 2010: 40 - 51) 

Root Mean Square error of 
Approximation: RMSEA 

น้อยกว่า .05 (Hox, 2010: 40 - 51) 
(Kelloway, 2015: 52 - 61) 

Goodness of Fit Index: GFI มากกว่า .95 (Schumacker & Lomax, 2010: 85-88) 
Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI 

มากกว่า .95 
(Schumacker & Lomax, 2010: 85-88) 
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ผลการวิจัย  

 
 

ภาพที่ 1 โมเดลการวัดคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 

จากภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดคุณลักษณะของผู้บริหาร พบว่า โครงสร้างมีความ
สอดคล้องกับกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค -สแควร์ เท่ากับ 0.871 องศา
อิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 2, P-value เท่ากับ 0.647 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 
0.999 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักปัจจัย (factor loading) พบว่า ค่าน้ าหนักปัจจัยมี นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ (ค่าน้ าหนัก
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องค์ประกอบเท่ากับ 0.918) รองลงมา คือ ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.760) ด้านการสื่อสาร (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.636) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.574) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.543) และด้านมนุษยสัมพันธ์ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.308) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 6 องค์ประกอบ เมื่อน ามาสร้างโมเดลสมมติฐานองค์ประกอบ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โครงสร้างมีความสอดคล้องกับกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ รองลงมา 
คือ ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร ด้านการสื่อสาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความคิด
สร้างสรรค์ และด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามล าดับ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 0.871 องศาอิสระ 
(df) มีค่าเท่ากับ 2, P-value เท่ากับ 0.647, ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.999 
 
อภิปรายผล  

ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบทั้ง  
6 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวกตั้งแต่ .308-.918 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อจัดล าดับองค์ประกอบที่เหมาะสมขององค์ประกอบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สามารถล าดับตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบได้ดังนี้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.918) ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.760) ด้านการสื่อสาร (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.636) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.574) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.543) และ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.308) ตามล าดับ ถือได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 
6 องค์ประกอบ มีความส าคัญต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนกร  ต่อซอน (2561: 95-96) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีทั้งหมด 
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านคุณธรรมน าสังคม 3) ด้านบุกเบิกอย่างสร้างสรรค์ 
4) ด้านวิสัยทัศน์ก้าวไกล และ 5) ด้านแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับ Bottoms et al. (2003: 3) ศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงส าหรับบริหารโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรเป็นผู้บริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพสูง มีพรสวรรค์ในการเป็นผู้น าเข้าใจงานทั้งหมดของโรงเรียนเพ่ือ
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พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน รู้วิธีการท างานร่วมกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือน ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิผล ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ Edmonson et al. (2009: 79-81) 
ได้ท าการวิจัย เรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้สรุปคุณลักษณะที่ดีไว้ ดังนี้ 1) เป็นผู้
มีวัฒนธรรม 2) เป็นผู้มีความคิดและมองการณ์ไกล 3) มีความสามารถในเชิงบริหาร 4) มีความสามารถใน
การกระตุ้นบุคคลอ่ืน 5) มีความสนใจบุคคลอ่ืน 6) มีความเป็นนักวิชาการ 7) มีความรู้ในวิชาชีพ 8) มี
อุดมการณ์ในอาชีพและปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถน าองค์ประกอบที่ผ่านการ

วิเคราะห์ยืนยันได้ด้วยข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการฝึกอบรมเตรียมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา และใช้เป็นแบบประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ควรน าองค์ประกอบที่
วิเคราะห์ ยืนยันได้ด้วยข้อมูลทางสถิตินี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณลักษณะเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

3. สถานศึกษา ควรน าองค์ประกอบที่วิเคราะห์ยืนยันได้ด้วยข้อมูลทางสถิตินี้ ไปสร้างเกณฑ์
การประเมินหรือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารงานและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการวิจัยเชิงประเมินและติดตามผลการน าองค์ประกอบไปใช้ในการประเมิน

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 

2. ควรน าองค์ประกอบนี้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ได้ตัว
องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมต่อการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาอย่างครอบคลุม 

3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับองค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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การพัฒนาสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา สาระ
เศรษฐศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) พัฒนาสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น 4) ประเมินคุณภาพของสื่อเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกที่ได้พัฒนาขึ้น 5) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วย
สื่อเสริมศักยภาพที่พัฒนาขึ้น 6) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยสื่อเสริมศักยภาพที่พัฒนาขึ้น และ 7) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อเสริม
ศักยภาพที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 
๓ จ านวน 31 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยสื่อโมชันกราฟิกเสริมศักยภาพการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับดี 2) คุณภาพของสื่อเสริมศักยภาพที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
3) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเสริมศักยภาพที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 5) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อเสริมศักยภาพที่พัฒนาขึ้นอยู่
ในระดับมาก 
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ค าส าคัญ: สื่อโมชันกราฟิก การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ รายวิชาสังคมศึกษา 
 
Abstract 
 The objective of this research was to 1) Develop a learning management plans 
social studies economics and geography Mathayomsuksa 1 2) Development of 
scaffolding media using motion graphics techniques for inquiry-based learning on social 
studies for students Mathayomsuksa 1 3) Assess the learning management plans 
developed 4) Assess the quality of media using motion graphics techniques for inquiry-
based learning 5) Assess the effectiveness of learning management 6) Compare the 
learning achievement of students before and after learning and 7) Study the 
satisfaction of students. The sample group used consisted of 31 Mathayomsuksa 1 
Thetsaban 3 “Yuttithamwittaya” secondary school by simple random sampling. 
Research tools include motion graphics, learning management plan, pre-test and post-
test, satisfaction questionnaire. The statistics in the research were average, standard 
deviation and hypothesis testing statistic was t-test. The results showed that 1) The 
quality of designed lesson plans in was good 2) The quality of the developed media in 
was good 3) The efficiency of improving the potential of learning media using the 
motion graphic method in accordance with inquiry-based learning and lesson plans 
had an efficiency of 80 percent 4) The student's learning achievement after class is 
significantly higher than before class on a scale of 0.5 5) Student satisfaction with 
learning to improve the potential of learning media using motion graphics techniques 
was high. 
 
Keywords: motion graphics, inquiry-based learning, social studies subject 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ระบุความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาไว้ในหมวด 9 มาตรา 66 เรื่อง เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กล่าวคือ ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 3, 2553) สืบเนื่องมาจากทางโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ได้มีการ
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น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ DLIT (Distance Learning 
Information Technology) เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่าง และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงองค์
ความรู้ โดยที่ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

รายวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนมันธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” ได้มีการจัด 
การเรียนรู้เกี่ยวกับสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง และการด าเนินชีวิตในสังคม 
สาระประวัติศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
กระบวนการสืบค้นกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคมและแก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของรายวิชาสังคมศึกษารูปแบบหนึ่งคือการใช้กระบวนการสืบเสาะ เป็นการจัดกิจกรรม 
การเรียนการรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนต้องค้นคว้าหาค าตอบด้วยวิธีต่าง ๆ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดหาค าตอบ
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการคิด  
ปฏิบัติและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ (ธนาวุฒิ ทรัพย์สุข, 2559) ในการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะเป็นการสอนที่มีครูเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เน้นให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเข้าใจไม่ใช่การท่องจ า ทั้งนี้ต้องใช้กิจกรรม 
กระบวนการ และทักษะต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมเพ่ือน าไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ได้ 

สื่อโมชันกราฟิก เป็นการน าเอาข้อมูลภาพ ข้อความ ตัวอักษร กราฟิก หรือภาพอินโฟกราฟิก
มาสร้างให้เกิดการเคลื่อนไหว เหมาะกับการใช้ดึงดูดความสนใจ ซึ่งสามารถสื่อความหมายของข้อมูล
ทั้งหมดให้ผู้คนเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว (อารีนา อารยะกุล , 2560) ซึ่งสื่อโมชันกราฟิกเป็นสื่อที่
สามารถดึงดูดและสร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการอธิบายเนื้อหาที่มีปริมาณมากหรือเนื้อหา
ที่มีความซับซ้อนให้สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้โมชันกราฟิกกลายเป็นสื่อที่ได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน 

จากการสอบถามครูผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ยังไม่มีสื่อการสอน
ที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่น ารูปแบบ DLIT มาใช้ จึงมีความต้องการสื่อการสอนที่สอดคล้อง
กับนโยบายโรงเรียน พร้อมสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชัน
กราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระ
เศรษฐศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ โดยการน าเสนอข้อมูลสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบโมชันกราฟิกที่เหมาะ
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กับการใช้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยที่ผู้เรียนต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง เข้าใจปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ อันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนใน
การเรียนต่อไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

2. เพ่ือพัฒนาสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3. เพ่ือประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้น 

4. เพ่ือประเมินคุณภาพของสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกที่ได้
พัฒนาขึ้น  

5. เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโม
ชันกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

6. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกท่ีได้พัฒนาขึ้น  

7. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
โมชันกราฟิกท่ีได้พัฒนาขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน

มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” จ านวน 6 ห้อง จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 190 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน

มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” จ านวน 1 ห้อง จ านวน 31 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากห้องเรียน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การสร้างเครื่องมืองานวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนของ ADDIE ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ (Analysis) มีกระบวนการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1.1 วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ผู้วิจัยได้
เลือกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E มาใช้กับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ (Engagement) 2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 

 1.2 วิเคราะห์ขอบข่ายเนื้อหาและวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ประกอบด้วยสาระ
เศรษฐศาสตร์ มี 5 หน่วยการเรียนรู้ และสาระภูมิศาสตร์ มี 5 หน่วยการเรียนรู้ 

 
 

การจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะ 

(5E) 

1. ข้ันสร้างความสนใจ 

(Engagement) 

2. ข้ันส ารวจและค้นหา 

(Exploration) 

3. อธิบายและลงข้อสรุป 

(Explanation) 

4. ขยายความรู้ (Elaboration) 

5. ประเมินผล (Evaluation) 

 
 

ผู้สอน 
 

ผู้เรียน 
 

สื่อโมชันกราฟกิ 
 

แผนกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ 5E 

 

- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
- ใบกิจกรรม 5E 
- แบบประเมินกิจกรรม 
5E 
 

ประสิทธิภาพ 
การจัดเรียนรู้ 
5E 
 ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู ้
 
ความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
 

คุณภาพแผน 
การเรยีนรู ้
 
คุณภาพสื่อโมชัน
กราฟิก 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 5E 
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 1.3 วิ เคราะห์ผู้ เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการน าสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเข้ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ 

 1.4 วิเคราะห์กิจกรรมการใช้สื่อโมชันกราฟิกร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยการ
ก าหนดการใช้สื่อโมชันกราฟิกในขั้นสร้างความสนใจ และท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันตามล าดับ
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบสืบเสาะในข้ันส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้และขั้น
ประเมินผล 

2. การออกแบบ (Design) 
 2.1 ออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่ง

หลังจากออกแบบแล้วผู้วิจัยจะได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง ซึ่งแบบทดสอบที่ผ่าน  
การประเมินจะถูกน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 การออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู ้ วัตถุประสงค์ แบบทดสอบ 

สาระเศรษฐศาสตร์ 5 14 35 66 
สาระภูมิศาสตร์ 5 9 13 77 

 
 2.2 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E เพ่ือแสดงกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E 
กิจกรรม บทบาทนักเรียน บทบาทครู เครื่องมือ 

ขั้นการปฐมนิเทศผู้เรียน 
ขั้นเตรียมความพร้อม
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ
รูปแบบกิจกรรมในแต่
ละแผนการเรียนรู้ 

- เข้าร่วมฟังปฐมนิเทศ 
- ชมสื่อโมชันกราฟิก 
- กิจกรรมถาม-ตอบ 

ให้ค าแนะน าใน
กิจกรรมการเรียนรู้
สืบเสาะ 

- สื่อโมชันกราฟิก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- การท าแบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E (ต่อ) 

กิจกรรม บทบาทนักเรียน บทบาทครู เครื่องมือ 
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

1. สร้างความสนใจ 
(Engagement) 

- ท าแบบทดสอบ  
- ชมสื่อโมชันกราฟิก  
- กิจกรรมถาม-ตอบ 

- ตั้งประเด็นปัญหา 
- ตอบค าถาม 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- สื่อโมชันกราฟิก 
- ใบประเมินกิจกรรม5E 

2. ส ารวจและค้นหา 
(Exploration) 

- ท ากิจกรรมกลุ่มสืบค้น
ข้อมูลจากใบกิจกรรม 

- ให้ค าแนะน า 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แหล่งเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
- ใบกิจกรรม 
- ใบประเมินกิจกรรม 
5E 

3. อธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) 

- ร่วมอภิปรายกลุ่มสรุป
ความรู้ 

4. ขยายความรู้ 
(Elaboration) 

- น าเสนอผลการสืบค้น  

5. ประเมินผล 
(Evaluation) 

- ร่วมแสดงความคิดเห็น 
- ท าแบบทดสอบ  

- ประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 2.3 ออกแบบใบกิจกรรม ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมที่สอดล้องกับประเด็นปัญหากับ

แผนการเรียนรู้ โดยค านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันและความรู้ภายในท้องถิ่น เช่น สาระภูมิศาสตร์ หน่วย
การเรียนที่ 6 จัดให้มีกิจกรรมส ารวจเส้นทางภายในท้องถิ่นด้วยเครื่องมือง่าย ๆ อย่าง Google Map 
หรือแผนที่จังหวัด 

 2.4 ออกแบบแบบประเมินที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
2.4.1 แบบประเมินกิจกรรม 5E ซึ่งออกแบบให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบิท เพ่ือให้

ประเมินความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกันของผู้เรียนในแต่ละขั้นของแต่ละกิจกรรมในหน่วยเรียน  
2.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชัน

กราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่ใช้เกณฑ์การประเมินของ Likert 5 ระดับ รวมถึงแบบประเมิน
อย่างง่ายว่าชอบหรือไม่ชอบในกิจกรรมที่ออกแบบไว้ในการวิจัย 

2.4.3 แบบประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นครูผู้สอนใน
รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับครูช านาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

2.4.4 แบบประเมินคุณภาพสื่อโมชันกราฟิกที่ใช้ในงานวิจัย ที่จะถูกประเมินโดยอาจารย์ผู้
มีประสบการณ์ในการสอนด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 2.5 ออกแบบสื่อโมชันกราฟิก จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้มีการใช้สื่อโมชันกราฟิกใน 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นการปฐมนิเทศ มีจ านวน 3 เรื่อง คือ วิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีท าแบบทดสอบก่อนเรียน และวิธีการ
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ท าแบบทดสอบหลังเรียน และขั้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยมีการออกแบบสื่อโมชันจ านวน 23 ตอน 
ตามจ านวนแผนการเรียนรู้  โดยได้ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับเนื้อหาในแผนการเรียนรู้และ
สถานการณป์ัจจุบันที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การท ากิจกรรมร่วมกันต่อไป โดยก าหนดให้ในแต่ละตอน
มีระยะเวลาไม่เกิน 3 นาท ี

3. การพัฒนา (Development) 
 3.1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ และเครื่องมือที่ใช้ในแผนการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย ใบกิจกรรม แบบทดสอบ แบบประเมินกิจกรรม 5E และแบบประเมินความพึงพอใจ 
 3.2 พัฒนาสื่อโมชันกราฟิกที่ใช้เป็นสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในงานวิจัยดังตัวอย่างใน

ภาพที่ 2 เป็นตัวอย่างสื่อโมชันกราฟิกในแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ที่น าเสนอประเด็นปัญหาเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการใช้งาน 

 3.3 พัฒนาแบบประเมินแผนการจัดเรียนรู้แบบสืบเสาะ และแบบประเมินสื่อเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิก 

4. การน าไปใช้ (Implement) 
 ก่อนการน าสื่อโมชันกราฟิกและแผนการจัดการเรียนรู้ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญการทดลองใช้และประเมิน
คุณภาพ มีผลการประเมินดังนี้ 

 4.1 การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
จ านวน 3 ท่าน โดยเป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดั บ 
ครูช านาญการพิเศษ ด้วยเครื่องมืองานวิจัยที่ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้และ แบบประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และแบบทดสอบ 

 4.2 การประเมินคุณภาพสื่อโมชันกราฟิกที่เป็นน าสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในงานวิจัย 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้มีคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยี
การสอน มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย 

5. การประเมินผล (Evaluation) 
 5.1 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าคุณภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู้ใน สาระที่ 1 สาระเศรษฐศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( =4.88, 
SD=0.33) และสาระท่ี 2 สาระภูมิศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( =4.88, SD=0.33) 

 5.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อโมชันกราฟิกที่เป็นน าสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ใน
งานวิจัย พบว่า สื่อที่ใช้ในขั้นปฐมนิเทศ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ( =4.33, 
SD=0.47) และสื่อที่ใช้ในขั้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะ สาระที่ 1 สาระเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินใน
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ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ( =.27, SD=0.45) และ สาระที่ 2 สาระภูมิศาสตร์ได้ท าการประเมินแบบ
ภาพรวม ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ( =4.36, SD=0.48) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ระหว่างเดือนกันยายน–พฤศจิกายน 2563 และระยะที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2563–มกราคม 2564 โดยมีแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลรายสัปดาห์ดังแสดงในตารางที่ 3   

 
ตารางท่ี 3 แผนการเรียนรายสัปดาห์ 

ระยะที่ 1: สาระท่ี 1 สาระเศรษฐศาสตร์ ระยะที่ 2: สาระที่ 2 สาระภูมิศาสตร์ 

คาบที่ แผนการเรียนรู ้ คาบที่ แผนการเรียนรู ้
1-2 1. เศรษฐศาสตร์กับการด ารงชีวิต 1-4 15. แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
3-4 2. ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 5-6 16. ระบบเวลา 
5-6 3. การบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 7-9 17. ลักษณะทั่วไปของทวีปเอเชีย 
7-8 4. พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมฯ 10-19 18. ภูมิภาคของทวีปเอเชีย 
9-10 5. อุปสงค์ อุปทาน 20-21 19. ออสเตรเลีย 
11-12 6. ทรัพย์สินทางปัญญา 22-23 20. นิวซีแลนด์ 
13-14 7. ประเภทของสถาบันการเงิน 24-25 21. ปาปัวนิวกิน ี
15-16 8. สถาบันการเงินที่ส าคัญ 26-27 22. โอเชียเนีย 
17-18 9. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตฯ 28-29 23. วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดฯ 
19-20 10. ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
21-22 11. ปัญหาเศรษฐกิจของไทย   
23-24 12. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
25-26 13. เศรษฐกิจพอเพียงกับการด ารงชีวิต   
27-28 10. ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะ 

 
ภาพที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ สาระท่ี 2 สาระภูมิศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบเวลา 
 
2. ผลของการพัฒนาสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับ 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

 
ภาพที่ 3 สื่อโมชันกราฟิก สาระท่ี 2 สาระภูมิศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 
3. ผลการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่ได้ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน ได้แก่ สาระที่ 1 สาระ
เศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ( =4.88, SD=0.33) และสาระที่ 2 สาระ
ภูมิศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ( =4.92, SD=0.28) 

4. ผลของการพัฒนาคุณภาพสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับ  
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ได้ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค จ านวน 3 คน ได้แก่ สื่อโมชัน
กราฟิกปฐมนิเทศมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ( =4.33, SD=0.47) สาระที่ 1 สาระ
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เศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ( =4.27, SD=0.45) และสาระที่ 2 สาระ
ภูมิศาสตร์ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ( =4.36, SD=0.48) 

5. ผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
โมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สาระ
เศรษฐศาสตร์ และระยะที่ 2 สาระภูมิศาสตร์ โดยที่คะแนนได้มาจากการเก็บรวบรวมคะแนนจากกิจกรรมของ
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ลงในแบบบันทึกคะแนนการเรียนรู้แบบสืบเสาะรายกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินผลประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

โมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  SD แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

 

SD 
ระยะที่ 1: สาระท่ี 1 สาระเศรษฐศาสตร์ 13. เศรษฐกิจพอเพียงฯ 99.33 1.63 

1. เศรษฐศาสตร์กับการฯ 96.46 2.89 14. การประยุกต์ใช้ฯ 97.58 3.04 

2. ทรัพยากรในทางฯ 97.83 3.13 ค่าเฉลี่ย 98.45 2.21 
3. การบริโภคอย่างมีฯ 95.97 3.16 ระยะที่ 2: สาระที่ 2 สาระภูมิศาสตร์ 
4. พฤติกรรมการบริโภคฯ 98.06 2.33 15. แผนที่และเครื่องมือฯ 98.68 1.90 
5. อุปสงค์ อุปทาน 100 0.00 16. ระบบเวลา 98.51 2.29 
6. ทรัพย์สินทางปัญญา 99.26 1.13 17. ลักษณะทั่วไปของฯ 98.83 2.04 
7. ประเภทของสถาบันฯ 100 0.00 18. ภูมิภาคของทวีปฯ 99.51 0.78 
8. สถาบันการเงินที่ส าคัญ 97.64 2.39 19. ออสเตรเลีย 98.78 1.05 
9. ความสัมพันธ์ระหว่างฯ 98.95 1.03 20. นิวซีแลนด ์ 98.92 1.11 
10. ลักษณะทางเศรษฐฯ 98.75 2.16 21. ปาปัวนิวกิน ี 99.42 0.97 
11. ปัญหาเศรษฐกิจของฯ 100 0.00 22. โอเชียเนีย 99.75 0.61 
12. ความรู้ทั่วไปเก่ียวฯ 98.42 2.73 23. วิกฤตการณ์ทางฯ 99.83 0.41 

   ค่าเฉลี่ย 99.14 1.37 
 

 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชัน
กราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ สาระที่ 1 สาระ
เศรษฐศาสตร์ และสาระที่ 2 สาระภูมิศาสตร์ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนที่ เรียนด้วยสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
โมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ระยะที่ 1: สาระท่ี 1 สาระเศรษฐศาสตร์ ระยะที่ 2: สาระที่ 2 สาระภูมิศาสตร์ 

หน่วย
ที ่

แบบ 
ทดสอบ  

SD t 
หน่วย 

ที ่
แบบ 

ทดสอบ  

SD t 

1 ก่อนเรียน 3.35 1.08 16.89 6 ก่อนเรียน 3.58 1.26 17.67 
หลังเรียน 7.45 0.96 หลังเรียน 7.97 0.98 

2 ก่อนเรียน 9.61 3.12 11.94 7 ก่อนเรียน 3.58 1.29 17.42 

หลังเรียน 16.74 1.86 หลังเรียน 7.87 0.99 
3 ก่อนเรียน 4.16 1.81 9.41 8 ก่อนเรียน 4.06 1.91 10.91 

หลังเรียน 7.87 1.28 หลังเรียน 8.29 1.22 

4 ก่อนเรียน 4.58 2.47 8.49 9 ก่อนเรียน 4.32 2.18 10.63 
หลังเรียน 8.03 0.95 หลังเรียน 8.52 1.00 

5 ก่อนเรียน 4.68 8.32 11.06 10 ก่อนเรียน 4.45 1.82 11.04 
 หลังเรียน 1.72 1.05 หลังเรียน 8.61 1.33 

 
7. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชัน

กราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ด้านสื่อโมชันกราฟิกมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
( =4.37, SD=0.75) ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( =
4.42, SD=0.63) โดยมีภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( =4.39, SD=0.70) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิก ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาระที่ 1 สาระเศรษฐศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ( =
4.88, SD=0.33) และสาระท่ี 2 สาระภูมิศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ( =4.92, SD=0.28) 

2. คุณภาพของสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกที่ได้พัฒนาขึ้น ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสื่อปฐมนิเทศอยู่ในระดับดี ( =4.33, SD=0.47) สาระที่ 1 สาระเศรษฐศาสตร์อยู่
ในระดับดี ( =4.27, SD=0.45) และสาระที่ 2 สาระภูมิศาสตร์อยู่ในระดับดี ( =4.36, SD=0.48) 

3. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชัน
กราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ สาระที่ 1 สาระเศรษฐศาสตร์ ภาพรวมมีภาพรวมมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 98.45 และสาระที่ 2 สาระภูมิศาสตร์ ภาพรวมมีประสิทธิภาพร้อยละ 99.14  
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
โมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิก
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.39, SD=0.70) 

 
อภิปรายผล 

1. คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิก ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
มีคุณภาพในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากได้มีการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยน ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E 
มาใช้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ได้รับ
ประสบการณ์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาวุฒิ ทรัพย์สุข (2559) 
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ออนไลน์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ออนไลน์ อยู่ใน
ระดับมีความเหมาะสมมาก ( =4.38-4.49) ทั้งด้านมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แหล่งและสื่อการเรียนรู้ และวิธีการวัดและประเมินผล 

2. คุณภาพของสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกที่ได้พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่
ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการสร้างสื่อโมชันกราฟิกให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างตัวละครและด าเนินเรื่องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
นักเรียน สอดคล้องกับ ปรมาพรรณ รวยส าราญ (2560) การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกร่วมกับการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เตา
แม่เหล็กไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพของสื่อโมชันกราฟิก สามารถสรุปผล
การประเมินคุณภาพส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ได้ดังนี้ ผลการประเมินด้านเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ( =
4.67, SD=0.35) ผลการประเมินด้านสื่อการน าเสนออยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ( =4.78, SD=0.35) 

3. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชัน
กราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ มีประสิทธิภาพร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะท าให้นักเรียนเกิดการร่วมมือกันเรียนรู้ 
ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และแสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กัลยา อรัญทิศ (2560) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบเสาะ (Group Investigation: GI) ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
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โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบเสาะ ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่ได้รับการเรียนแบบกลุ่มสืบเสาะมีผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์มี
ประสิทธิภาพ 89.81/80.07 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
โมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ได้
ท าตามกระบวนการแบบสืบเสาะเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถจดจ าบทเรียนได้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ จันใต้ 
(2559) ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ เ พ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการน าตนเองในการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะความรู้
ประกอบสถาณการณ์จ าลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิด
การสืบเสาะความรู้ประกอบสถาณการณ์จ าลอง ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบการประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะความรู้ประกอบสถาณการณ์จ าลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากสื่อเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกสามารถสร้างความสนใจให้ผู้เรียน มีการสร้างเรื่องราวให้
สอดคล้องกันระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้และชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ผู้เรียนจึงเกิดการอยากเรียนรู้
ค้นหาสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่สร้างความจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยาก
รู้ เข้าใจปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นทีธร เอ่ียมทอง (2559) ผลการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ 52.32/68.55 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
2. ครูผู้สอนควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพ่ือใช้ในการเปิดสื่อการสอน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการเพ่ิมเติมข้อมูลสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะตามสถานการ์ปัจจุบัน 
2. ควรมีการพัฒนาสื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะในสาระอ่ืน ๆ ของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การบริหารคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
จังหวัดนนทบุรี 2) การสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบคุณภาพกับการสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน รวมจ านวน 364 คน จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
นนทบุรีสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 เขต 2 และสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี จ านวน 91 โรง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวคิดการสร้างองค์การนวัตกรรมตามแนวคิดของทิดด์และเบสเซนท์ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารระบบคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ผลลัพธ์ การมุ่งเน้นบุคลากร การ
วางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
การจัดการกระบวนการและการน าองค์กร 

2. การสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวม 
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ บุคลากรหลัก โครงสร้าง
องค์การที่เหมาะสม การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ การมีส่วน
ร่วมอย่างสูงในนวัตกรรม ความมั่นคงระยะยาว ขยายขอบเขตความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่าง
เครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้น า และความตั้งใจสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. การบริหารระบบคุณภาพกับการสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดนนทบุรีมีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ค าส าคัญ: การบริหารระบบคุณภาพ การสร้างองค์การนวัตกรรม สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study 1) quality system management 
of basic schools in Nonthaburi Province 2) Innovation Organization Creating of basic 
schools in Nonthaburi Province 3) Relationship between quality system management 
and innovation organization of basic schools in Nonthaburi Province. The sample of 
this research were the administrators or deputy directors of school, the group leaders 
and teachers consisted of 364 from basic schools in Nonthaburi Province under the 
Office of Primary Educational Service Area 1, Area 2 and under the Nonthaburi 
Provincial Administrative Organization total 97 schools. The research instrument was 
a opinionnaire about the quality system management for world class standard 
schools of the Office of Basic Education Commission and creating innovative 
organization based on Tidd and Bessant concept. The statistics used to analyzed the 
data were frequency, percentage, mean, standard deviation. and Pearson Product 
moment correlation Coefficient.  

The findings revealed as follows: 
1. Quality system management of basic schools in Nonthaburi Province Overall 

and each aspect were at a high level ranking in descending order as follows: 
Performance results, faculty and staff focus, strategic planning, student and stakeholder 
focus, measurement, analysis and knowledge management, process management and 
leadership. 

2. Creating innovation organization of basic schools in Nonthaburi Province as a 
whole and in each aspect were at a high level ranking in descending order as follows: Key 
individual, appropriate organizational structure, effective teamwork, creative climate, 
promotes creativity high participation in innovation, Beyond the steady state, Boundary 
Spanning and learning exchange, shared vision leadership and commitment to innovation. 

3. Quality system management and innovation organization creation of basic 
schools in Nonthaburi Province were correlated with statistical significance at the .01 
level. 
Keywords: quality system management, creating innovation organization, basic schools 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกอย่างรวดเร็ว เข้าสู่ศตวรรษที่  21 

ก่อให ้เก ิดการเปลี ่ยนแปลงในทุก ๆ ด ้าน ทั ้งด ้านว ิทยาการ ส ังคม เศรษฐก ิจฐานความรู้  
(knowledge-based Economy) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม กลายเป็น
สังคมดิจิทัลที่มีความเจริญและแผ่กระจายไปทุกแห่งไม่มีขอบเขตจ ากัด โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ที่เรียกกันว่า Digital Disruption ซึ่ง หมายถึง สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ นวัตกรรมและ
รูปแบบใหม่เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม
แบบเดิมเป็นความท้าทายที่คนในยุคปัจจุบันจะก้าวผ่านเพ่ือน าความส าเร็จมาสู่องค์การสร้างคุณภาพ
ของคนในสังคมไทยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่พ่ึงตนเองได้ (นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2555: 3) สังคม
โลกในยุคปัจจุบันก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ท าให้ต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่
รวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นสังคมไทยก้าวเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมโลก ทุก ๆ องค์กรในประเทศต้องพร้อมรับมือและต้องมีการพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีการสร้างนิสัยนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กรเพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
หากมีการด าเนินการตามแนวคิดดังกล่าวจะท าให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้กับการบริหาร
และการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี (สุกัญญา แช่มช้อย, 2555) หรือโรงเรียนต้องมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่ปรับตัวให้เท่าทันกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ สถานศึกษาที่จะต้องมีความคิดริเริ่ม สรรค์สร้างรูปแบบการท างานสร้าง
สื่อการสอน และวิธีจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือพัฒนาสถาบันการศึกษา เพราะความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ถือเป็นจุดก าเนิดของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญา ที่ไม่อาจจับต้องได้แต่มีค่ามหาศาลมากกว่าทรัพย์สินทางกายภาพ (Adams. & Bessant., 
2006) การจัดการศึกษาไทยจึงต้องสร้างพ้ืนฐานด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นและพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้มีความเป็นสากลที่เป็นที่ยอมรับ พัฒนาความรู้ สติปัญญา ทักษะต่าง ๆ ความเป็น
พลเมือง ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ทั้งระบบ คุณภาพของผู้เรียนและโรงเรียนจึงเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพ่ือให้มี
ศักยภาพมีความพร้อมรับมือกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ (วีรยุทธ 
ชาตะกาญจน์, 2556: 7) สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีโครงสร้าง กระบวนการ และยุทธศาสตร์ ซึ่งต้อง
อาศัยหลักการ วิธีการ และการบริหารองค์การทางการศึกษาเชิงกลยุทธ์ (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555: 
9) สามารถเป็นต้นแบบในการบูรณาการพัฒนาการศึกษา มีระบบการเรียนการสอนที่ดี มีอุปกรณ์ครบ 
มีห้องสมุด มีการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการจัด
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สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ภาวะผู้น าและความเป็นมืออาชีพ เพ่ือ
บริหารจัดการให้ระบบบริหาร และระบบสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ สร้างโอกาสที่เกิดจากกระแสโลกา
ภิวัตน์ได้อย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (วีรยุทธ ชาตะกาญจน์, 2556: ค าน า) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักที ่มีหน้าที ่ในการจัด
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเล็งเห็นความส าคัญของคุณภาพของการศึกษา จึงผลักดัน
จัดตั้งโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลขึ้นในปี พ.ศ.2553 โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class 
Standard School) เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนานักเรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลเมืองโลก (World Citizen) และมีคุณลักษณะ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร
อย่างน้อยสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐาน สากล (World-Class Standard School) 
ทั้งด้านคุณภาพวิชาการ ด้านคุณภาพของครู และด้านวิจัยและพัฒนา 3) ยกระดับการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) โดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) มาพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับ
มาตรฐานโลกเพราะระบบดังกล่าวมีพ้ืนฐานด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: 
MBNQA) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2553: 1-2) โดยจัดเป็นองค์ประกอบของ
ระบบบริหารคุณภาพ 7 หมวด คือ 1) การน าองค์กร (Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Planning) 3) การมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder 
Focus) 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  (Measurement, Analysis and 
Knowledge Management) 5) การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) 6) การจัดการ
กระบวนการ (Process Management) 7) ผลลัพธ์ (Performance Results) ที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันเป็นระบบที่พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กร มีวิธีปฏิบัติ และผลการ
ด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล (ส านักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553: 6) 

ด้านความเป็นองค์กรนวัตกรรม องค์การใดพยายามน าทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่ ที่ให้เกิด 
ผลประโยชน์และผลิตผลต่อองค์การเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนและผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้นองค์การนั้นเป็น
องค์การนวัตกรรม (Innovative Organization) องค์การแห่งนวัตกรรมนั้นเป็นองค์การที่มุ่งเน้นให้
เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์การโดยมีการบริหารจัดการด้วยการริเริ่มสิ่งใหม่หรือการพัฒนาปรับปรุง
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วิธีการปฏิบัติ ผลผลิต บริการ โครงสร้างองค์การและกระบวนการด าเนินงาน ซึ่งมีองค์ประกอบที่
ส าคัญจากการขับเคลื่อนองค์การด้วยผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง 
บรรยากาศแห่งนวัตกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทีมงานและการจัดการความรู้ มี โครงสร้าง
องค์การแบบแนวราบและยืดหยุ่น สามารถกระจายอ านาจได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึง การวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกองค์การที่เป็นส่วนประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความ เป็นเลิศ  (มรกต 
จันทร์กะพ้อ และ กฤษฎา เชียรวัฒนสุข, 2562) เช่นเดียวกับที่ทิดด์ เบสเซ็นท์ และพาวิทต์ (Tidd, 
Bessant and Pavitt, 2005: 315) ที่กล่าวว่าองค์การนวัตกรรม คือองค์การที่มีการบูรณาการ
องค์ประกอบต่าง ๆ ให้ท างานร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ท าให้นวัตกรรมแผ่ซ่านทั่วทั้งองค์การ 
องค์การใดที่เป็นต้นก าเนิดของนวัตกรรมหรือเป็นองค์การที่สนับสนุนการท านวัตกรรมของบุคลากร
ภายในองค์การ การสร้างให้องค์การเป็นองค์การนวัตกรรมได้นั้นต้องมีการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง
เพราะการเปลี่ยนแปลงท าให้องค์การมีความเคลื่อนไหว ผู้น าต้องกระตุ้นบุคลากรในองค์การให้ท างาน
และมีความมุ่งมั่นสร้างความภักดีต่อองค์การในหมู่บุคลากรและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเอง
ท า (พสุ  เดชะรินทร์, 2555) องค์การนวัตกรรมจะน ามาซึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะมีความสัมพันธ์กับความสามารถทางนวัตกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ เกิดจากกระบวนการในการบริหารองค์การ ตลอดจนผลลัพธ์ที่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายโดยผู้บริหาร บุคลากร จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีความสามารถ มี
ความต้องการจะปรับเปลี่ยนพัฒนาทั่วทั้งองค์การ ซึ่งทิดด์ และเบสแซ็นท์ (Tidd and Bessant, 2009: 
101-155) ได้น าเสนอแนวคิดการสร้างองค์การนวัตกรรม สรุปได้เป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์
ร่วม ภาวะผู้น า และความตั้งใจสร้างสรรค์นวัตกรรม (Shared Vision, Leadership and the Will to 
Innovate) 2) โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม (Appropriate Organization Structure) 3) บุคลากรหลัก 
(Key Individual) 4) การมีส่วนร่วมในนวัตกรรมสูง (High Involvement in Innovation) 5) การท างาน
เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Team Working) 6) บรรยากาศสร้างสรรค์ (Creative Climate) 
7) ขยายขยายขอบเขตความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Boundary Spanning and learning exchange) 8) ความมั่นคงระยะยาว (Beyond the steady 
state) 

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาและหรือขยายโอกาสในจังหวัด
นนทบุรีทั้งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรีทั้งเขต1 และเขต 2 และสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่มิได้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard 
School) และยังมิได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับองค์การนวัตกรรม (Innovative Organization) ซึ่งการน า
หลักการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจะเป็นการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและการด าเนินการตามหลักการขององค์การนวัตกรรม (Innovative 
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Organization) มุ่งหวังว่าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ท าให้องค์การมีความเคลื่อนไหว ผู้น าต้องกระตุ้น
บุคลากรในองค์การให้ท างานและมีความมุ่งมั่นสร้างความภักดีต่อองค์การ และบุคลากรและมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองท า และเมื่อพิจารณาถึงความเป็นองค์กรนวัตกรรมผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ที่มีความส าคัญจะต้องมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อครูในการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการ
ผลิต พัฒนาสื่อและ นวัตกรรมที่จะสนับสนุนการเรียนรู้และน านวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถานศึกษา ท าให้ครูยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ผลักดันให้ครูยอมรับนวัตกรรมแล้วบูรณาการเข้าไปสู่ห้องเรียน เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม หรือสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม 
(ธันย์ชนก ประยงค์กลิ่น สนั่น ประจงจิตร และ กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์, 2563) 

จากงานวิจัย และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 (2558: 65) พบว่ามีสิ่งที่ควรพัฒนา คือ 

1. ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหาร รูปแบบการสื่อสาร และภาวะผู้น าของตน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม ก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ๆ มาใช้บริหารสถานศึกษาริเริ่มน า
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูที่ใช้นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการของครูและองค์กร (เบญจมาศ ตันสูงเนิน, 2564) 

 1. ควรเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก าหนดจุดเนนในการพัฒนาแต่ละกลุมสาระการเรียน
รู ด้วยการมีสวนร่วมและระดมความคิดจากบุคลากรด้านการศึกษาทุกภาคสวนเพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน ควรพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหมีประสิทธิภาพให้สูงขึ้น โดยเน
นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินยังไม่เป็นที่นาพอใจ  

นอกจากนี้ เมื่อศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  กลุ ม สาระการเรียนรู
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีทั้งเขต 1 และเขต 2 ยังตองได้รับการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังมีจุดที่ควรพัฒนาบางประการ ได้แก่ 1) ขาดการจัดกิจกรรม
เน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ที่หลากหลาย 2) ขาดการเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 3) ขาดการ
ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน (โรงเรียนทาน
สัมฤทธิ์วิทยา, 2560: ออนไลน์) 
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  จากปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาข้างต้นส่งผลกระทบต่อการบริหารระบบ
คุณภาพตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล และการสร้างองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนไม่สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญที่จะศึกษา ระบบบริหารคุณภาพตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลและการสร้างองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานนทบุรี และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารระบบคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี 
2. เพ่ือศึกษาระดับการสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบคุณภาพกับการสร้างองค์การนวัตกรรม

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี 
 
ขอบเขตการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยโดยมุ่งศึกษา
ตัวแปรต้น คือ การบริหารระบบคุณภาพตามหลักการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2553: 7-8) ประกอบด้วยองค์ประกอบของระบบคุณภาพ 7 หมวด คือ 1) การน าองค์กร (Leadership) 
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student 
and Stakeholder Focus) 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis 
and Knowledge Management) 5) การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) 6) การจัดการ
กระบวนการ (Process Management) 7) ผลลัพธ์ (Performance Results) และศึกษาตัวแปรตาม คือ 
การสร้างองค์การนวัตกรรม ตามแนวคิดของทิดด์ และเบสเซ็นท์ (Tidd and Bessant, 2009: 101-155) ที่
น าเสนอแนวคิดการสร้างองค์การนวัตกรรม ออกเป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้น า 
และความตั้งใจสร้างสรรค์นวัตกรรม (Shared Vision, Leadership and the Will to Innovate) 2) 
โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม (Appropriate Organization Structure) 3) บุคลากรหลัก (Key 
Individual) 4) การมีส่วนร่วมในนวัตกรรมสูง (High Involvement in Innovation) 5) การท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Team Working) 6) บรรยากาศสร้างสรรค์ (Creative Climate) 7) ขยาย
ขยายขอบเขตความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Boundary 
Spanning) 8) ความมั่นคงระยะยาว (Beyond the steady state) ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
 
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 265 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553: 7-8) 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรีเป็นหน่วยวิเคราะห์  (Unit of 
Analysis) ก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

ประชากร คือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 เขต 2 และสถานศึกษาสังกัดส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 129 โรง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
เขต 2 และสังกัดส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จากการเปิดตารางประมาณการ
ขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1973: 109) จ านวน 97 โรง ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) ตามสังกัดของโรงเรียน แยกเป็น
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 จ านวน 24 โรง นนทบุรี เขต 
2 จ านวน 47 โรง และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 26 โรง  ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
หัวหน้างาน 1 คน ครู 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 388 คน 

เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ผ่านการพิจารณา

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยเทคนิค IOC (The Index of Item-Objective 

1. วิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้น า และความตั้งใจ 
2. สร้างสรรค์นวตักรรม (Y1)  

3. โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม (Y2) 
4. บุคลากรหลัก(Y3)  
5. การมีส่วนร่วมในนวัตกรรมสูง (Y4) 
6. การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Y5)  
7. บรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ (Y6)  
8. ขยายขอบเขตความสามารถในการเช่ือมต่อ 
9. ระหว่างเครือข่ายและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
(Y7) 
10. ความมั่นคงระยะยาว (Y8) 

การสร้างองค์การนวัตกรรม(Ytot) 

1. ภาวะผู้น า (X1)  
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (X2) 
3. การมุ่งเน้นผูเ้รียน และผู้มสี่วนไดส้ว่นเสีย (X3) 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ 
5. ความรู้ (X4)  

6. การมุ่งเน้นบุคลากร (X5)  
7. การจัดการกระบวนการ (X6)  
8. ผลลัพธ์ (X7) 
 
 
 
 

การบริหารระบบคุณภาพ (Xtot) 
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Congruence) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ดัชนีรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีผลการวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่น (Reliability) จ านวน 30 ชุด จากโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.982 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
1. การวิเคราะห์สถานภาพผู้ให้ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) 
2. การวิเคราะห์การบริหารระบบคุณภาพ/การสร้างองค์การนวัตกรรมในสถานศึกษาใน

จังหวัดนนทบุรี ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบคุณภาพและการสร้างองค์การ

นวัตกรรมใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 

มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 364 ฉบับ จาก 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.81 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารระบบคุณภาพที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

จังหวัดนนทบุรี 
จากการวิเคราะห์การบริหารระบบคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี 

ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากกลุ่มตัวอย่าง 364 คน แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารระบบคุณภาพของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม (Xtot) 
 (n=364) 

ที ่ การบริหารระบบคุณภาพ (Xtot)  SD ระดับ 

1 การน าองค์กร (X1) 4.25 0.53 มาก 
2 การวางแผนกลยุทธ์ (X2) 4.32 0.49 มาก 
3 การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X3) 4.32 0.52 มาก 
4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (X4) 4.30 0.51 มาก 
5 การมุ่งเน้นบุคลากร (X5) 4.33 0.57 มาก 
6 การจัดการกระบวนการ (X6) 4.28 0.56 มาก 
7 ผลลัพธ์ (X7) 4.36 0.50 มาก 

รวม 4.31 0.46 มาก 
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จากตารางที ่1 พบว่าการบริหารระบบคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรีโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.31, SD=0.46) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารระบบ
คุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผลลัพธ์ (X7) ( =4.36, SD=0.50) การมุ่งเน้นบุคลากร (X5) ( =4.33, SD=0.57) 
การวางแผนกลยุทธ์ (X2) ( =4.32, SD=0.49) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X3) ( =4.32, 
SD=0.52) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (X4) ( =4.30, SD=0.51) การจัดการกระบวนการ 
(X6) ( =4.28, SD=0.56) และการน าองค์กร (X1) ( =4.25, SD=0.53) 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
นนทบุรี  

ผลวิเคราะห์การสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean: ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 364 คน แล้วน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม (Ytot) 
 (n=364) 

ด้าน การสร้างองค์การนวัตกรรม  SD ระดับ 

1 วิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้น า และความตั้งใจสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม (Y1) 

4.26 0.58 มาก 

2 โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม (Y2) 4.34 0.56 มาก 
3 บุคลากรหลัก (Y3) 4.36 0.55 มาก 
4 การมีส่วนร่วมอย่างสูงในนวัตกรรม (Y4) 4.31 0.59 มาก 
5 การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Y5) 4.32 0.56 มาก 
6 บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Y6) 4.32 0.60 มาก 
7 ขอบเขตความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย  

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Y7) 
4.28 0.61 มาก 

8 ความมั่นคงระยะยาว (Y8) 4.31 0.62 มาก 

รวม (Ytot) 4.31 0.52 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่า การสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวม (Ytot) อยู่ในระดับมาก ( =4.31 SD =0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ ดังนี้ บุคลากรหลัก (Y3) ( =4.36, SD =0.55) โครงสร้าง
องค์การที่เหมาะสม (Y2) ( =4.34, SD =0.56) การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Y5) ( =4.32, 
SD =0.56) บรรยากาศท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Y6) ( =4.32, SD =0.60) การมีส่วนร่วมอย่างสูง
ในนวัตกรรม (Y4) ( =4.31, SD =0.59) ความมั่นคงระยะยาว (Y8) ( =4.31, SD =0.62) ขอบเขต
ความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Y7) ( =4.28, SD =0.64) 
วิสัยทัศน์ร่วมภาวะผู้น า และความตั้งใจสร้างสรรค์นวัตกรรม (Y1) ( =4.26, SD =0.58) 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อการสร้างองค์การนวัตกรรมของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี  

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบคุณภาพ (Xtot) กับการสร้างองค์การนวัตกรรมของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี (Ytot) ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson ’s Product-Moment Correlation Coefficient) โดยภาพรวมปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริหารระบบคุณภาพกับตัวแปรการสร้าง

องค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี 
 (n=364) 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X1 .608** .749** .721** .749** .655** .674** .679** .619** .712** 

X2 .568** .709** .739** .709** .680** .684** .630** .635** .779** 

X3 .593** .679** .709** .654** .749** .707** .681** .675** .739** 

X4 .663** .632** .753** .648** .709** .595** .744** .691** .737** 

X5 .559** .639** .775** .615** .679** .714** .681** .620** .774** 

X6 .580** .681** .736** .608** .653** .749** .643** .560** .805** 

X7 .720** .767** .706** .713** .680** .625** .702** .727** .863** 
Xtot .721** .739** .709** .753** .775** .625** .736** .752** .908** 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริหารระบบคุณภาพ กับ

ตัวแปรการสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม (Ytot) มี
ความสัมพันธ์กันที่ r=0.908 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปร X1 -X7 มีกับ Ytot มีค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r=0.712-0.863 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ตัวแปรการบริหารระบบ
คุณภาพทั้ง 7 ด้าน (X1 -X7) มีความสัมพันธ์กับตัวแปรการสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี (Y1 -Y8) ทุกคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่าง r=.559-.775  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. การบริหารระบบคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้  ผลลัพธ์ การมุ่งเน้นบุคลากร การ
วางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
การจัดการกระบวนการและการน าองค์กร 

2. การสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวม 
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ บุคลากรหลัก โครงสร้าง
องค์การที่เหมาะสม การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ การมีส่วน
ร่วมอย่างสูงในนวัตกรรม ความมั่นคงระยะยาว ขยายขอบเขตความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่าง
เครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้น า และความตั้งใจสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. การบริหารระบบคุณภาพกับการสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดนนทบุรีมีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
อภิปรายผล 

1. การบริหารระบบคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรีทั้งโดยภาพรวม
และ รายด้านอยู่ในระดับมาก เหตที่เป็นเช่นนี้ เพราะ การบริหารโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องใช้วิธีการบริหารบริหารที่มีประสิทธิภาพ ค านึงถึงองค์การหรือ
โรงเรียนเป็นหลักการที่สถานศึกษาจะเกิดคุณภาพได้นั้นผู้บริหารจักต้องมีภาวะผู้น าโดยการน า 
(Leading) บุคลากรในลักษณะของการมอบอ านาจ กระจายอ านาจ (Empowerment) ผู้บริหารที่ดี
ต้องรู้จักการควบคุมและประเมินผลงาน (Controlling) อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในยุคปัจจุบันจะเป็นผู้มีทั้งความรู้และประสบการณ์ ผู้บริหารทุกคนจบ
การศึกษาขั้นต่ าปริญญาโททางด้านการบริหารการศึกษา มีประสบการณ์การท างานที่ส าคัญคือได้รับ
การบ่มเพาะการฝึกประสบการณ์การบริหารจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ คือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งให้แนวปฏิบัติเดียวกัน การที่ผู้บริหารมีการฝึกประสบการณ์การ
บริหารจากสถานการณ์จริงท าให้มีความรู้เชิงประสบการณ์จากการปฏิบัติทั้งในแง่มุมของการใช้
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กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือการแก้ปัญหา และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้น าที่ดี ใช้กลยุทธ์ส าคัญในการตัดสินใจ กระตุ้น สร้างพลังและก าลังใจที่จะส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง ทุ่มเท และเสียสละในการสร้างระบบคุณภาพเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนสู่
ความส าเร็จค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและโรงเรียนน าไปสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพได้
มาตรฐานสากล องค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองแห่งการศึกษาทั้ง
ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความมุ่งม่ันที่จะสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้กับท้องถิ่น
ของตนอย่างเต็มก าลัง เพ่ือสร้างคนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ อิชิกาว่า และ ลู (Ishikawa and Lu, 
1985) ที่กล่าวว่า คุณภาพ คือ คุณภาพของการท างาน คุณภาพของการบริการ คุณภาพของ
กระบวนการ คุณภาพของบุคคล และคุณภาพของระบบ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้น าแนวทางการบริหารคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวคิดของรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) มาก าหนดเป็นระบบบริหาร
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยก าหนดองค์ประกอบของการบริหารระบบคุณภาพ 
7 หมวด คือ 1) การน าองค์กร (Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การ
มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus) 4) การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ (Measurement Analysis and Knowledge Management) 5) การมุ่งเน้น
บุคลากร (Faculty and Staff Focus) 6) การจัดการกระบวนการ (Process Management) 7) ผลลัพธ์ 
(Performance Results) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะก าหนดแนวทางด าเนินการ วิธีการให้สถานศึกษา
ได้ปฏิบัติ ผลจากการด าเนินตามกลยุทธ์ของโครงการประสบผลส าเร็จสูง มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับเอกชัย ค้าผล (2558) ที่วิจัยการบริหารระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า การบริหารระบบ
คุณภาพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการน าองค์กร ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการ
จัดการ กระบวนการ และด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และสอดคล้องกับยุภาวรรณ 
โมรัฐเถียร (2555) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ครอบคลุมแนวคิดการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 6 ด้าน คือ การน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
การมุ่งเน้นผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การ
มุ่งเน้นครูผู้สอนและบุคลากร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. จากผลการวิจัยที่ พบว่า การสร้างองค์การนวัตกรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ให้ความส าคัญด้านการน านวัตกรรมใหม่ 
ๆ มาใช้เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดียิ่งขึ้น เชื่อมโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่เป็นยุคของดิจิทัลที่มีการสื่อสารเชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้ขีดจ ากัด ผู้บริหาร
เห็นความส าคัญของการสร้างองค์การนวัตกรรมในสถานศึกษาเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่ท้าทาย สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากรและ
บุคคลภายนอก ก าหนดทิศทางและใช้กลยุทธ์ที่ชัดเจนพัฒนาสถานศึกษาอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเท 
ก่อให้เกิดนวัตกรรมภายในสถานศึกษา มีการพัฒนาโครงสร้างงานให้มีความยืดหยุ่นในระดับที่
เหมาะสม ให้ความส าคัญกับบุคลากรหลักเพ่ือขับเคลื่อนการท างานให้ลุล่วงเพราะครูถือเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความส าคัญ ผู้บริหารจะต้องมีการพัฒนาครูให้มีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มี
ศักยภาพความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนดและสามารถจัดการเรี ยนการสอนเพ่ือการ
พัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ มีส่วนร่วมในการคิดสร้าง วางแผนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้ ต้องให้ความส าคัญกับทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมบรรยากาศให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างานด้วยตนเอง ค านึงถึงความต้องการของผู้ปกครองที่หวังคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การสร้างองค์การนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการท างาน
ร่วมกัน และผู้บริหารและครูต้องมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรม มีความต้องการจะปรับเปลี่ยนพัฒนาทั่วทั้งองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา (2554: 3) ที่ศึกษาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม พบว่า คุณลักษณะของ
องค์การนวัตกรรม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย โครงสร้างองค์การ การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร ผู้น า บุคลากร เครือข่าย 
วัฒนธรรมและค่านิยมร่วม อีกทั้งโรงเรียนฯ ต้องให้ความส าคัญกับการกระตุ้นให้บุคลากรมุ่งเน้น
ท างานเป็นทีม จัดตั้งทีมงาน ทีมข้ามสายงาน เพราะการท างานเป็นทีมเป็นการรวมพลังในการท างาน 
คิดร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาแนวทางในการที่จะพัฒนา
สถานศึกษาให้มีการสร้างองค์การนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ  กุศล ทองวัน 
(2553) วิจัยพบว่าการท างานเป็นทีมเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้น าไป สู่การสร้างองค์การนวัตกรรม และสอดคล้องกับที่ วันทนีย์  ซื่อสัตย์ (2549: 3) วิจัยพบว่า 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ การท างานเป็นทีม และวัฒนธรรมในการท างานที่เหมาะสมจะ
ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรได้คิดค้น พัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมให้พัฒนาไปสู่องค์การนวัตกรรม 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 272 ~ 
 

3. จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารระบบคุณภาพมีความสัมพันธ์กับการสร้างองค์การ
นวัตกรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี เหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ด าเนินการบริหารการจัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา มี
วิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการบริหารจัดการศึกษา ได้ด าเนินการบริหารการ
จัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่
ศตวรรษท่ี 21 ในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีการสื่อสารมา
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
จัดการกระบวนการ การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากรและการน า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ โดยการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) คือ เป็นเลิศด้านวิชาการ สื่อสารสอง
ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียน ขับเคลื่อนให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม และพัฒนาความรู้
ความสามารถของครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนต์ชัย ปาณธูป (2556) และ เมธี ทองค า (2558) ที่
วิจัยพบว่า การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (Thailand 
Quality Award) อันประกอบด้วย 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การ
จัดการกระบวนการ จากการด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การ
นวัตกรรม กล่าวคือ  องค์การนวัตกรรมจะมุ่งเน้นความส าคัญของบุคลากรหลัก บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การสร้าง คิดค้นนวัตกรรม สถานศึกษามีความสามารถในการสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม 
บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ร่วม การมีส่วนร่วมในนวัตกรรม ผู้บริหารโรงเรียน
จะให้ความส าคัญกับคนโดยเฉพาะคนที่เป็นบุคลากรหลักที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ คิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมนับเป็นบุคลากรที่ทรงค่ายิ่งขององค์การ อีกประการหนึ่งการกระตุ้นให้คนท างาน
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ร่วมกัน มุ่งเน้นท างานเป็นทีม โดยมีการจัดตั้งทีมงาน ทีมข้ามสายงาน ทีมงานโครงการ และทีมงาน
แก้ปัญหา มากกว่าการท างานในระดับปัจเจกบุคคล เนื่องจากการท างานเป็นทีมเป็นการรวมพลังใน
การท างาน มีการระดมพลังสมอง ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนา
แนวทางในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีการสร้างองค์การนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับเฮย์ กรุ๊ป (Hay Group, 2006) ศึกษาเรื่อง องค์การนวัตกรรม: บทเรียนจากบริษัทยอด
นิยม พบว่า ผู้น าต้องสร้างวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และพัฒนาวัฒนาธรรมไปสู่อนาคต 
วัฒนธรรมต้องสนับสนุนบุคคลและทีมงาน เพราะทั้ง 2 ปัจจัยเป็นแนวคิดพัฒนานวัตกรรม สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วันทนีย์  ซื่อสัตย์ (2549) พบว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ การท างาน
เป็นทีม และวัฒนธรรมในการท างานที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรได้คิดค้น พัฒนานวัตกรรม 
ความสามารถของบุคลากรในการท างานเป็นทีม บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการท างาน 
และวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม เป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนาไปสู่องค์การ
นวัตกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารระบบคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด

นนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยผลลัพธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการน าองค์การมี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ดังนั้น หน่วยงานบังคับบัญชา สพฐ. หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควร
พิจารณาส่งเสริมการปฏิบัติด้านผลลัพธ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารทั้ง 6 ด้าน การบริหาร
งบประมาณ ความพึงพอใจ โดยก าหนดเป็นนโยบายในลักษณะการก ากับดูแล การนิเทศ ส่วนด้านการ
น าที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน หน่วยงานบังคับบัญชาควรมีการพัฒนาด้านภาวะผู้น าสมัยใหม่ เช่น ผู้น า
เชิงนวัตกรรม ดิจิทัล Disruption ที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การสร้างองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
นนทบุรีโดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรหลัก โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม 
การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนสามล าดับแรก และความตั้งใจ
สร้างสรรค์นวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน หน่วยงานบังคับบัญชาจึงควรมีนโยบายส่งเสริมความ
เป็นองค์การนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรหลัก จัดหรือปรับโครงสร้ างโรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
สร้างองค์การนวัตกรรม เน้นการท างานเป็นทีม ในขณะเดียวกันต้องมีการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ความตั้งใจสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียนโดยมุ่งท าไปพร้อมกันได้ 
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3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารระบบคุณภาพกับการสร้างองค์การนวัตกรรมของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรีมีความสัมพันธ์กัน แสดงให้เห็นว่าทั้งระบบคุณภาพและความ
เป็นองค์การนวัตกรรมมีความเชื่อมโยงกันสามารถพัฒนาและด าเนินการไปพร้อมกันเมื่อระบบ
คุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม องค์การนวัตกรรมก็จะมีคุณภาพ ประสิทธิภาพดีขึ้น หน่วยงานบังคับบัญชาจึง
ควรมีนโยบายพัฒนาส่งเสริมทั้งระบบคุณภาพตามแนวทาง TQA หรือโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
การสร้างองค์การนวัตกรรมไปพร้อมกันโดยน านวัตกรรมดิจิทัล ระบบออนไลน์ แพลทฟอร์มไปพร้อม
กัน โดยการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้งเพ่ือสร้างความเช้าใจ และน าสู่การปฏิบัติไปพร้อมกันจะ
เกิดประโยชน์ส าคัญต่อผู้เรียนและโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ส่งผลต่อ

คุณภาพครู และคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2. ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาความเป็นองค์การนวัตกรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด

ต่าง ๆ 
3. ควรวิจัย การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ส่งผลต่อความ

เป็นองค์การนวัตกรรมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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การประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 379 คน โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์
แกน สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ คือ แบบสอบถามชนิดมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 
.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่า PNIModified 

ผลการวิจัย ความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เรียงล าดับ ความต้องการจ าเป็นจากสูงสุด ไปต่ าสุด พบว่า ล าดับที่ 1 การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (PNIModified=0.48) ล าดับที่ 2 การควบคุมกลยุทธ์ (PNIModified=0.47) ล าดับที่ 3 
การก าหนดทิศทาง (PNIModified=0.46) ล าดับที่ 4 การปฺฎิบัติตามกลยุทธ์ (PNIModified=0.44) และ ล าดับที่ 
5 การก าหนดกลยุทธ์ (PNIModified=0.14)  
 
ค าส าคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา การประเมินความต้องการจ าเป็น 
  
Abstract 

The purpose of this research was to study Needs Assessment of School 
Administration Strategy under the Primary Educational Service Area Office. The 
sample used in the study consisted of 379 school administrators under The Primary 
Educational Service Area Office, which determined sample size by Krejcie and 
Morgan’ s sample size table and randomly selected by multi-stage random sampling 
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method. The instrument implemented in collecting the data was five-point rating 
scale questionnaire. The instrument were assessed with content validity by Index of 

congruency: IOC which were between 0.80-1.00, reliability with -Cronbach’s alpha 
coefficient which was equal to 0.92. The statistics for analyzing the data were 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Priority Needs Index Modified 
(PNI Modified) 

The research findings were as follow: 
Needs Assessment of School Administration Strategy under the Primary 

Educational Service Area Office. BY ordering stage with the highest to the lowest Priority 
Needs Index Modified, as followed: Environment Analyze ( PNIModified=0. 4 8 ), Strategy 
Controlling ( PNIModified=0.4 7 ), Goal setting (PNIModified=0.4 6 ) , Strategy Implementation 
(PNIModified=0.44) and Strategy Formulation (PNIModified=0.14)  
 
Keywords: school administration strategy, needs assessment 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในทุกระดับการศึกษา ทุกประเภทของการจัดการศึกษาและ
ทุกสังกัดของการจัดการศึกษา ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนา
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดระบบ โครงสร้าง 
และกระบวนการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรา 9 ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจ
ในการบริหารจัดการแก่สถานศึกษา  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้น าขององค์กรจึงเป็นผู้ที่
มีบทบาทส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่ได้
ก าหนดไว้ โดยมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่น าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาได้
นั้น คือ การบริหารเชิงกลยุทธ์และจัดท าแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายทางการศึกษาของสถานศึกษาและของชาติได้อย่างมีประสิทธิผล 

แต่การจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะผ่านการปฏิรูปการศึกษามาหลายครั้ง
แล้วก็ตาม ประเทศไทยก็ยังพบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ที่ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียน พัฒนาสถานศึกษา
และพัฒนาการศึกษาให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการไว้ได้ ดังที่  ธีระ รุญเจริญ (2557) กล่าวไว้ว่า 
“สถานศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายจากสังคมให้ท าหน้าที่พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในชาตินั้น ยัง
ขาดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีมากกว่าตัวแปรอ่ืน และจากผลการประเมินการปฏิรูป
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การศึกษาที่ผ่านมา ในด้านการบริหารจัดการยังไม่มีการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วม ในการบริหารและจัดการ
จากทุกภาคส่วน สอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560: 70) ที่กล่าวไว้ว่า “ปัญหาการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระยะเวลาที่ผ่านมา (พ.ศ.2552-2559) ยังไม่เหมาะสม และขาด
ความคล่องตัว เนื่องจากระบบการบริหารจัดการศึกษาของไทยยังมุ่งเน้นการบริหารตามกฎ ระเบียบ 
(Rule Driven) มากกว่าการบริหารเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (Management Driven) และยังไม่
เชื่อมโยงกับการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล การแยกบทบาทระหว่างผู้
ก ากับการศึกษา (Regulator) กับผู้จัดการศึกษา (Provider) เพ่ือมิให้เกิดการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) ยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรมค่อนข้างน้อย ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าและ
ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบการศึกษา ดังจะเห็นได้จากจ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กที่เพ่ิมมากขึ้น
ตามโครงสร้างประชากรวัยเรียนที่ลดลง อัตราส่วนนักเรียนต่อครูจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน การให้บริการการศึกษาที่มีปริมาณเกินกว่าความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งยังเป็น
ปัญหาต่อเนื่องในการบริหารจัดการศึกษา”   

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือ
กันในการแก้ปัญหา จึงน ามาซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่างต่างๆ ได้แก่ 1) การ
จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และน
วัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา (สกศ, 2560: ซ-ฐ)  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลส าคัญยิ่งที่ผู้วิจัยสนใจ และน าไปสู่การท าวิจัยเรื่อง 
การประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา แล้วน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบเพ่ือหาความแตกต่างของการบริหารเชิงกล
ยุทธ์และน ามาจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น อันจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยสังเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ ของนักวิชาการ ดังนี้ Certo and Peter (1991); Dess 
and Miller (1993); Wheelen and Hunger (1995); Johnson and Sholes (1997); Thompson 
and Strickland (2005); สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2542); พักต์ผจง  วัฒนสินธิ์ และ พสุ เดชะรินทร์ 
(2542); สมยศ  นาวีการ (2544); จินตนา  บุญบงการ (2544); ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2545) สรุป
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
2. การก าหนดทิศทาง 
3. การก าหนดกลยุทธ์ 
4. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
5. การควบคุมกลยุทธ์ 

 
วิธีการวิจัย  

วิจัยนี้มีหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis ) ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เป็นการวิจัยเชิงประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) โดยการ
ค านวณหาดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (Priority Needs Index Modified: 
PNIModified) (สุวิมล ว่องวานิช, 2550)  

ขอบเขตการวิจัย 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
ประชากรการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

จ านวน 28,281 แห่ง โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

จ านวน 379 แห่ง โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 379 คน โดยการเปิดตาราส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970: 607-
610) งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 390 โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 65 โรงเรียน และสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage. Random Sampling) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. การ
ก าหนดภาคตามหลักภูมิศาสตร์ 2. สุ่มจังหวัด 3. สุ่มเขตพ้ืนที่ และ 4. สุ่มโรงเรียน 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การบริหารเชิงกลยุทธ์มาจากการสังเคราะห์จากทฤษฎีของนักวิชาการต่างประเทศและ

นักวิชาการไทย สรุปได้ มี 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดทิศทาง การก าหนด
กลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ ขนาด

สถานศึกษา ระดับการศึกษา วิทยฐานะ และประสบการณ์การบริหารของผู้บริหาร เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ    
 

เกณฑ์การแปลผลของสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ 
ระดับ ประเด็นการประเมิน แปลผล 

5 สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัด 
สพป. 

มากที่สุด 

4 สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัด 
สพป. 

มาก 

3 สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัด 
สพป. 

ปานกลาง 

2 สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัด 
สพป. 

น้อย 

1 สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัด 
สพป. 

น้อยที่สุด 

 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Items-Objective Congruence: IOC) ของ

แบบสอบถามฉบับนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน (นพพร ธนะชัยขันธ, 
2555: 309–310) 

2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (-Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ใช่กลุ่ม
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ตัวอย่างการวิจัย 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ว่าค่าที่ได้ไม่ต่ า
กว่า 0.70 (นพพร  ธนะชัยขันธ์, 2555: 312) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือขออนุญาตเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งระบบ E-mail/Google Forms และด้วยตนเอง หรือผู้ช่วยวิจัย

โดยส่งไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งนัดวันรับแบบสอบถามกลับคืน 
3. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ จัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ต่อไป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 1) ความถี่ (frequency) 

2) ร้อยละ (percentage) 3) ค่าเฉลี่ย (mean) 4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
5) Modified Priority Needs Index (PNI Modified ) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1. ภาพรวมการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ 
2. การประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา รายขั้นตอน (ดังตารางที่ 1–ตารางที่ 2) 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับผลการประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลของผลการวิจัย 
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
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1. ภาพรวมการประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตารางท่ี 1 ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา: ภาพรวม 

การบริหารเชงิกลยุทธข์องสถานศึกษา 
สภาพปัจจบุัน  สภาพที่พึงประสงค์  PNI 

Modify 
ล าดับ 

X  SD แปลผล X  SD แปลผล 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 3.04 0.07 ปานกลาง 4.51 0.14 มากที่สุด 0.48 1 
2. การก าหนดทิศทาง 3.22 0.24 ปานกลาง 4.71 0.14 มากที่สุด 046 3 
3. การก าหนดกลยุทธ ์ 3.80 0.21 มาก 4.32 0.22 มาก 0.14 5 
4. การปฏิบัติตามกลยุทธ ์ 3.16 0.21 ปานกลาง 4.56 0.10 มากที่สุด 0.44 4 
5. การควบคุมกลยุทธ ์ 3.12 0.15 ปานกลาง 4.58 0.14 มากที่สุด 0.47 2 

 ภาพรวม 3.26 0.11 ปานกลาง 4.54 0.05 มากที่สุด 0.39  

 
จากตารางที่ 1ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า 
ภาพรวมค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นอยู่ระหว่าง 0.14–0.48 เมื่อ

เรียงล าดับจากสูงสุดไปต่ าสุด ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (PNIModified=0.48) ล าดับที่ 
2 การควบคุมกลยุทธ์ (PNIModified=0.47) ล าดับที่ 3 การก าหนดทิศทาง (PNIModified=0.46) ล าดับที่ 4 
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (PN(PNIModified=0.44) และ ล าดับที่ 5 การก าหนดกลยุทธ์ (PNIModified=0.14) 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นรายขั้นตอน เรียงล าดับของดัชนีล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น PNI Modified 3 ล าดับแรก 
ตารางท่ี 2 การประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นรายขั้นตอน 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา/ประเด็นค าถาม PNI Modified ล าดับที ่

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (16 ประเด็น) 0.48  
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ระบบย่อยดา้นงานและโครงสร้างงาน 0.62 1 
4. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของ

ผู้ปกครอง สังคม และชุมชน 
0.61 2 

5. สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประเทศ และสภาพ
เศรษฐกิจของผู้ปกครอง สังคม และชุมชน 

0.61 2 

15. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ระบบย่อยดา้นเปา้หมาย ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร 

0.58 3 
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ตารางท่ี 2 การประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นรายขั้นตอน (ต่อ) 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา/ประเด็นค าถาม PNI Modified ล าดับที ่

2. การควบคุมกลยุทธ์ (7 ประเด็น) 0.47  
   39. สถานศึกษาจัดท าปฏิทินการนิเทศฯ การน ากลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ 

0.55 1 

   38. สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการฯ ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการน ากล
ยุทธ์ของสถานศึกษาไปปฏิบัติ 

0.53 2 

   37. สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการควบคุมกลยุทธ์ ด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการน ากลยุทธ์ของสถานศึกษาไปปฏิบัติ 

0.52 3 

3. การก าหนดทิศทาง (6 ประเด็น) 0.46  
   18. สถานศึกษาก าหนด ปณธิาน ปรัชญาของสถานศึกษาที่ชดัเจน สอดคล้อง
กับภาพอนาคต 

0.56 1 

   19. สถานศึกษาน าภาพอนาคต ปณิธาน ปรัชญา มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน สามารถบรรลุผลส าเร็จ 

0.48 2 

   20. สถานศึกษาน าวิสัยทัศนม์าก าหนดเปน็พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถ
น าไปปฏบิัติให้บรรลุผลส าเร็จได้  

0.46 3 

4. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (6 ประเด็น) 0.44  
   30. สถานศึกษาให้กลุ่มงานบริหารแปลงแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและของ
กลุ่มงานบริหารไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 

0.54 1 

   29. สถานศึกษาให้กลุ่มงานบริหารแปลงกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปเป็นกล
ยุทธ์ของแต่ละกลุ่มงานบริหาร 

0.53 2 

   31. สถานศึกษาบริหารจัดการให้กลุ่มงานบริหารทุกจัดท าโครงการ และ
กิจกรรมการด าเนินงาน 

0.49 3 

5. การก าหนดกลยุทธ์ (5 ประเด็น) 0.14  
    23. สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาด้วยการระดมความคิด ของ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

0.48 1 

   27. สถานศึกษาให้กลุ่มงานบริหารน ากลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รองก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ของกลุ่มงาน 

0.37 2 

   24. สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอทางเลือกที่หลากหลาย เลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดก าหนดเป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษา ที่สามารถใช้ในการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาสถานศึกษา  

0.34 3 
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จากตารางที่ 2 การประเมินความต้องการจ าเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นรายขั้นตอน พบว่า 

1. ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของขั้นตอนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.36–0.62 โดยภาพรวม มีค่า PNIModified =0.48 เรียง 3 อันดับแรก 
ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ระบบย่อยด้านงานและโครงสร้างงาน (PNIModified 

=0.62) ล าดับที่ 2 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครอง สังคม 
และชุมชน (PNIModified=0.61) และ สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประเทศ และ
สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง สังคม และชุมชน (PNIModified =0.61) และ ล าดับที่ 3 สถานศึกษามี
การวิเคราะหร์ะบบย่อยด้านเป้าหมาย ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร (PNIModified=0.58) 

2. ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นขั้นตอนการควบคุมกลยุทธ์  อยู่
ระหว่าง 0.37–0.55 ภาพรวมมีค่า PNIModified=0.47 เรียง 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 สถานศึกษา
จัดท าปฏิทินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการน ากลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
(PNIModified=0.55) ล าดับที่ 2 สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการควบคุมกลยุทธ์ ประเมินผลลัพธ์ที่ได้
จากการน ากลยุทธ์ของสถานศึกษาไปปฏิบัติ (PNIModified=0.53) และล าดับที่ 3 สถานศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการควบคุมกลยุทธ์ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การน ากลยุทธ์ของสถานศึกษาไป
ปฏิบัติ (PNIModified=0.52) 

3. ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นขั้นตอนการก าหนดทิศทางของ
องค์กร เท่ากับ 0.46 เรียงล าดับ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1สถานศึกษาก าหนด ปณิธาน ปรัชญา
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับภาพอนาคต (PNIModified=0.56) ล าดับที่ 2 สถานศึกษาน าภาพ
อนาคต ปณิธาน ปรัชญา มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ (PNIModified=0.48) ล าดับที่ 3 สถานศึกษาน า
วิสัยทัศน์มาก าหนดเป็นพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ
ได ้(PNIModified=0.46) 

4. ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามกลยุทธ์ อยู่
ระหว่าง 0.34-0.54 ภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.44 เรียง 3 อันดับแรกได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 สถานศึกษา
บริหารจัดการให้กลุ่มงานบริหารทุกกลุ่มงาน แปลงแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและของกลุ่มงาน
บริหารไปสู่การปฏิบัติด้วยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  (PNIModified=0.54) ล าดับที่  2 
สถานศึกษาบริหารจัดการให้กลุ่มงานบริหารทุกกลุ่มงาน แปลงกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปเป็นกลยุทธ์
หลักและกลยุทธ์รอง และล าดับที่ 3 สถานศึกษาบริหารจัดการให้กลุ่มงานบริหารทุกกลุ่มงาน 
ด าเนินการจัดท าโครงการ และกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มงานบริหาร (PNIModified=0.49)  

5. ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์  อยู่
ระหว่างอยู่ระหว่าง 0.32-0.48 ภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.14 เรียงล าดับ ความต้องการจ าเป็น (PNIModified) 
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3 อันดับแรก ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาด้วยการระดมความคิด ของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารสถานศึกษา (PNIModified=0.48) ล าดับที่ 2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยให้
กลุ่มงานบริหารน ากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ของกลุ่มงานบริหารเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน (PNIModified=0.37) และล าดับที่ 3 สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอ
ทางเลือกที่หลากหลายที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสถานศึกษา (PNIModified=0.34) 
สถานศึกษาน าทางเลือกที่ได้รับการพิจารณาร่วมกันแล้ว มาก าหนดเป็นกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติ (PNIModified=0.34) 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยศึกษาสภาพที่เป็นจริงของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการด าเนินการเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขั้นตอน การก าหนดทิศทาง การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ การควบคุมกลยุทธ์ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีการด าเนินการอยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามล าดับ ยกเว้น ขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก 

ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในทุก
ขั้นตอนของการบริหารเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้นขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์อยู่ในระดับ
มาก ที่ซึ่งเป็นไปทิศทางเดี่ยวกันกับงานวิจัยของ คณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์  และคณะ (2560) ได้ท า
วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึง
ประสงค์ในการบริหารโรงเรียน ที่มีประสิทธิผลสังกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 อยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชจรินทร์ ปิ่นทอง และ มณฑา จ าปาเหลือง (2559) ได้ท าวิจัย 
เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาระดับ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ผลการวิจัย พบว่า ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ด้าน
การก าหนดทิศทางองค์กร และด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ตามล าดับ  ที่เป็นเช่นนี้เพราะ 
สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีความตระหนัก เห็นถึงความส าคัญของกลยุทธ์ที่สถานศึกษาจะปฏิบัติงาน
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ให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิผล อันน าไปสู่การเป็นสถานศึกษาที่พัฒนา
อย่างยังยืนในระยะยาว เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่แข่งขัน ทางสถานศึกษาจึงด าเนินการจัดท ากลยุทธ์ของ
สถานศึกษาไว้ทุกปีอย่างเป็นปัจจุบัน เพ่ือสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ และสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
แนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งแผนงาน โครงการของสถานศึกษาของสถานศึกษาสูงสุด ดังที่ ฟิทส์
และเลย์ (Fitts and Lei, 2000: 6) ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์เป็นความคิด แผนงาน และการกระท า ที่
องค์การน ามาใช้ให้เกิดผลส าเร็จและได้เปรียบคู่แข่งขัน และสอดคล้องกับ วีลเลน  และ ฮังเกอร์ 
(Wheelen and Hunger, 2006: 3) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจและการ
ปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้องค์การประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานระยะยาว 

2. จากผลการวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์ พบว่า ดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับต่ า (PNIModified =0.14) ท าให้มองเห็นภาพรวมของ
การบริหารของสถานศึกษา มีการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่คาดว่าจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทุก
สถานศึกษา เพราะกลยุทธ์ถือเป็นวิธีการหรือแนวทางที่สถานศึกษาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สถานศึกษาให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เป็นไปในทิศทางที่ดี ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพ และเป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นน าเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง สังคมและชุมชน ดังที่ สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2545: 4) ได้กล่าวถึงหลักการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ไว้ว่า หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร สอดคล้องกับ  พิบูล  
ทีปะปาล (2546: 45) ได้กล่าวถึงหลักของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการ
ก าหนดแนวทางหรือวิถีทางในการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องวิเคราะห์
และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือจัดท าแผนงาน
ด าเนินการที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ธงชัย  สันติวงษ์ (2546: 154) กล่าวว่า กลยุทธ์ คือ วิธีที่ชาญฉลาดที่ผู้บริหารคิดได้ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้จะ
เป็นวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด จนบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ดังที่สอดคล้องกับ เชอร์เมอร์ฮอร์น 
(Schermerhorn, 2002: 203) กล่าวว่า กลยุทธ์หมายถึงแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการที่มีความส าคัญ
ส าหรับองค์การเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ในการ
แข่งขัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทแรน (Teran, 1997) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์
ระบบการศึกษาของโรงเรียนในเขตเมือง ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนดังกล่าวมี
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ผลดีต่อโรงเรียนและท าให้ผู้บริหารมีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการร่วมมือพัฒนางานกับผู้น าชุมชนมาก
ขึ้น ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนในเขตเมือง คือ การคัดเลือกและการ
ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบและขนาดของกลุ่มใหญ่เกินไป 

3. จากผลการวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พบว่า ดัชนี
ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง (PNIModified =0.48) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่ง มีทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกนั้น เพราะผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่สถานศึกษาได้รับนั้นเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่
เป็นจริง ทันสมัย ครอบคลุมจากทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และผลการวิเคราะห์ท าให้
สถานศึกษาพบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่เป็นสภาพที่เป็นจริงของสถานศึกษายืนอยู่ รวมทั้ง
เสนอทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสถานศึกษา และผู้เรียนให้เกิดคุณภาพต่อไปได้อย่างถูกทิศทางต่อไป ดังที่ สมชาย  ภคภาสน์
วิวัฒน์ (2545: 31) ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ การบริหารหรือการจัดการใน
ลักษณะที่มีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ทั้งในระยะ
สั้น และระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจ สอดคล้องกับ พสุ  เดชะรินทร์ 
(2542) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ การก าหนดภารกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วางแผนจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินงานตาม
ภารกิจและบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่อาจก่อให้เกิดโอกาสหรือข้อจ ากัด องค์กรต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม
ภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือสามารถหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ 
ดังที่ อุทิศ  ชาวเธียร (2546: 10) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ คือ เครื่องมือเพ่ือช่วยชี้น าการบริหาร
ขององค์การที่เกิดจากกระบวนการระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วมโดยยึดหลักการ
วิเคราะห์ให้ทราบสภาวะแวดล้อมให้ “รู้เขา รู้เรา” เพ่ือชี้แนะเป้าประสงค์ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์หลักของแผน) และกลยุทธ์ กลวิธีการปฏิบัติที่สอดรับกับสภาวะแวดล้อมและยังสามารถ
ชี้น ากลไกในการเร่งรัดผลักดันกระบวนการพัฒนาตลอดจนแนวทางการก ากับติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนให้เกิดการชี้น าการด า เนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ในสนามอย่างต่อเนื่อง ดังที่ วีลเลน และ ฮังเกอร์ (Wheelen and Hunger, 2006: 
8) กล่าวไว้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ในขั้นตอนของ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
(Environmental Scanning) ไว้ว่า กระบวนการบริหาร เชิงกลยุทธ์ เริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบเผยแพร่ให้บุคคลส าคัญภายในบริษัทได้รับทราบโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือระบุ  “ปัจจัยเชิงกล
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ยุทธ์” (Strategic Factors) ทั้งปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน ปัจจัยเชิงกลยุทธ์
ดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดอนาคต 

4. จากผลการวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนการควบคุมกลยุทธ์ พบว่า ดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง (PNIModified =0.47) ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า เป็นขั้นตอน
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการ่วมกับ คณะบุคลากรของสถานศึกษาด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่สถานศึกษาด าเนินการจนบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ ในการประเมินผลการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติผู้
ประเมินจะได้รับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินนั้น ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นเชิงบวกและข้อมูล
เชิงอุปสรรค ที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการ ปรับปรุง แก้ไข 
หรือพัฒนาเป็นจุดแข็งของสถานศึกษา ก าหนดเป็นกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิ จกรรมในรอบปี
การศกึษาใหม่ที่สมบูรณ์มากขึ้นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อสถานศึกษาและผู้เรียนต่อไป ดังที่ พักต์ผจง  วัฒนสินธิ์ 
(2542: 65-66) กล่าวไว้ว่า 4) ผู้บริหารจะต้องท าความเข้าใจเรื่องปัจจัยย้อนกลับของผลที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติการกลยุทธ์ เป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงหรือล้มเลิกการใช้กลยุทธ์ที่ตัดสินใจเลือกหรือ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินผลและน าผลข้อมูลย้อนกลับไปยังนโยบายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดรวมถึงแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับ ชนินทร์  ชุณหพันธรักษ์ (2545: 5-
7) กล่าวว่า การประเมินและการควบคุมกลยุทธ์ มุ่งเน้นที่จะติดตามประเมินผล และการควบคุม เพ่ือดูว่า
กลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือที่จะได้ท าการปรับปรุง และม่ันใจว่า การ
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ต่าง ๆ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับ สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2546: 14) กล่าวว่า 
การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) เป็นการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่เพ่ือจะได้
ด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม สอดคล้องกับ Certo and Peter (1991) กล่าวว่า การควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Control) โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลกระบวนการ และ
ประเมินผลส าเร็จขององค์กร และ สมยศ  นารีการ (2544: 12) กล่าวว่า การควบคุมจะเกี่ยวพันกับการ
วัดผลงาน  เปรียบเทียบระหว่างผลงานที่วัดได้และผลงานที่วางแผนไว้และการแก้ไขข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น  
กระบวนการดังกล่าวนี้จะถูกใช้กับการควบคุมกลยุทธ์ขององค์กรเหมือนกัน  เครื่องชี้ผลการด าเนินกล
ยุทธ์ขององค์กร การประเมินผลตอนแรกๆ จะมีความส าคัญไม่เพียงแต่เพ่ือการด าเนินกลยุทธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่เพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพขององค์กร ดังที่ วีลเลนและฮังเกอร์ 
(Wheelen and Hunger, 2006: 8) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and 
Control) เป็นการตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานทั้งหมดขององค์การ เพ่ือเปรียบเทียบดูว่าผล
การปฏิบัติ งานจริง (Actual Performance) กับผลการด าเนินงานที่ตั้ งความมุ่ งหวังไว้  (Desired 
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Performance) บรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้จัดการทุกระดับจะน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินใน
ขั้นนี้เพ่ือน าไปแก้ไข (Take Corrective Action) และหาทางแก้ปัญหาต่อไป และดังที่ ทอมป์ สันและสต
ริคแลนด์ (Thompson and Strickland, 1999: 3-4) กล่าวไว้ว่า การประเมินผลการด าเนินงานและการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเริ่มต้นใหม่ (Evaluating Performance and Initiating Corrective Adjustment) 
การปรับปรุงแก้ไขจะเริ่มตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทางในการด าเนินงานระยะยาว การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การจัดท ากลยุทธ์ หรือการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยพิจารณาจากประสบการณ์จริง
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใหม่ ความคิดใหม่และโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ 

5. จากผลการวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนการก าหนดทิศทาง พบว่า ดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง (PNIModified =0.46) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีโดยการก าหนดภาพอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยก าหนดไว้ให้อยู่ในรูปของ ปณิธาน 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ และหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นอันจะน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังที่ รังสรรค์ มณีเล็ก (2544: 50) กล่าวว่า การก าหนดทิศทางสถานศึกษา ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goal) ของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ เป็นภาพ
ความต้องการในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้น พันธกิจ เป็นพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เป้าหมาย หมายถึง ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับ บุญเลี้ยง ค้ าชู (2544: 45) กล่าวว่า การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (Goals and Key Performance Indicator) เป็นการสร้างความมุ่งหมายที่มีทิศทางมี
ขอบเขตของการปฏิบัติงานซึ่งความต้องการของหน่วยงานที่คาดการณ์ถึงผลส าเร็จล่วงหน้า ดังที่ 
ทอมป์ สันและสตริคแลนด์ (Thompson and Strickland, 1999: 3-4)ได้กล่าวไว้ว่า การก าหนด
วัตถุประสงค์(Setting Objectives) เป็นการเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ให้เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงานโดยเฉพาะเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

6. จากผลการวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติตามกลยุทธ์ พบว่า ดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับสูง (PNIModified =0.46) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งขั้นตอนหนึ่งในการจะน าเอากลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ
จนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการที่ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกัน แปลงกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ให้อยู่ในรูปของ 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันจนบรรลุผลส าเร็จ ดังที่ ธงชัย  สันติวงษ์ 
(2546: 86-90) กล่าวว่า การปฏิบัติตามกลยุทธ์นับว่ามีความส าคัญโดยตรงต่อความส าเร็จของกลยุทธ์
ทั้งนี้เพราะกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะบรรลุผลส าเร็จได้ย่อมต้องสามารถได้รับการปฏิบัติลุล่วงไป  ปัจจัยที่ส าคัญ
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหลาย คือ วัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ โครงสร้างองค์กรที่จัดไว้และ
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนความพร้อมและเหมาะสมของระบบและกระบวนการบริหารงาน
เหล่านี้ต่างก็จะเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารที่เป็นผู้ท างานทั้งหลาย ทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับกลางและ
ผู้บริหารที่อยู่ต่ าลงไปได้ใช้ส าหรับการท างานระหว่างกัน สอดคล้องกับ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553: 9) 
กล่าวไว้ว่า การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผน
ด าเนินงานและการน าแผนงานต่าง ๆ นั้นไปปฏิบัติ การด าเนินตามขั้นตอนนี้ให้บรรลุจะต้องเตรียม
ความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร โครงสร้างขององค์การ ระบบงานต่างที่จ าเป็น
เพ่ืออ านวยการในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  สอดคล้องกับ Johnson and Scholes (1997: 23-
25) กล่าวว่า การด าเนินการกลยุทธ์และการควบคุมกลยุทธ์  เมื่อองค์กรได้วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ 
ก าหนดทิศทางขององค์กรและเลือกกลยุทธ์แล้วจะต้องน าเอากลยุทธ์มาด าเนินการประยุกต์ปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งต้องมีการเสริมสร้างทักษะความสามารถบุคลากรทั้งใน
ระดับบริหารและปฏิบัติการให้เหมาะสมกับกลยุทธ์องค์กร   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะการวิจัยตามผลการวิจัยในแต่ละขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีค่าดัชนี
ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ใน 3 ล าดับแรก ดังนี้  

1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์ 
ระบบย่อยด้านงานและโครงสร้างงาน ระบบย่อยด้านเป้าหมาย ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
และน ามาออกแบบเป็นระบบใหม่ เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์การบริหารของสถานศึกษาที่สนองตอบต่อ
ความส าเร็จและความต้องการบุคลากรของสถานศึกษา สังคม ชุมชนอย่างแท้จริง 

2. การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมกลยุทธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการควบคุม
กลยุทธ์เชิงปฏิบัติอย่างจริงจังในทุก ๆ ขั้นตอนโดยมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามปฏิทินการ
นิเทศที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามผลมาจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือความร่วมมือในการประเมินและได้ผลการประเมินที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงอันจะน าไปสู่
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ 

3. การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการก าหนดทิศทาง ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยก าหนดเป็นปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้สอดคล้องกับภาพ
อนาคต น าไปสู่การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อย่างแท้จริง เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จของสถานศึกษาที่
ได้ก าหนดไว้อย่างยังยืนและสนองตอบต่อนโยบาย เป้าหมายของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
ผู้ปกครอง สังคมและชุมชน 
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4. การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้กลุ่ม
งานบริหาร แปลงแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปเป็นกลยุทธ์ของกลุ่มงานแผนงาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงการ และกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการให้บรรลุผลส าเร็จของสถานศึกษาที่ได้
ก าหนดไว้ 

5. การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการ
ระดมความคิดเห็นมาจากทุกภาคส่วน เพ่ือเสนอทางเลือกที่หลากหลาย วิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือก าหนด
เป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รองของสถานศึกษา กลยุทธ์ของกลุ่มงานบริหาร 
และฝ่ายงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกันจน บรรลุผลส าเร็จของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ด าเนินการวิจัยเชิงเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาในต่างสังกัด 
2. ด าเนินการวิจัยแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หรือการ
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)  

3. ควรด าเนินการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 

4. ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5. ควรด าเนินการวิจัยเชิงพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สังกัดต่าง ๆ 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวิกฤตของ 
ความมั่นคงทางอาหารแบบมีส่วนร่วม 

Climate Change Affecting Participatory Food Security Crisis 
Management 
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บทคัดย่อ 

แนวคิดความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงระหว่าง พ.ศ.2513- 2522 
ซึ่งขณะนั้นทั่วโลกกําลังประสบปัญหาการขาดแคลนธัญพืช ส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านราคาอาหาร พร้อม
กับภาวะวิกฤตราคาน้ํามัน การใช้คําว่าความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นทางการครั้งแรกเกิดขึ้นในการ
ประชุมอาหารโลกปี พ.ศ.2517 จากผลการประเมินความมั่นคงทางอาหารในปี 2019 ประเทศไทยอยู่
ในลําดับที่ 52 จากการจัดลําดับทั้งหมด 113 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังให้ความสําคัญกับเรื่องการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรไม่เพียงพอ ส่วนในเรื่อง GDP กับคอรัปชั่น อาจจะต้องใช้เวลา
แก้ไขเชิงระบบอีกนาน แต่ในเรื่องของคุณภาพของอาหารนี้สามารถทําได้เลย จากการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2563–2564 ได้มติว่า ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตเป็นประเด็นที่สําคัญ
ที่ต้องทําการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีการจัดการร่วมกัน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าใน
ทุกภาวะวิกฤต ประชาชนทุกคนในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในอาหาร คือ
สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปริมาณและการกระจายตัวของน้ําฝนระดับอุณหภูมิ
เฉลี่ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงฤดูกาลต่าง ๆ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ผลิตสินค้าที่สําคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ และจากนโยบาย
ทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยยังเน้นภาพรวมของประเทศอยู่  และให้
ความสําคัญกับผลกระทบกับความมั่นคงทางอาหารน้อยเกินไป อีกทั้งความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย
และพัฒนาเพื่อนําไปประกอบการจัดทํานโยบาย ความไม่แน่นอนและไม่แม่นยําของแบบจําลองสภาพ
ภูมิอากาศที่ยังมีข้อจํากัด เพราะฉะนั้นแล้วจะต้องมีการบูรณาการทั้งข้อมูล การวางแผน การวิเคราะห์ 
และการนําไปปฏิบัติเชิงวิชาการ ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารในบริบทชุมชน ซึ่งผลกระทบซึ่ง
กันและกันต่อความมั่นคงทางอาหารของบุคคลหรือครัวเรือน และในแต่ละบริบทพ้ืนที่อาจให้
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ความหมายแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องอาจใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมจากพ้ืนที่เป้าหมาย และไม่สามารถ
ใช้มาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากมีความหลากหลาย ซึ่งในบริบทระดับประเทศต้องมีการศึกษาและ
วิจัยไว้เพื่อสร้างมาตรฐานในการวางทิศทางของการวางแผน วิเคราะห์ และการนําไปปฏิบัติให้เป็นไป
ในทางเดียวกัน ผู้เขียนจึงให้ความสนใจที่จะทําการศึกษาและวิจัยให้เห็นถึงสภาพปัญหาและสะท้อน
ออกทางด้านงานวิชาการ เพ่ือให้เกิดการรับรู้กับสิ่งที่จะภัยในอนาคตอันใกล้ และจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่สนใจ และสามารถนําไปต่อยอดการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของประเทศได้ในอนาคต 
 
ค าส าคัญ:  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร การบริหารจัดการวิกฤต แบบมี

ส่วนร่วม 
 
Abstract 

Food security concept occurred from the period between 1970-1979, when the 
world was experiencing a shortage of grain. Resulting in a food price crisis along with the 
oil price crisis. The first official use of the term food security occurred at the 1974 World 
Food Conference. According to the food security assessment results in 2019, Thailand 
was ranked 52 out of 113 countries in the rankings. Because of Thailand still focuses on 
insufficient development of knowledge on agriculture, GDP, and corruption, it maybe It 
takes a long time to correct the system but in terms of the quality of food, this can be 
done by now. From the National Health Assembly 2020-2021, it was resolved that food 
security in a crisis is an important issue to study. By focusing on all sectors of society to 
be managed together and ensure that in every crisis, all people in all areas of Thailand 
will have food rights protection, have access to adequate, safe, and nutritious food and 
fairly. Which factors related to the main food security change is Climate Change, 
especially the change in the amount and distribution of rainwater. The average 
temperature level tends to rise, including seasonal changes It will directly affect the 
production of important products that play a huge role in the country's food security. 
Climate Change policy of Thailand still focuses on the overall picture of the country that 
underestimated the impact on food security as well as the credibility of research and 
development results for use in policy making, the uncertainty and inaccuracies of 
climate models are still limited. Therefore, data, planning, analysis, and academic 
implementation must be integrated. On food security in a community context which 
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have a mutual impact on the food security of individuals or households and in each 
context, the area may have different meanings. Therefore, a participatory approach may 
be required from the target area. That cannot use the same standard because of the 
diversity in a national context, studies and research are required to create a standard for 
laying down the direction of planning, analysis, and implementation to be in the same 
direction. The author therefore pays attention to study and research to see the problem 
and reflect on academic work. To create awareness of what will be the dangers soon 
and will be beneficial to those who are interested and can be used to further develop 
for the stability of the country in the future. 
 
Keywords:  climate change, food security, crisis management, participatory 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

แนวคิดความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงระหว่าง พ.ศ.2513- 2522 
ซึ่งขณะนั้นทั่วโลกกําลังประสบปัญหาการขาดแคลนธัญพืช ส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านราคาอาหาร พร้อม
กับภาวะวิกฤตราคาน้ํามัน ซึ่งการใช้คําว่าความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นทางการครั้งแรกเกิดขึ้นใน
การประชุมอาหารโลกปี พ.ศ.2517 โดยที่ประชุมมองความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นปัญหาที่เกิดมาจาก
ความไม่พอเพียงทางด้านอุปทานของประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง  

แนวคิดความมั่นคงทางอาหารได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีผู้นิยามความมั่นคง
ทางอาหารไว้เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามนิยามท่ีเป็นที่รู้จักและได้รับการอ้างอิงมากที่สุดมาจากการ
ประชุมสุดยอดอาหารโลก (World Food Summit: WSF) ในปี พ.ศ.2539 ซึ่งระบุว่า ความมั่นคงทาง
อาหาร หมายถึง “คนทุกคนมีความสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัยและมีโภชนาการ ทั้ง
ในทางกายภาพและเศรษฐกิจในการตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจทางอาหารของพวก
เขา เพ่ือให้เกิดชีวิตที่ประกอบด้วยความกระตือรือร้น และสุขภาวะ” 

จากความหมายข้างต้น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization: FAO) ได้แบ่งและให้ความหมายความมั่นคงทางอาหารออกเป็น 4 มิติย่อย ได้แก ่ 

1. ความพอเพียง: ความพอเพียงของปริมาณอาหารในคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งอาจได้มาจาก
การผลิตภายในประเทศหรือการนําเข้า รวมถึงความช่วยเหลือทางอาหาร  

2. การเข้าถึง: การเข้าถึงทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพ่ือได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมี
โภชนาการ ทรัพยากรที่ว่าหมายความถึงความสามารถของบุคคลที่จะกําหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่ง  
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ๆ ได ้ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ รวมถึงสิทธิ
ตามประเพณ ีเช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน 

3. การใช้ประโยชน์: การใช้ประโยชน์ด้านอาหารผ่านอาหารที่เพียงพอ น้ําสะอาดและการ
รักษา สุขภาพและสุขอนามัยเพ่ือที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการซึ่งความต้องการทาง
กายภาพท้ังหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะนี้สัมพันธ์กับปัจจัยนําเข้าท่ีไม่ใช่อาหารด้วย  

4. เสถียรภาพ: เพ่ือจะมีเสถียรภาพทางอาหาร ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึง
อาหารที่เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่เข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจ หรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะ
ความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ในความหมายนี้จึงครอบคลุมถึงทั้งมิติความพอเพียงและการ
เข้าถึงอาหาร 
 แม้ว่าความมั่นคงทางอาหารในแบบฉบับของ FAO จะเป็นที่ยอมรับและอ้างถึงมากที่สุด แต่ก็
ได้รับ การวิพากษ์วิจารณ์ถึงจุดบกพร่อง ที่สําคัญคือคํานิยามข้างต้นเน้นเฉพาะเป้าหมายความมั่นคง
ทางอาหาร แต่ไม่ได้พูดถึงท่ีมาของอาหารกระบวนการผลิตอาหารและบริบทแวดล้อมอ่ืน ๆ ของความ
มั่นคงทางอาหาร ดังนั้น จึงจําเป็นที่จะต้องศึกษามิติอ่ืน ๆ ของความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งอาจไม่ใช่
เรื่องของอาหารโดยตรง แต่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร เช่น สถานการณ์ความเสี่ยง ความ
เปราะบาง ประเด็นความเป็นธรรมทางสังคม การพ่ึงพา ตนเองและการพัฒนาชุมชน เป็นต้น (ศจินทร์ 
ประชาสันติ์, 2552) 

 
ภาพที่ 1 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ความมั่นคงทางอาหาร 4 มิต ิ

ที่มา: ประเสริฐ ปิ่นงาม (2563) 
 

เมื่อมีการนําเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ปรากฏว่าประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางอาหารกลับ
กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารเป็นส่วนใหญ่ สําหรับประเทศไทยอยู่ในลําดับที่ 52 จากการ
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จัดลําดับทั้งหมด 113 ประเทศ จากผลการประเมินความมั่นคงทางอาหารในปี ค.ศ.2019 โดยหัวข้อที่
ประเทศไทยต่ํากว่าเกณฑ์มีหัวข้อที่น่าสนใจเพ่ือนํามาเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงดังนี้คือ  
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความมั่นคงทางอาหารในปี 2019 

ผลการประเมินความม่ันคงทางอาหาร(2019) ค่าคะแนน  

ค่าใช้จ่ายภาครัฐในการทําวิจัยด้านเกษตรกรรม 5.9/100 
ผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)  
ต่อรายบุคคล 

14.6/100 

คอรัปชั่นหรือการโกงกินภายในประเทศ 25/100 
คุณภาพโปรตีนของอาหาร 26.6/100 
คุณค่าทางโภชนาการของธาตุอาหารรอง 38/100 

ที่มา: ประเสริฐ ปิ่นงาม (2563) 
 
จากทั้ง 5 หัวข้อจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับการเกษตรไม่เพียงพอ ส่วนในเรื่อง GDP กับคอรัปชั่น อาจจะต้องใช้เวลาแก้ไขเชิงระบบอีก
นาน แต่ในเรื่องของคุณภาพของอาหารนี้สามารถทําได้เลย (ประเสริฐ, 2563) 

และเม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกว่า 2,000 คน เข้าร่วมงาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที ่13 ประจําปี 2563 ภายใต้ประเด็นหลัก “พลังพลเมืองตื่นรู้ ... สู้วิกฤต
สุขภาพ” และมีฉันทามติเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  โดยไม่มีผู้คัดค้านแม้แต่รายเดียว 
ประกอบด้วย มติที่หนึ่ง ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต (Food Security in Crises) และมติที่
สอง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ (Participatory health 
crisis management for pandemics) ซึ่ง นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2563-2564 เปิดเผยว่า  

หลักการของมติที่ 1 ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต คือการมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมมีการจัดการร่วมกัน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าในทุกภาวะวิกฤต ประชาชนทุกคนในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในอาหาร คือสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมี
คุณค่าทางโภชนาการ ได้อย่างเป็นธรรม โดยมีมติครอบคลุม 5 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย 

1. สิทธิในอาหาร เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทุกคนในประเทศไทยที่ต้องได้รับการ
ปกป้อง ดูแล และคุ้มครอง โดยเป็นหน้าที่ของรัฐและทุกภาคส่วนของสังคมที่จะดําเนินการร่วมกัน
ด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูล และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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2. ใน 5 ปีข้างหน้า หรือภายใน พ.ศ.2568 ประเทศไทยมีความพร้อมและสามารถจัดการ
อาหารในภาวะวิกฤตได้ 

3. การพัฒนาระบบอาหารให้พร้อมรับภาวะวิกฤต ครอบคลุมเรื่องการผลิต การสํารอง การ
กระจาย การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันอาหาร 

4. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบดูแลประชากรเปราะบาง และประชาชนที่ขาดความ
มั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต 

5. การพัฒนาระบบการจัดการร่วมกันเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต 
มติที ่2 การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกรณีโรคระบาดใหญ่ มีหลักการสําคัญ

คือ โรคระบาดใหญ่เป็นปัญหาสาธารณสุขและสาธารณภัยระดับโลก ทําให้เกิดผลกระทบในหลายมิติ
ที่มีความซับซ้อนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน จําเป็นต้องวางแนวทางตั้งรับอย่างเท่าทันและครอบคลุม 
ฉะนั้นมติจึงครอบคลุมใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. ให้มีการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ เตรียมความพร้อมศักยภาพและทรัพยากรของ
ระบบบริการสุขภาพ มีการผสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
จากทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพ โดยใช้บทเรียนจากการระบาดโรคโควิด-19 

2. มีการบริหารจัดการด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และระบบข้อมูล เพ่ือให้เกิดการ
สื่อสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์

3. มีการจัดให้มีกําลังคน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นให้เพียงพอทางสาธารณสุข เพ่ือการ
เฝ้าระวัง สอบสวนโรค การชันสูตรโรค ป้องกัน รักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และติดตาม
สถานการณ์และแนวโน้มการระบาดของโรค 

4. มีการกําหนดมาตรการลดผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น
ทั้งในระหว่าง และหลังการเกิดวิกฤตสุขภาพ 

5. มีการจัดให้มีกลไก นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดการความรู้  การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทันต่อเหตุการณ์ และนวัตกรรมในการป้องกันการป่วย การ
เสียชีวิตจากโรคระบาด (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2563) 

 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงความม่ันคงทางอาหาร 

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) (2537) ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นผลโดยตรง
หรือโดยอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศโลก และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตาม
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ธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกัน” (แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-
2593) 

 ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลสําคัญต่อความมั่นคงทางการอาหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของปริมาณและการกระจายตัวของน้ําฝน ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงฤดูกาลต่าง ๆ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตสินค้าที่สําคัญที่มี
บทบาทอย่างมากต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ มูลนิธิชีววิถี (2555) ได้รวบรวมปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารไว้ทั้งหมด 7 ปัจจัย ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตอาหาร 
2. ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและความตกลงระหว่างประเทศต่อระบบอาหาร 
3. ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรอาหาร 
4. โรค แมลงศัตรูพืช และโรคระบาดสัตว์ 
5. ราคาของพลังงาน 
6. การพัฒนาเทคโนโลยี 
7. ผลตอบแทนต่อเกษตรกรผู้ผลิต 
จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร ปัจจัยแรกที่นํา

ขึ้นมาพิจารณาได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อการผลิตอาหาร ซึ่งปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้ที่เป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้เกิดภาวะความไม่ม่ันคงทางการอาหารเกิดขึ้น  

 
ปัญหา อุปสรรค และช่องว่างด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 

เนื่องจากในปัจจุบันการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ยังใช้แนวคิด
แบบเดิมในการวิเคราะห์และประเมินความเปราะบาง คือ พิจารณาการเปิดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Exposure) ความอ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitivity) และ
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptive Capacity) นํา ไปสู่การกําหนดมาตรการการปรับตัวที่ไม่
สามารถรับมือได้ในระยะยาว  

 
การผลักดันประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่นโยบายระดับประเทศ 

สําหรับหน่วยงานระดับนโยบายเองก็มีการเริ่มนํา ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บูรณาการเข้ากับแผนนโยบาย เห็นได้จาก ข้อเสนอแนะไปใช้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
นโยบายและแผน และการนําแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่จริง เช่น งานวิจัยของ นเรศ ดํารงชัย (2554) ที่ได้วิเคราะห์การใช้เครื่องมือด้านการ
คาดการณ์อนาคตในการกําหนดนโยบายของประเทศไทย โดยที่วิเคราะห์เชิงนโยบายและการ
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คาดการณ์อนาคตเพ่ือการปรับตัวและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนั้นยังมี
งานวิจัยของมูลนิธิชีววิถี (2555) ที่ได้จัดทํา โครงการ ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งศึกษาบทเรียนจากพ้ืนที่และกําหนดข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือใช้ในการผลักดันด้าน
นโยบาย ซึ่งที่เก่ียวข้องคือผลักดันให้มีการกําหนดแผนและเป้าหมายของการพัฒนาเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน เช่นพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ เพ่ือรับมือกับปัญหาวิกฤตพลังงานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และวิกฤตอาหารไปพร้อมกัน 

จากนโยบายทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยจะเห็นได้ว่ายังเป็น
นโยบายที่เน้นภาพรวมของประเทศอยู่ และให้ความสําคัญกับผลกระทบกับความมั่นคงทางอาหารน้อย
เกินไป อีกท้ังความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อนําไปประกอบการจัดทํานโยบาย ความไม่
แน่นอนและไม่แม่นยําของแบบจําลองสภาพภูมิอากาศที่ยังมีข้อจํากัด การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพภูมิอากาศและปัจจัยจากการพัฒนาต่าง ๆ ในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งความเข้าใจ
เรื่องแบบจําลองและภาพฉายในอนาคตซึ่งในปัจจุบันมีความเข้าใจอยู่น้อยมาก ซึ่งมีส่วนสําคัญในการใช้
กําหนดนโยบายให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น ทํา ให้ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งนโยบายที่ออกมาไม่สามารถนําไปใช้ได้ และจากการการประชุมสุดยอด
ผู้นําว่าด้วยระบบอาหารโลก (Food Systems Summit 2021) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (กระทรวงการต่างประเทศ, 2564) จากถ้อยแถลง
นายกรัฐมนตรียิ่งการตอกย้ําว่าประเด็นในเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารและทําให้สามารถเข้าถึงอาหารที่
ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เพ่ือจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Sustainable Development Goals: SDGs 
สําหรับประเทศไทย เป็นประเด็นที่สําคัญมาก โดยได้นําวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มากําหนด
นโยบายเกษตรและอาหาร “3S” ที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยทางอาหาร หรือ Safety ความมั่นคง 
หรือ Security และความยั่งยืนของ ทรัพยากรและนิเวศการเกษตร หรือ Sustainability นอกจากนี้
ประเทศไทยอยู่ระหว่างขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ย่อมาจาก  

(B) = Bioeconomy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
(C) = Circular economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คํานึงถึงการนําวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้

ประโยชน์มากที่สุด 
และ (G) = Green economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบ

ต่อโลกอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน สมดุล และครอบคลุมซึ่งทั้งหมดนี้ 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ SDGs 
มาเป็นเข็มทิศนําทาง 

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (ปี 2561-2579) 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ  
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหาร มีหลักการเพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้าน
อาหารอย่างยั่งยืน บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร มีหลักการคือ เพ่ือดูแลคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหาร โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริม
การค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นพ้ืนฐานของการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรและ
ผู้เกี่ยวข้อง  

3. ยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษามีหลักการคือ เน้นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและวิจัย
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรเพ่ือผลิตและกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร 
ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหาร และ  

4. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการมีหลักการคือ พัฒนาการจัดการด้านอาหารของประเทศ
ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุ กคามต่าง ๆ และ
สอดคล้องกับกติกาการค้าสากล ยุทธศาสตร์เหล่านี้ ได้ส่งผลต่อระบบอาหารและโภชนาการ ซึ่ง
เชื่อมโยงทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตอาหารจากภาคเกษตร  การแปรรูป การบริการ สู่
โภชนาการสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการค้า (มูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2564) 

สําหรับการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหาร
จัดการวิกฤตของความม่ันคงทางอาหารแบบมีส่วนร่วมที่ผ่านมา เริ่มมีความตระหนักเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ดัง
จะเห็นได้จากงานวิจัยของศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมสตอคโฮล์มและเทศบาลเมืองเชียงคาน 
จังหวัดเลย อานนท์ สนิทวงศ์ณ อยุธยา (2553) ได้ร่วมจัดทําการปรับปรุงแนววิธีการมองอนาคตของการ
พัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองเชียงคานขึ้น และ ธงชัย โรจนกนันท์ 
(2553) ได้เขียนบทความเรื่องผังเมืองเพ่ือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทียบถึงความพยายามใน
การนํา มาตรการผังเมืองมาลดและบรรเทาปัญหาโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ชี้ให้เห็นว่านโยบายการวางผังเมืองที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยยังมี
ความไม่ชัดเจนในการกําหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

เพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยและนักวิชาการ ต้องมีการบูรณาการทั้งข้อมูล 
การวางแผน การวิเคราะห์ และการนําไปปฏิบัติเชิงวิชาการ จากนั้นจึงนําไปวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมว่าเหมาะสมกับอธิปไตยอาหาร บริบทวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อความ (ไม่) มั่นคงทางอาหารใน
บริบทชุมชน ซึ่งผลกระทบซึ่งกันและกันต่อความ (ไม่) มั่นคงทางอาหารของบุคคลหรือครัวเรือนซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากสิทธิด้านอาหารด้วยนั้น อีกทั้งในแต่ละบริบทพ้ืนที่อาจให้ความหมายที่แตกต่าง
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กัน ดังนั้นจึงต้องอาจใช้วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากพ้ืนที่เป้าหมาย ที่ซึ่งไม่สามารถใช้มาตรฐาน
เดียวกันได้เนื่องจากมีความหลากหลายในแต่ละบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งในบริบทระดับประเทศนั้นยิ่ง
ต้องมีการศึกษาและวิจัยไว้เพ่ือสร้างมาตรฐานในการวางทิศทางของการวางแผน การวิเคราะห์ และ
การนําไปปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันทั้งประเทศ ดังนั้นจึงควรทําการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการ
วิกฤตของความมั่นคงทางอาหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบมีส่วนร่วมให้
เกิดขึ้นในระดับประเทศ เพ่ือนําไปเริ่มต้นตั้งแต่บริบทชุมชน ไปจนถึงบริบทบุคคลหรือครัวเรือน ให้
ตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นความมั่นคงทางอาหาร และช่วยกันหาแนวทางเพ่ือให้บุคคลหรือ
ครัวเรือน ซึ่งเป็นหน่วยขนาดเล็กเกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เพ่ือนําไปสู่ความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศต่อไป 

ดังนั้นแล้วเพ่ือเป็นการตอบและสอดคล้องรับกับยุทธศาสตร์การจัดการความมั่นคงทางด้าน
อาหารอย่างมีส่วนร่วม และการรับมือปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ผู้เขียนจึงให้ความ
สนใจที่ทําการศึกษาและวิจัยให้เห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าว และสะท้อนออกทางด้านงานวิชาการ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  และจากบทความวิชาการนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถนําไปต่อยอดการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงของประเทศได้ใน
อนาคต 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวปฏิบัติในการรวบรวมและการเผยแพร่ทรัพยากร
การเรียนรู้ เสนอรูปแบบและตัวอย่างคลังทรัพยากรการเรียนรู้ในหลากหลายวิชา ซึ่งเป็นตัวช่วยการ
สอนจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของครูผู้สอน เพ่ือตอบสนองนโยบายการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ครูผู้สอนไม่สามารถด าเนินการสอนในชั้น
เรียนได้ โดยคลังทรัพยากรการเรียนรู้จะรวบรวมสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์รายวิชา 
และเนื้อหาส าคัญของบทเรียน รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เรียนทักษะในการแสวงหาความรู้ของตนเองอีก
ด้วย โดยในบทความได้น าเสนอตัวอย่างคลังทรัพยากรการเรียนรู้ 5 รูปแบบ ที่มีความแตกต่างกันใน
ด้านการรวบรวมและจัดประเภทของสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการจ าแนกหัวข้อของเนื้อหาและสื่อต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

 
ค าส าคัญ: คลังทรัพยากรการเรียนรู้ สื่อทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนในช่วง

ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 
Abstract 

The purposes of this article was Provide guidelines for collecting and 
disseminating learning resources. in a wide range of subjects. Which is an online 
teaching aids for teachers and comply with the teaching policy during the epidemic 
of COVID-19. As a result, teachers are unable to teach in the classroom. The learning 
resource Bank were collect various types of media that follow the course objectives. 
and the main content of the lesson as well as supporting learners' skills in their own 
pursuit of knowledge.The article presents an example of 5 learning resource bank 
that differ in the collection and classification of learning materials. Including the 
classification of the topic of content and media according to the purpose of use. 
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บทน า 

นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2562 โลกได้เข้าสู่ภาวะโรคระบาดรุนแรง จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
หรือที่องค์การอนามัยโลก (WHO) บัญญัติชื่อของโรคนี้ว่าโควิด-19 โดยทุกประเทศในโลกได้รับ
ผลกระทบกันถ้วนหน้า จากข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในเดือนตุลาคม 2564 มีผู้ติด
เชื้อทั่วโลกราว 219 ล้านคน และเสียชีวิตมากกว่า 4 ล้านคน หากนับเฉพาะในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อ
มากกว่า 1.7 ล้านคน และเสียชีวิตเกือบ 2 หมื่นคน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2563) 
กล่าวว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัด
ธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิด
อาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรก
ในการระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 หรือ ค.ศ.
2019 ผู้ป่วยมีอาการท่ัวไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจล าบาก ในกรณี
ที่อาการรุนแรงมาก อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจ
เสียชีวิต โดยเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ 
จาม น้ ามูก และน้ าลาย ส่วนการรักษานั้นท าได้เพียงการรักษาแบบประคับประคองเพ่ือบรรเทาอาการ
ป่วยต่าง ๆ โดยปัจจุบันยังไม่มียาที่รักษาได้  

ส่วนในประเทศไทยนั้นกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแนวทางในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดว่าให้งดเว้นและหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทางสังคมจึงได้ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 นี้ส่งผลให้สถานศึกษาทุกระดับไม่สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้ตามปกติ เพราะการเรียน
ในห้องเรียนหรือด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกตินั้นมีความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 มากขึ้นส่งผลให้ต้องปิดสถานศึกษาท้ังประเทศ 
 
การจัดการเรียนการสอนในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด 

กระทรวงศึกษาธิการ (2564) มีมาตรการให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่
ปลอดภัยจากการติดเชื้อโดยมีค าสั่งให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิด
เรียนด้วยเหตุพิเศษ โดยระบุว่า “เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในหลายพื้นท่ีในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ผู้เรียน ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการ
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แพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอก
ระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ก าหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิด
เรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้ส่วนราชการต้นสังกัด ก าหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยระบบออนไลน์
อิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจ
จัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน” 

กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใน
สถานศึกษาเป็นอย่างมาก นั่นจึงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โดย
แนวทางที่กระทรวงก าหนดให้เป็นทางออกในการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตนี้คือการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล และผ่านระบบออนไลน์  และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ ทั้งการสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2563) 
จึงได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) โดยแนวทางปฏิบัติส าหรับครูและผู้ปกครอง หากจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
ตามปกติ ซึ่งต้องค านึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และต้องคงมาตรการคัดกรอง
ทางสาธารณสุขต่อไป การจัดกิจกรรมที่โรงเรียนมีเงื่อนไขที่ต้องค านึงถึง คือ จ านวนผู้เรียนและพ้ืนที่
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวนผู้เรียนน้อยและมีพ้ืนที่เพียงพอ สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวนผู้เรียนมาก แต่พ้ืนที่น้อย ให้จัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และการเรียน
ผ่านออนไลน์ (ONLINE) โดยให้ผู้เรียนสลับกันมาเรียน สลับกันมาสอบที่โรงเรียน โดยโรงเรียนออก
ข้อสอบคู่ขนาน (Parallel examination) เพ่ือให้จ านวนผู้เรียนต่อห้องสอบลดลง 

ทั้งนี้ได้มีการศึกษาน าระบบการสื่อสารทางไกล และระบบออนไลน์มาใช้จัดการเรียนการสอน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของต่างประเทศ โดย ภูษิมา ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์ 
(2563) ได้ท าการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศที่แก้ปัญหาการจัดการศึกษา พบว่า ประเทศจีน ใช้หลัก
คิดนอกกรอบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จัดการปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เหมาะสมกับ
จังหวะและโอกาส วางแนวทางการด าเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเป็นการประสานความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ประเทศเกาหลีใต้ มีแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ใน 3 รูปแบบ อันได้แก่ (1) การเรียนการสอนแบบ Real Time ผ่านการใช้ Video 
Conference (2) การเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระ โดยการใช้วิดีโอที่โรงเรียนเป็นผู้ผลิตเอง และ (3) 
การเรียนการสอนโดยอาศัยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นฐาน ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียน
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เลือกวิธีการที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ประเทศญี่ปุ่น ได้ยึดหลักการส าคัญ 2 ประการ อัน
ได้แก่ (1) การบริหารจัดการโดยใช้วิธีเข้าเรียนแบบเหลื่อมเวลา “staggered attendance” ตาม
หลักการ 3 Cs คือ “หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ปิด หลีกเลี่ยงพ้ืนที่แออัด และหลีกเลี่ยงการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด” 
(2) จัดให้มี “school attendance day” ในระยะเวลาที่มีการปิดเรียน โดยมอบหมายให้ผู้ปกครองดูแล
ผู้เรียนตามค าแนะน าของโรงเรียน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่ง
จากการส ารวจ พบว่า ครู ผู้เรียน รวมไปถึงประชากรของประเทศญี่ปุ่นยังมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอยู่ใน
ระดับต่ า โรงเรียนรัฐบาลของญี่ปุ่นยังขาดความพร้อมในการจัดการด้านเทคโนโลยี ประกอบกับไม่มี
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ พยายามชดเชย
ความขาดแคลนโดยจัดท าเนื้อหาหลักสูตรให้กับผู้เรียนในทุกระดับอุดมศึกษา ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
เฉพาะที่เป็นประโยชน์ และการฝึกซ้อมการเรียนออนไลน์ 
 
ระบบออนไลน์กับการจัดการเรียนการสอน 

จากแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการและผลจากการศึกษางานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของต่างประเทศท าให้เห็นว่าการน าระบบ
ออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่ จะท าให้การจัดการศึกษานั้นสามารถ
เคลื่อนที่ไปข่างหน้าได้ โดยวิธีหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์นั้นก็มีหลากหลาย
รูปแบบ ที่ส าคัญคือเป็นลักษณะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียน โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกมีการใช้อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน  Web 
Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่
ทันสมัยโดยการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา และ
ทุกสถานที ่โดยไม่จ าเป็นต้องเรียนเฉพาะในห้องเรียนและในเวลาเรียนเท่านั้น ในปัจจุบันการศึกษาใน
ระบบมีการใช้การเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้นเพราะการศึกษาควรตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนที่หลากหลายดังนั้นการน าระบบออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถท าให้ผู้เรียน
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ไลบรารีออนไลน์ (Library Online) หรือ
สามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางเช่น e-mail, web-board ,Chat, Forum, Blog สื่อ
เหล่านี้จะช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในการเรียนรู้เชิงโต้ตอบ เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งเครือข่ายผู้สอนและเครือข่ายผู้เรียน ในอันที่จะก่อให้เกิดการ
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แบ่งปันความรู้ร่วมกัน (นุชนาถ อินทรวิจิตร, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนให้ศตวรรษที่ 
21 ที่ทั้งผู้สอนและผู้ เรียนต้องมีความรู้  ทักษะ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้เรียนที่จะสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการใหม่ ๆ เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาลดความเหลื่อม
ล้ าของโอกาสทางการศึกษา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นการต่อยอดให้ผู้เรียน เตรียมพร้อมส าหรับ
อนาคต ตลอดจนน าความรู้ ความสามารถในการน ามาพัฒนาตนเองต่อไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีสื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์หลากหลายมากยิ่งขึ้น การ
เลือกสื่อที่ตรงตามความต้องการของบทเรียนจึงสามารถท าได้สะดวกมากขึ้น อรพินท์  อัสรางชัย 
(2540) ยังได้เสริมอีกว่าส าหรับวิดีทัศน์ตามค าขอ (VDO-on-Demand) เป็นระบบการแพร่ภาพและ
เสียงจากคลังข้อมูล วีดิทัศน์ ที่มีศูนย์กลางการเก็บข้อมูลไว้จ านวนมาก โดยจัดเก็บในรูปแหล่งข้อมูล
ขนาดใหญ่ไว้ที่แม่ข่าย วีดิทัศน์ (Video Server) มีระบบฮาร์ดดิสก์ ซึ่งใช้เก็บข้อมูล (disk array ) ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ความเร็วสูง
ข้อมูลจะถูกส่งผ่านเครือข่ายในลักษณะ real-time ไปยังเครื่องลูกข่าย (Video Client) เมื่อผู้ใช้
ต้องการเลือกชมรายการใดก็เลือกได้จากฐานข้อมูล (Menu) ที่ต้องการ ผ่านอุปกรณ์สั่งการเพ่ือใช้
เลือกรายการ เช่น แป้นพิมพ์ จอภาพสัมผัส หรือเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote Control) ท าให้
ผู้ชมตามบ้านเรือนต่าง ๆ สามารถเลือกรายการ วีดิทัศน์ที่ตนเองต้องการชมได้โดยเลือกตามรายการ 
และเลือกชมได้ตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบวิดีทัศน์ตามค าขอ (VDO-on-Demand) สามารถ
น าไปใช้กับงานบริการสื่อการศึกษา (Self Learning หรือ Instruction on Demand) เพ่ือให้บริการ
วีดิทัศน์การเรียนการสอน การฝึกอบรม เผยแพร่ค าบรรยาย สารคดี ข่าวสารที่ส าคัญ ผ่านทางระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด การน าเอาระบบ 
Video on Demand มาให้บริการ ถือเป็นการสนองตอบนโยบายการศึกษาที่การเน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียน (Child Center) นอกจากนี้ยังเป็นระบบที่จะน ามาใช้ในเรื่องการเรียนการสอน
ทางไกลได้โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนหรือสนใจ
ได ้
 
คลังทรัพยากรการเรียนรู้ 

สิ่งที่ตามมาจากจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์นั้นก็คือการที่ครูผู้สอนจ าเป็นต้อง
เตรียมพร้อมในเรื่องสื่อทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองทั้งวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
เนื้อหาวิชารวมถึงความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง ซึ่งสิ่งที่จะสามารถเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียน
การสอนของครูก็คือการรวบรวมสื่อทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดท าเป็นคลังสื่อทรัพยากรการเรียนรู้
ในรายวิชาหรือบทเรียนนั้น ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน เพราะการรวบรวมสื่อต่าง ๆ 

https://blog.udemy.com/author/natashaquinonez/
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เพ่ือจัดท าคลังทรัพยากรการเรียนรู้นั้นเป็นการรวบรวมสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้รูปแบบต่างเพ่ือ
อ านวยความสะดวกส าหรับครูในน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและ
หลากหลายตามความต้องการ และตรงตามบริบทต่าง ๆ อันจะส่งผลให้เป็นการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นได้อีกด้วย สอดคล้องกับที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2553) กล่าวว่า 
ทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์นั้นสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เพราะแหล่งข้อมูลนั้นมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์มีเดีย (สื่อหลายมิติ) ท าให้เนื้อหาหรือข้อมูลที่ได้มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งตัวอักษรเสียง วิดีทัศน์ และการติดต่อสื่อสาร ณ เวลาจริง 
คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพต่อ การเรียนของตนมาก
ที่สุด และครูผู้สอนก็สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับหลักสูตรมากท่ีสุดได้ 

โดยคลังทรัพยากรการเรียนรู้สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนในการเข้าถึงสาระความรู้ ได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ ในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการเข้าถึงข้อมูลทางปัญญา รวมถึงการ
ขับเคลื่อนตัวเองให้มีความมั่นใจ ฉลาดใช้ข้อมูล สร้างวัฒนธรรม และความสามารถในการใช้ความ
หลากหลายของแหล่งทรัพยากร แหล่งที่มาและ รูปแบบของข้อมูลทางเทคโนโลยีให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
การเรียนรู้ โดย Australian Library and Information Association (2012) สรุปไว้ว่า เมื่อโรงเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นช่องทางในการค้นหาข้อมูลได้ อย่างรวดเร็วเสมือนทางด่วน 
วิธีการที่ดีที่สุด คือ การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานในการใช้หลักสูตร โดยให้โรงเรียนเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งข้อมูลที่อุดมไปด้วยบริการด้านทรัพยากรในลักษณะเดียวกันกับสารานุกรมและฐานข้อมูล ซึ่ง
เป็นแหล่งทรัพยากรที่คุมค่าและเหมาะสมกับผู้เรียน ในยุคปัจจุบัน ทั้งยังสามารถน าไปสู่เป้าหมายด้าน
การเรียนรู้ ตลอดชีวิตได้อีกด้วย 
 
รูปแบบคลังทรัพยากรการเรียนรู้ 

มีผู้พัฒนาคลังทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาไว้หลากหลายรูปแบบ แต่มี
รูปแบบที่พบเห็นแพร่หลาย อาทิเช่น 

แบบที่ .1.คลังทรัพยากรการเรียนรู้  DLIT โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(http://www.dlit.ac.th) คลังทรัพยากรการเรียนรู้ DLIT มีรูปแบบดังนี้ 

1. เรียบเรียงทรัพยากรการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระวิชา คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ 

2. แต่ละรายวิชาแยกออกตามระดับชั้นการเรียน คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
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3. แต่ละรายวิชาจ าแนกทรัพยากรการเรียนรู้ตามชนิดของสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Learning Object ดัง
ภาพ 

 
 

ภาพที่ 1 การจ าแนกทรัพยากรการเรียนรู้ตามชนิดของสื่อของคลังทรัพยากรการเรียนรู้ DLIT 
 
แบบที่ 2 คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ในโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้

ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (https://oer.learn.in.th) มีรูปแบบดังนี้ 

1. เรียบเรียงทรัพยากรการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระวิชา คือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
และสุขศึกษาและพลศึกษา 

2. แต่ละรายวิชาจ าแนกทรัพยากรการเรียนรู้ ตามชนิดของสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท
คือ คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลังวีดีทัศน์ คลังคลิปอาร์ท คลังภาพ และคลังเสียง ดังภาพ 

 
ภาพที่ 2 การจ าแนกทรัพยากรการเรียนรู้ตามชนิดของสื่อของคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ใน

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกล 
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แบบที่ 3 คลังทรัพยากรของ TES ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อและทรัพยากรเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยเว็บไซต์นี้ดูแลโดยสถาบัน TES Global ซึ่ง
มีส านักงานใหญ่ตั้งในลอนดอน ประเทศอังกฤษ (https://www.tes.com) คลังทรัพยากรของ TES มี
รูปแบบดังนี้ 

1. เรียบเรียงทรัพยากรการเรียนรู้ตามกลุ่มอายุและช่วงวัยของผู้เรียน รวมถึงความต้องการ
พิเศษของผู้เรียน คือประกอบด้วย Early Years Primary Secondary และSpecial needs 

2. เว็บไซต์นี้รวบรวมสื่อทรัพยากรการเรียนรู้ จ าแนกตามหัวเรื่องอย่างหลากหลาย อาทิ 
เศษส่วน มุม ประวัติศาสตร์ คัดลายมือ เป็นต้น  

3. ในแต่ละหัวเรื่องรวบรวมสื่อทรัพยากรการเรียนรู้หลากหลายประเภททั้งเป็นไฟล์เอกสาร 
ไฟล์ภาพ และภาพเคลื่อนไหว ดังภาพ  

 
ภาพที่ 3 การรวบรวมสื่อทรัพยากรการเรียนรู้หลากหลายประเภทในแต่ละหัวเรื่องของคลังทรัพยากร

ของ TES 
 

แบบที่ 4 คลังทรัพยากรของ RSC ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและฝึกฝนในด้านศิลปะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับบทประพันธ์ของ William 
Shakespeare โดยเว็บไซต์นี้ดูแลโดย Royal Shakespeare Company ซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ใน 
ประเทศอังกฤษ (https://www.rsc.org.uk) คลังทรัพยากรของ RSC มีรูปแบบดังนี้ 

1. เรียบเรียงทรัพยากรการเรียนรู้ตามระดับชั้นของผู้เรียน (Key Stage) และบทประพันธ์
ของ William Shakespeare 

2. เรียบเรียงทรัพยากรการเรียนรู้ลักษณะการน าไปใช้ ประกอบด้วย ชุดการสอนตามบท
ประพันธ์ สื่อใช้กับการสอนบนกระดานไวท์บอร์ด และสื่อมัลติมีเดีย ดังภาพ 
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ภาพที่ 4 การเรียบเรียงทรัพยากรการเรียนรู้ตามกลุ่มอายุและช่วงวัยของผู้เรียน และจ าแนกตามหัว

เรื่องของคลังทรัพยากรของ RSC 
 

แบบที่ 5 คลังทรัพยากร Learn English Kids ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อและทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ผู้ เรียนวัยเด็ก โดยเว็บไซต์นี้ดูแลโดย  British Council 
(http://learnenglishkids.britishcouncil.org) คลังทรัพยากร Learn English Kids มีรูปแบบดังนี้ 

1. เรียบเรียงทรัพยากรการเรียนรู้ตามกลุ่มวิชา /กิจกรรม ประกอบด้วย การฟังและการดู 
การอ่านและการเขียน การพูดและการสะกดค า ค าศัพท์และไวยกรณ์ เกมส์/กิจกรรม และศิลปะ/งาน
ประดิษฐ์  

2. ในแต่ละทักษะหรือหัวเรื่องจ าแนกสื่อทรัพยากรการเรียนรู้หลากหลายประเภททั้งเป็น 
ไฟล์ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์เสียง ดังภาพ 

 
ภาพที่ 5 การเรียบเรียงทรัพยากรการเรียนรู้ตามทักษะและหัวเรื่องของคลังทรัพยากร Learn 

English Kids 
 
ตัวอย่างคลังทรัพยากรการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

จากการศึกษาพบว่ามีผู้พัฒนาคลังทรัพยากรการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
หลากหลายระดับชั้น ดังนั้นขอยกตัวอย่างระดับชั้นละ 1 ตัวอย่าง 

1. คลังทรัพยากรการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  
ศิริอัมพร เอ่ียมงาม (2562) ได้ พัฒนาคลังหน่วยการเรียนรู้สุขศึกษาอิงเว็บระดับ

ประถมศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยในคลังจะรวบรวมเว็บไซต์ที่เป็น
ทรัพยากรการเรียนรู้ด้านสุขศึกษา ระดับประถมศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้  วีดีทัศน์ และสื่อประเภทอ่ืน ๆ เช่น รูปภาพ โปสเตอร์ สไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ ใบงาน ใบกิจกรรม แบบประเมินที่สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ
การศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ทั้งในเว็บไซต์นั้นมี สื่อการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนการสอนและจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 6 คลังหน่วยการเรียนรู้สุขศึกษาอิงเว็บระดับประถมศึกษา 

 
2. คลังทรัพยากรการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 

ทัศนาพร กันพรหม (2561) ได้พัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดส่งเสริมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แหล่งทรัพยากรเป็นฐาน โรงเรียนในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ โดยพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์ที่ซึ่งน าเสนอแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดใน 
3 ประเภทสื่อ คือ สื่อความรู้ (Knowledge) ได้แก่ เว็บไซต์ และคลิปวิดิโอ สื่อกิจกรรม (Activity) ได้แก่ 
บทเรี ยนออนไลน์  แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ และสื่ อสนับสนุนการสอน ( Instructional 
Supplementary) ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ รูปภาพ แผนภูมิ ใน 6 รายวิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน 24 หน่วยการ เรียน รวมทั้งหมด 72 เว็บไซต์ น าเสนอผ่านแบบฟอร์ม การ
น าเสนอทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด TASL: Title–Author–Source–License พร้อมคู่มือการใช้งาน 
เว็บไซต์ 3 ส่วน 1) การใช้งานเว็บไซต์คลังทรัพยากร การศึกษาแบบเปิด ส่งเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แหล่งทรัพยากร เป็นฐาน โรงเรียนในเครือเตรียม
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อุดมศึกษาพัฒนาการ 2) การใช้งานเครื่องมือ และเท็มเพลต พัฒนาสื่อและบทเรียนแบบเปิด ของ OER 
Commons ระดับขั้นพ้ืนฐาน (K-12) และ 3) การส่งไฟล์ขึ้นบนเว็บไซต์ (UpLoad File)  

โดยคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ น าเสนอแหล่ง
ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดใน 3 ประเภทสื่อ คือ สื่อความรู้ (Knowledge) ได้แก  ่ เว็บไซต์ และคลิป
วีดีโอ สื่อกิจกรรม (Activity) ได้แก่ บทเรียนออนไลน์แบบฝึกหัด และ แบบทดสอบ และ สื่อสนับสนุน
การสอน (Instructional Supplementary) ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ใบงาน ใบความรู้รูปภาพ 
แผนภูมิใน 6 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จ านวน 24 หน่วยการเรียน รวมทั้งหมด 72 เว็บไซต์ ดังภาพ 

 
ภาพที่ 7 คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ 

 
3. คลังทรัพยากรการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

นิติศักดิ์  ไพโรจน์ (2563) พัฒนาคลังทรัพยากรการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูส าหรับจัดการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา โดยคลังทรัพยากรการเรียนรู้แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มนวัตกรรมการศึกษา 
ฐานข้อมูลและเครือข่ายการเรียนรู้ และการประเมินสื่อการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังในคลังทรัพยากรการ
เรียนรู้แต่ละกลุ่มนั้นยังจ าแนกชนิดของสื่อไว้อย่างหลากหลายประเภท อันประกอบด้วยคลัง เอกสาร
ความรู้ คลังสไลด์และภาพเคลื่อนไหว คลังวีดีทัศน์ และคลังเว็บไซต์เพ่ือตอบสนองการใช้จัดการเรียนการ
สอน และส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุมและเลือกใช้ได้เหมาะสมในทุกบริบทของการจัดการเรียนรู้ 
ดังภาพ 
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ภาพที่ 8 คลังทรัพยากรการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 
บทสรุป 

จากบทความท่ีกล่าวมานั้นเห็นถึงความจ าเป็นของการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ตอบสนองการจัดการศึกษาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงการ
น าเสนอคลังทรัพยากรการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้เป็น
อย่างดีเพราะในคลังทรัพยากรการเรียนรู้นั้นจะประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบทั้ง
เอกสารความรู้ สไลด์ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
บทเรียน ดังนั้นคลังทรัพยากรการเรียนรู้จึงมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเป็น
อย่างมาก ไม่พียงเท่านั้นการใช้คลังทรัพยากรการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถให้
ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์จึงตอบโจทย์เรื่องการสอนในช่วงที่มี
การแพร่ระบาดของโรค และยังเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะกระบวนการแสงหาความรู้ซึ่งเป็น
หนึ่งในทักษะส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตอีกด้วย 
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ความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้านสื่อการเรียนการสอน 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0  

กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเครือเบญจมิตรวิชาการ 
The Need to Develop the Potential of Educational Personnel in 

Teaching and Learning Materials to Drive Education Policies into the 4.0 
Era: Case Studies, Higher Education Institutions of The Benjamitra 

Academic Network 
 

ฉัตรทอง  นกเชิดชู 
คณะเทคโนโลยีดิจิทลั สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อธุรกิจ, มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์, chnokc@rpu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอน และ 2) ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเครือ 
เบญจมิตรวิชาการ ทางผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยประชากรในการวิจัยได้แก่บุคลากรผู้มีหน้าที่ท าการสอนใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จ านวน 70 คน และเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์สถิติคือแจกแจงความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไคสแควร์ (Chi-Square)  

ผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอน คือบุคลากรมีความต้องการสื่อการ
เรียนการสอนให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ที่ดีของผู้เรียน และสถาบันยังมีความ
ต้องการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านเทคนิคการสอนนั้นทางบุคลากรยังมี
ความต้องการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาด้านทักษะ ด้านความรู้ และกระบวนการคิด 
ส่วนปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเครือเบญจ
มิตรวิชาการ พบว่าปัจจัยภายนอกด้านอายุมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ส่วนปัจจัยภายนอกด้านประสบการณ์ หน้าที่ปฏิบัติ งบประมาณ ความพร้อมของอาคารสถานที่ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  

 
ค าส าคัญ: สภาพปัญหา สื่อการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the need for teaching-

learning materials and 2) to study the factors related to the need for the 
development of teaching-learning materials in higher education institutions under the 
Benjamit Academic Cluster. The population includes personnel who are responsible 
for teaching in computer-related disciplines. The quantitative data were collected 
from 70 people and qualitative data were collected from 8 people. The research 
instrument was questionnaires to collect quantitative data and qualitative data.  
Statistical analysis is frequency distribution, percentage, standard deviation, Chi-
Square correlation coefficient. 

The research showed that there is a need to use teaching-learning materials, 
that is personnel have a need for teaching-learning materials that are sufficient for 
the number of learners to meet the efficient teaching-learning. In addition, the 
institution also needs to promote the potential development in using of teaching-
learning materials. In teaching technique, personnel also need to use technology as a 
teaching method to develop skills, knowledge and thinking processes. It was also 
found that the factors related to the need for teaching-learning material 
development of higher education institutions of the Benjamitra Academic Network, 
are the external factors of age that are related to the need for teaching media 
development. Conversely, the external factors of experience, responsibilities, 
budgets, and availability of premises and facilities, have no relationship with the 
need for teaching media development, statistically significant at the .05 level 
 
Keywords: problem condition, teaching-learning material (TLM), educational personnel, 

potential development 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสภาพการศึกษาในยุค 4.0 จะเน้นการเรียนการสอนที่ให้นิสิตสามารถน าองค์ความรู้ที่มี
อยู่ทั่วโลกมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่เคยให้ผู้เรียนได้คิดเองหรือท าเอง และที่ส าคัญ
ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงใช้เวลาในโลกออนไลน์ เช่น การเล่นเกมส์ การแชท เฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตราแกรม 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 320 ~ 
 

เมื่อมีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและท้าทายของบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่การเรียน
การสอนในยุค 4.0 ได้เปลี่ยนไปโดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง
การจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องปลูกผังให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง แสวงหาความรู้ รู้เท่าทันสารสนเทศในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ และผู้ผลิต มุ่งความเป็นเลิศ ท างานได้แป็นทีม มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ค านึงถึงสังคม มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม และมีความเป็นเป็นไทย (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์, 2557)   

ทั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวอย่างยิ่งจึงได้ท าการวิจัยในเรื่อง ความต้องการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0 กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเครือเบญจมิตรวิชาการ และศึกษาความต้องการ
การใช้สื่อการเรียนการสอนของสถาบันฯ และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนของสถาบันฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสื่อการเรียน
การสอนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0 ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเครือเบญจมิตร
วิชาการ 

2. เ พ่ื อศึ กษาปั จ จั ยที่ มี คว ามสั ม พันธ์ กั บการ พัฒนาสื่ อการ เ รี ยนกา รสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาเครือเบญจมิตรวิชาการ 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มีนักวิชาการได้กล่าวถึง
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญไว้ ดังนี้ 

ชวลิต เกิดทิพย์ (2553) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา ในเขตภาคใต้พบปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ 
คน และการจัดการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงทุกด้าน ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอน และผู้เรียนที่ควรได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก 
โรงเรียนควรให้ความส าคัญควบคู่กันทั้งในด้านทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีด้านบริหารการศึกษา
และจัดการเรียนการสอน 
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ดังนั้น สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีข้อจ ากัด 
เงื่อนไข ความไม่พร้อมด้านอาคารสถานที่ ขาดงบประมาณ ผู้บริหารขาดการก าหนดเป็นนโยบายในการ
บริหารของโรงเรียน การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ โดยครูผู้สอนขาดความรู้
ความสามารถในการใช้งาน ซึ่งในบางครั้งครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรมแต่ไม่สามารถน าความรู้ไปขยายผลได้ 
เนื่องจากมีปัจจัยข้อจ ากัดหลายประการ เช่น วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอื่น ๆ มีไม่
เพียงพอต่อการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ครูผู้สอนขาดการฝึกฝน ขาดประสบการณ์ ความ
ช านาญ และการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ประเภทของสื่อการสอน ได้มีนักวิชาการกล่าว สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2550) ได้จ าแนกประเภท
ของสื่อได้เป็น 6 ประเภทใหญ่ ดังนี้ฃ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์  มีทั้งพิมพ์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนองการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยตรง เช่น หนังสือเรียน 
คู่มือครู แผนการเรียนรู้ หนังสืออ้างอิง หนังสืออ่านเพ่ิมเติม แบบฝึกกิจกรรม ใบงาน ใบความรู้ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ทั่วไปที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เช่น วารสาร นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ 
จดหมายข่าว โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นภาพ เป็นต้น 

2. สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิด และวิธีปฏิบัติตนไปสู่
บุคคลอื่น นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาทส าคัญ โดยเฉพาะในด้านการโน้มน้าวจิตใจของนักเรียน สื่อ
บุคคลอาจเป็นบุคลากรที่มีอยู่ในสถานศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หรืออาจเป็น
บุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 

3. สื่อวัสดุ เป็นสื่อที่เก็บสาระความรู้อยู่ในตัวเอง จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ วัสดุประเภทที่
สามารถถ่ายทอดความรู้อยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วย เช่น รูปภาพ หุ่นจ าลอง เป็น
ต้น และวัสดุประเภทที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้โดยตนเองจ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น ฟิล์ม 
ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม แผ่นดิสก์ เป็นต้น 

4. สื่ออุปกรณ์ หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลางหรือตัวผ่าน ท าให้ข้อมูลหรือความรู้ที่บันทึกในวัสดุ
สามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็นหรือได้ยิน เช่น เครื่องฉายแผ่นโปร่งใส เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉาย
ภาพยนตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 

5. สื่อบริบท เป็นสื่อที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ สภาพแวดล้อม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งวิทยาการหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น ห้องสมุด 
หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในรูปของสิ่งมีชีวิต เช่น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ชนิดต่าง ๆ หรืออยู่ในรูป
ของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีมีอยู่หรือเกิดขึ้นรอบตัว ตลอดจนข่าวสารด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

6. สื่อกิจกรรม เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับนักเรียน ได้แก่ การแสดงละคร บทบาทสมมติ การสาธิต สถานการณ์จ าลอง การจัดนิทรรศการ การ
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การท าโครงงาน 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อจะต้องพิจารณาเนื้อหาในบทเรียน เลือกสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาสอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะด้านผู้เรียน ในขณะเดียวกันผู้สอนควรพิจารณา
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่น ามาพัฒนาศักยภาพหรือต่อยอดความคิดของผู้เรียน หากพิจารณาแล้ว
ครูผู้สอนได้พบข้อบกพร่อง สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาดังกล่าว ควรได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับประโยชน์สูงสุด มีนักวิชาการได้กล่าวถึงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 

ณัฐกร สงคราม (2554) ได้อธิบายการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนา และ
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีล าดับการพัฒนาแบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นรากฐานส าหรับขั้นตอน
ต่อไป โดยผู้พัฒนาสื่อจะต้องระบุเป้าหมาย ความต้องการหรือปัญหาและท าการวิเคราะห์ผู้ เรียน 
ทรัพยากร ทีมงาน งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 2. การออกแบบ (Design) ขั้นตอนการออกแบบเป็นการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ส าหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยจะต้องเริ่มจากการระบุวัตถุประสงค์ จากนั้นจึง
ก าหนดกลยุทธ์ของการเรียนการสอนและออกแบบโครงร่างของสื่อ 

 3. การพัฒนา (Development) เป็นการต่อยอดมาจากขั้นตอนการออกแบบ เพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ฝ่ายผลิตท าการผลิตสื่อตามแบบที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่การจัดหาส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ภาพ 
กราฟิก เสียง จากนั้นจึงเข้าสู่การตัดต่อหรือการเขียนโปรแกรม ซึ่งหากมีการวางแผนและออกแบบที่ดีแล้ว
การปฏิบัติงานในขั้นนี้ก็จะเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 

 4. การน าไปใช้ (Implement) เป็นการน าสื่อไปใช้งานจริง โดยเริ่มจากการให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา และด้านสื่อพิจารณาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมของสื่อ จากนั้นน ามาปรับปรุง
แก้ไข แล้วน าไปทดลองในลักษณะน าร่อง (Pilot Testing) กับกลุ่มตัวอย่างเพียงไม่กี่คน แล้วจึงน าไป
ทดลองภาคสนาม (Filed Testing) กับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ 

 5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อการเรียน
การสอน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และความคิดเห็นที่มีต่อการเรียน เพ่ือน าผล
ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขสื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรผู้มีหน้าที่ท าการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 8 แห่ง โดยมีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด จ านวน 120 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรผู้มีหน้าที่ท าการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 70 คน ผู้วิจัยมีการก าหนดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง 
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1967 อ้างถึงใน บรรจง ภาสดา, 2545) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วย

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ค าถาม

เกี่ยวกับ อายุ ประสบการณ์ หน้าที่ปฏิบัติ ระดับการสอน วิชาที่สอนเข้ารับการอบรมการใช้สื่อการ
สอน ซึ่งลักษณะข้อค าถามเป็นข้อค าถามแบบสอบถามรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านสื่อการเรียนการสอน ลักษณะข้อค าถามเป็นค าถามแบบสอบถามรายการ (Check List) 

ปัจจัยภายนอก 
1. งบประมาณ 
2. ความพร้อมของอาคารสถานท่ี 
3. สิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัจจัยด้านบุคคล 
1. อาย ุ
2. ประสบการณ ์
3. หน้าท่ีปฏิบัต ิ
4. ระดับการสอน 
5. สาขาวิชาที่สอน 

- การเข้ารับการอบรมการใช้สื่อการสอน 

 
 

ความต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน-การ
เข้ารับการอบรมการใช้สื่อการสอน 
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ประกอบด้วยข้อค าถาม ซึ่งมีเนื้อหา 3 ด้าน คือ งบประมาณ ความพร้อมของอาคารสถานที่ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใน
เครือข่ายเบญจมิตร 8 แห่ง ลักษณะข้อค าถามแบบสอบถามรายการ (Check List) ประกอบด้วยข้อ
ค าถามซึ่งมีเนื้อหา 3 ด้าน ประกอบด้วย การใช้สื่อการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน 

ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structured Interview) ของผู้บริหารของ

สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 8 คน ซึ่งในประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและศักยภาพในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสถาบันในเครือข่าย โดยมี
ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (The Open Form)  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากส านักงานนวัตกรรมและงานวิจัย ถึงอธิการบดีของ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
2. ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังสถาบัน และขอความร่วมมือในการท าวิจัยไปถึงอธิการบดี

ของสถาบันอุดมศึกษา 
3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) ไปเก็บข้อมูลกับบุคลากรที่มีท าหน้าที่

ท าการสอนในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้ จ านวน 70 ฉบับ 
ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1. ผู้วิจัยท าการติดต่อกับผู้บริหาร หรือ ตัวแทนผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา  
2. ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือการท าสัมภาษณ์ตามวัน และเวลา ที่กลุ่มตัวอย่างได้ก าหนดไว้ จ านวน 8 คน 
3. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการสรุปและอภิปรายผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไคสแควร์ (Chi-Square) 
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ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.51-5.00 ระดับคะแนนมากที่สุด 
3.51-4.50 ระดับคะแนนมาก 
 2.51-3.50 ระดับคะแนนปานกลาง 
1.51-2.50 ระดับคะแนนน้อย 
 1.00-1.50 ระดับคะแนนน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลวิเคราะห์ระดับปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ และด้าน  สิ่ง
อ านวยความสะดวก ดังตารางที ่1-2 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของ

สถาบันอุดมศึกษาเครือเบญจมิตรวิชาการท้ัง 3 ด้าน 

ความต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายเบญจมิตรฯ  SD ระดับ 

1. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 3.36 0.51 ปานกลาง 
2. ด้านเทคนิคการสอน  3.70 0.71 มาก 
3. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3.33 0.55 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.59 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัญหาและศักยภาพของบุคลาการด้านสื่อการเรียนการสอนของ

สถาบันอุดมศึกษาเครือเบญจมิตรวิชาการ มีความรุนแรงของปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 โดยมีปัญหาด้านเทคนิคการสอนมีระดับมากเป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 3.70 
รองลงมาคือ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และด้านการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายนอกกับการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านใช้สื่อการเรียนการสอน 

ปัจจัยภายนอกในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านสื่อการเรียนการสอน  SD ระดับ 

1. ด้านงบประมาณ 3.09 0.29 ปานกลาง 
2. ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่  3.13 0.67 ปานกลาง 
3. สิ่งอ านวยความสะดวก 3.13 0.51 ปานกลาง 

รวม 3.12 0.49 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยภายนอกกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการด้านใช้สื่อการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในเครือเบญจมิตรวิชาการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 โดยปัจจัย
ภายนอกที่มีด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.13 
รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.09 
 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านบุคคลกับความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้
สื่อการเรียนการสอน ดังตารางที่ 3-8 
 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการ

เรียนการสอน จ าแนกตามอายุ 

ความต้องการพัฒนา
ศักยภาพในการใช้สื่อ
การเรียนการสอน 

จ าแนกตามอาย ุ
X2 p-value 30-35 ป ี 36-40 ป ี 41-45 ป ี 46-50 ป ี มากกว่า 

50 ป ี

2 
3.2% 

28 
44.4% 

14 
22.2% 

18 
28.6% 

1 
1.6% 

7.976 0.005 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมของอายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกกับความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกกับความต้องการพัฒนาศักยภาพใน
การใช้สื่อการเรียนการสอนทุกด้านคือ ด้านงบประมาณ ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ และด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการ
เรียนการสอนจ าแนกตามประสบการณ์สอน 

ความต้องการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการใช้สื่อการ
เรียนการสอน 

จ าแนกตามประสบการณ์สอน 
X2 p-value 

ต่ ากว่า 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี 
29 

46.03% 
22 

34.92% 
12 

19.05% 
0.655 0.200 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมประสบการณ์สอนมีความสัมพันธ์กับกับความต้องการ

พัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ประสบการณ์สอนมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการ
เรียนการสอนทุกด้านคือ ด้านงบประมาณ ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการ

เรียนการสอนจ าแนกตามหน้าที่ปฏิบัติ/สัปดาห์/ภาคการศึกษา 
ความต้องการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการใช้สื่อการ
เรียนการสอน 

จ าแนกตามหน้าท่ีปฏิบัติ/สัปดาห/์ภาคการศึกษา 

X2 p-value 3 ชม. 6 ชม. 9 ชม. 12 ชม. 15 ชม. มากกว่า 
15 ชม. 

10 
15.9% 

16 
25.4% 

17 
26.9% 

3 
4.8% 

16 
25.4% 

1 
1.6% 

0.554 0.350 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่าโดยภาพรวมหน้าที่ปฏิบัติ/สัปดาห์/ภาคการศึกษามีความสัมพันธ์กับกับ
ความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หน้าที่ปฏิบัติ/สัปดาห์/ภาคการศึกษามีความสัมพันธ์กับกับความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอนทุกด้าน ด้านงบประมาณ ด้านความพร้อมของ
อาคารสถานที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก (ด้านงบประมาณ) กับความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ในการใช้สื่อการเรียนการสอน 

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
พัฒนาศักยภาพใน
การใช้สื่อการเรียน
การสอน 

ปัจจัยภายนอก (ด้านงบประมาณ) 
X2 p-value 

น้อย ปานกลาง มาก 
49 

77.78% 
11 

17.46% 
3 

4.76% 
0.931 0.007 

 
 จากตารางที่ 6 แสดงถึงโดยภาพรวมปัจจัยภายนอก (ด้านงบประมาณ) มีความสัมพันธ์กับกับ
ความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์กับความต้องการ
พัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านเทคนิคการสอน และด้านการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก (ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่) กับความ

ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอน 
ความต้องการพัฒนา
ศักยภาพในการใช้สื่อ
การเรียนการสอน 

ปัจจัยภายนอก (ด้านความพร้อมของอาคารและสถานที่) 
X2 p-value 

น้อย ปานกลาง มาก 
9 

14.29% 
35 

55.56% 
19 

30.16% 
0.113 2.515 

 
 จากตารางที่ 7 แสดงถึงโดยภาพรวมปัจจัยภายนอก (ด้านความพร้อมของอาคารและสถานที่) มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านเทคนิคการสอน และด้านการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก (ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก) กับความต้องการ
พัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอน 

ความต้องการพัฒนา
ศักยภาพในการใช้สื่อ
การเรียนการสอน 

ปัจจัยภายนอก (ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก) 
X2 p-value 

น้อย ปานกลาง มาก 
9 

14.29% 
35 

55.56% 
19 

30.16% 
0.655 0.200 

 
จากตารางที่ 8 แสดงถึงโดยภาพรวมปัจจัยภายนอก (ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก) มี

ความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านเทคนิคการสอน และด้านการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 

ความต้องการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความต้องการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 นอกจากนี้ยังมีความต้องการพัฒนา
เทคนิควิธีการสอน โดยบุคลากรมีความต้องการปรับปรุงเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันและตัวผู้เรียน อีกท้ังบุคลากรมีความต้องการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นวิธีการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะ ความรู้ และกระบวนการคิด 

ส่วนปัจจัยทีมี่ความสัมพันธ์กับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเครือเบญจ
มิตรวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายนอกส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์กับความต้องการ
พัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอน ในส่วนของปัจจัยภายนอกด้านประสบการณ์การสอน 
หน้าที่ปฏิบัติ งบประมาณ ความพร้อมของอาคารและสถานที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอน  
 
อภิปรายผล 

จากสภาพปัญหาและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า บุคลากรมีความต้องการสื่อ
การเรียนการสอนให้เพียงพอต่อผู้เรียน และสถาบันมีความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนมีนโยบาย
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประพันธ์ ด้วงอินทร์ (2545) และงานวิจัยของ อรุณ จันวงษ์ (2545) พบว่า 
ปัญหาการใช้เครื่องมือได้แก่ อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับความต้องการ และบุคลากรยังมีต้องการน า
เทคโนโลยีมาเป็นวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะ ความรู้ และกระบวนการคิด 
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ในส่วนของความต้องการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่าบุคลากรทางการศึกษามี
ความต้องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานของ สมพร นาสมโภชน์ 
(2549) พบว่าบุคลากรมีความต้องการด้านเทคโนโลยีการศึกษา นอกจากนี้ยังมีความต้องการพัฒนา
เทคนิควิธีการสอน บุคลากรมีความต้องการปรับปรุงเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน ยังมีบุคลากรมีความต้องการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในทักษะ ความรู้ และ
กระบวนการคิด สอดคล้องกับผลงานของ คมเดช ราชเหนือ (2545) พบว่าบุคลากรในการพัฒนาด้าน
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในระบบการเรียน
การสอนสมัยใหม่ 

ส่วนของอายุปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสถาบันพบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่ของสถาบันเครือข่ายเปิดด าเนินการมานานแล้ว ยังต้องการบุคลากรทางการศึกษา
รุ่นใหม่ ซึ่งมีความรู้ และความช านาญในการใช้สื่อการเรียนการสอน สอดคล้องกับผลงานของ คมเดช 
ราชเหนือ (2545) ยังคงเห็นว่าควรมีการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ในการใช้สื่อการเรียนการสอนมากขึ้น 
และในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้มากขึ้น 
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมกับบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ บรรจง ภาสดา 
(2545) พบว่า ยังมีความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในประเด็นการส่งเสริม
และให้มีโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ควรน าผลจากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาการใช้

สื่อการเรียนการสอน ด้านเทคนิคการสอน และด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาและท าการเปรียบเทียบพฤติกรรมและการน าเทคนิคการสอนของบุคลากรทาง

การศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเครือเบญจมิตรวิชาการ  เนื่องจาก
รูปแบบพฤติกรรมและเทคนิคการสอนในแต่ละสถาบันที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันไป 

2. ควรศึกษาและน าผลการใช้สื่อการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากจะต้องน าผลของการใช้สื่อการเรียนการสอนทุกสถาบันมาเปรียบเทียบเพ่ือให้ผลงานวิจัยมี
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน เนื่องจากใน
งานวิจัยครั้งนี้ยังไม่ได้ส ารวจระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาความสอดคล้องของคุณสมบัติของเกษตรกรชาญฉลาด
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) วิเคราะห์องค์ประกอบล าดับแรกเชิงยืนยันศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาด
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปีมากที่สุด รองลงมาจะอยู่ในช่วงอายุ 20-30 และช่วงอายุ 41-50 ปี ในขณะ
ที่ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี และอายุ 51-60 ปี มีจ านวนเท่ากันคิด ส่วนด้านของระดับการศึกษาระดับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจ านวนมากที่สุด รองลงมาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า ล าดับต่อมาระดับปริญญาตรี ต่อมาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  และระดับประถม
ศึกษาหรือเทียบเท่ามีจ านวนน้อยที่สุด ส่วนการประกอบอาชีพท านามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การท า
ไร่ ท าสวน  และการเลี้ยงสัตว์น้อยที่สุด แรงจูงใจมีผลท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาญ
ฉลาดให้ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับมาก คุณสมบัติองค์ประกอบคุณสมบัติศักยภาพเกษตรกรชาญ
ฉลาดทั้ง 6ด้านมาจัดล าดับ พบว่าเกษตรกรชาญฉลาดมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรจัดอยู่ใน
ล าดับแรก  และการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจจัดอยู่ในล าดับที่สอง ส่วนคุณสมบัติความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม/สังคมจัดอยู่ในล าดับที่สาม และมีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่จัดอยู่ในล าดับที่สี่ ส่วน
คุณสมบัติเกษตรกรชาญฉลาดมีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดจัดอยู่ในล าดับที่ห้า และ
เกษตรกรชาญฉลาดมีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคจัดอยู่ในล าดับที่
หก และการทดสอบสมมุติฐานพบว่าศักยภาพองค์ประกอบเชิงยืนยันเกษตรกรชาญฉลาดของ
เกษตรกรในอ าเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างสมบูรณ์ 
 
ค าส าคัญ: เกษตรกรชาญฉลาด   
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Abstract 
This research objectives were to; 1) study the consistency of intelligent 

farmers' elements and empirical data 2) confirm the first elements to confirm the 
potential of Chan farmers. Intelligent, consistent with empirical data. 

The results of the research showed that Most of the respondents were 
female more than male. Most were between 31-40 years, followed by 20-30 and 41-
50, while under 20 and 51-60 were equal. As for the aspects of education, education 
at the high school level or the most equivalent Next to lower secondary school level 
or equivalent. Next, undergraduate level Later, the postgraduate level And at the 
elementary school level or equivalent, the least As for the occupation of rice farming 
the most Followed by farming, gardening and animal husbandry, followed by the 
least. Motivation has resulted in the development of smart farmers' potential to 
succeed at a high level. Qualifications, Qualifications, Potential, Wisdom Farmers 6 
aspects come to rank Found that intelligent farmers are proud of being a farmer, 
ranked first And having the information to support the decision ranked second While 
the environmental / social responsibility qualification is ranked third. And having 
knowledge of the things that are done, arranged in the fourth order As for the 
intelligent farmers' qualifications, product and market management is ranked fifth. 
And smart farmers are aware of product quality and consumer safety ranked in the 
sixth .And the hypothesis testing found that the potential, confirmatory factors, 
intelligent farmers of farmers in Bang Len District, Nakhon Pathom Province are 
completely consistent with empirical data. 
 
Keyword: smart farmer 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบริบทของสภาพสังคมไทยเป็นสังคม
เกษตรกรรมนั้นได้พัฒนาตามหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 พ.ศ.ปี
2504 เป็นต้นมาจะพบว่าได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรจวบ
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2564 ซึ่งให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะมนุษย์จัดเป็นหัวใจหลักส าคัญของการสร้างพลังสู่
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การขับเคลื่อนพัฒนาในทุกมิติ นอกจากนั้นยังได้มีแนวทางการพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่ง
เป็นการพัฒนาตามระบอบของประชาธิปไตย โดยยึดหลักด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ส านักนายกรัฐมนตรี , 
2559) ซึ่งประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ จากผลพวงของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
และ เทคโนโลยีที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น จึงท าให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการของการ
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เข้าใจและสามารถที่จะน าองค์ความรู้มาปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับนวัตกรรมที่ล้ าสมัยในยุคดิจิทัล เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมของชุมชนด้วยการมีส่วน
ร่วมของทรัพย์กรมนุษย์ในชุมชน ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นอาจส่งผลกระทบหลายด้านต่อตัวผู้พัฒนาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนา เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ อาจจะก่อให้เกิดต้นทุนการบริหารจัดการที่
สูงขึ้น หรือ ลดลง และ ผู้ที่ไม่ปรับเปลี่ยนหรือผู้ที่ยึดถือวิธีแบบเดิม ๆ ทางการเกษตรแบบเดิมอาจ
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี เนื่องด้วยเกษตรกรไม่
พัฒนาปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยที่ เปลี่ยนแปลงอาจได้รับผลกระทบทางการเ กษตร เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็วอัน ได้แก่ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ล้วนแล้วแต่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สอดคล้องงานวิจัยของ (กาญจนา  บุญยัง, 2558 )ที่ได้
กล่าวถึง “การที่ชาวนาฆ่าตัวตายโดยสาเหตุเกิดจากภาครัฐบาลประกอบกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ชาวนาไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เข้ากับสภาพ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาสู่ปัจจุบันจึงท าให้เกิดความเครียด และถึงขั้นฆ่าตัวตายเพ่ือหนี
ปัญหาที่เกิดขึ้น”  ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งผลสะท้อนสู่การพัฒนาชุมชน เพ่ือปรับตัวให้
เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงนั้นจึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่
การเกษตรชุมชน เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ทางการเกษตรได้ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ที่อาศัย
อยู่ในชุมชนเอง ดังพระราชด ารัชของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น
หมายถึงการสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา
เสียก่อน มิใช่การน าความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มี
โอกาสเตรียมตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน 

ต าบลบางหลวงจัดเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนอยู่ในเขตอ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 21 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 
บ้านบางหลวง หมู่ 2 บ้านบางหลวง หมู่ 3 บ้านบางหลวง หมู่ 4 บ้านบางหลวง (บางอ้อ) หมู่ 5 บ้านไผ่
หัววัว หมู่ 6 บ้านบางหลวง หมู่ 7 บ้านลาดหลวง หมู่ 9 บ้านไผ่คอกเนื้อ หมู่ 10 บ้านไผ่ลาด หมู่ 11 บ้าน
บางน้อยใน หมู่ 12 บ้านบางน้อยใน หมู่ 13 บ้านบางน้อยใน หมู่ 14 บ้านบางน้อยใน หมู่ 15 บ้านหน้า
ตลาดบางหลวง หมู่ 17 บ้านบางหวาย (หนองโดน) หมู่ 19 บ้านหนองมะม่วง หมู่ 20 บ้านปากกะทา 
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หมู่ 21 บ้านวัดใหม่ โดยต าบลบางหลวงเมื่อมีการวัดระยะทางจะพบว่าอยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐม 
ประมาณ 56 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอบางเลนประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 90 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2 เมตร ภูมิประเทศของชุมชนที่ต าบล 
บางหลวงตั้งอยู่เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน ซึ่งไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ จากสุพรรณบุรีผ่านชุมชน
บางหลวง ไปยังจังหวัดสมุทรสาครเนื่องด้วยมีแม่น้ าท่าจีนที่ไหลผ่านจึงท าให้ประชนที่อาศัยอยู่ใน
ต าบลบางหลวงนิยมท าอาชีพเกษตรกรรม เพราะความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรในการท าการเกษตรที่
ต้องมีความจ าเป็นอาศัยแหล่งน้ าท าการเกษตร กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะคนเป็นทรัพยากรส าคัญที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อน
และเสริมสร้างความเจริญแก่ชุมชนไปได้อย่างรวดเร็ว และมีการวัดศักยภาพตามเกณฑ์สู่การพัฒนาให้
เป็นเกษตรกรชาญฉลาด  และ การวัดศักยภาพของเกษตรกรชาญฉลาดต้องวัดตามคุณสมบัติ 6 ข้อ
ประกอบด้วย 1) มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3) มีการบริหารจัดการ
ผลผลิตและการตลาด 4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 5) มี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นนโยบายของกรม
ส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการให้เกษตรกรแบบเก่าได้มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดด้วยการมาท า
การเกษตรสมัยใหม่ที่เข้ากับยุคการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีที่สร้างความปั่นป่วน (disruptive 
technology) ที่เรียกกันแบบสมัยนิยมว่าเป็นยุคแห่งดิจิทัลด้วยกรอบคุณสมบัติที่ก าหนดโดยกรม
ส่งเสริมการเกษตรและต้องมีเครื่องมือสมัยใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาจ าแนกคุณสมบัติเกษตรกรที่
สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติที่เข้าใจได้ง่าย วัดได้จริง สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งชุมชนใน
ต าบลบางหลวงเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันก็ยังท าการเกษตรแบบดั้งเดิม ด้วยการใช้สารเคมีที่มีต้นทุนที่สูง
และผลผลิตจากการท าการเกษตรแบบดั้งเดิมมาจ าหน่ายในราคาที่สูงจึงส่งผลให้ผลผลิตไม่สามารถ
ขายได้เท่าที่ตั้งใจไว้และขาดทุนจากการท าการเกษตรและปัญหาที่พบค้นพบหนึ่งประเด็นจากการลง
พ้ืนที่ เกษตรกรที่อยู่ในต าบลบางหลวงยังคงมีฐานคิดแบบเก่าไม่ยอมปรับเปลี่ยนฐานคิดในการพัฒนา
ศักยภาพตนเองจึงท าให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า การด้อยพัฒนาทางศักยภาพ การปรับเปลี่ยนฐานคิดจาก
การท าการเกษตรแบบเก่ามาเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาดตามนโยบายของกรม
ส่งเสริมการเกษตรจะสามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตให้ลดลงได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น
ปัญหาที่ชุมชนขาดการพัฒนาและเกษตรกรเผชิญปัญหาที่เรียกว่าการด้อยพัฒนาทางศักยภาพจึงเป็น
ปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญ เนื่องด้วยเกษตรกรรุ่นเก่ายังยึดติดกับกรอบแนวคิดแบบเดิมการจะพัฒนาให้
เกษตรกรรุ่นเก่าปรับเปลี่ยนวิธีคิดมาเป็นเกษตรกรชาญฉลาดให้เข้ากับยุคดิจิทัลจึงต้องการวิเคราะห์
องค์ประกอบศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาดพ้ืนที่การเกษตรชุมชน ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีส่วนส าคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเจริญเติบโตเป็นเกษตรกร
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ชาญฉลาดในบริบทของยุคดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น
เกษตรกรชาญฉลาด (Smart Farmer) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของคุณสมบัติของเกษตรกรชาญฉลาดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบล าดับแรกเชิงยืนยันศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาดสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 H0: องค์ประกอบของเกษตรกรชาญฉลาดเชิงยืนยันไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 H1: องค์ประกอบของเกษตรกรชาญฉลาดเชิงยืนยันสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาด

พ้ืนที่การเกษตรชุมชน ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
แบบเส้นตรงระหว่างตัวแปรที่เป็นสาเหตุหรือเรียกว่า ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent 
variable) ตัวแปรแฝงคั่นกลาง (intervening latent variable) ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous 
latent variable) แต่ด้วยข้อก าหนดของโปรแกรมลิสเรลได้ก าหนดให้ ตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรภายใน 
รวมเรียกว่า ตัวแปรภายใน และการศึกษาตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกลุ่มตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตามตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่  

คุณสมบัติเกษตรกรชาญฉลาดที่เป็นตัวแปรต้น ตัวแปรต้นประกอบด้วยด้านทั้ง 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) มีความรู้ในเรื่องท่ีท าอยู่ 2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและ
การตลาด 4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 5) มีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 

ตัวแปรตาม คือ ศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาด 
ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ จ านวนผู้ที่อาศัยอยู่ในต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลนจังหวัด

นครปฐม 7,367 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2018: ออนไลน์) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยจึงได้เขียนกรอบแนวคิดองค์ประกอบศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาดของเกษตรกรตาม

กรอบของกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือเป็นโมเดลในการวัดว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จึงท าให้
เกิด ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3) มีการบริหาร
จัดการผลผลิตและการตลาด 4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค  
5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ตัวแปรตาม คือ 
ศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาด 

 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2560) 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาดพ้ืนที่การเกษตรชุมชน 
ต าบลบางหลวง อ า เภอบางเลน จั งหวัดนครปฐม ซึ่ ง เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  (Mix 
Methodology) ระหว่างรูปแบบเชิงปริมาณท่ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และ
การใช้รูปแบบเชิงคุณภาพที่ใช้แบบ การวิจัยเล่าเรื่อง (Normative Research) ซึ่งมีวิธีการด าเนินการ
วิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยศึกษาเชิงปริมาณโดยการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

จ านวนผู้ที่อาศัยอยู่ในต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม 10,651 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศ
ไทย: ออนไลน์) การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่รู้จ านวนประชากรที่แน่นอนสามารถที่จะ
ค านวณหากลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่จะยอมรับได้ว่ามากพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้ด้วยตาม
สูตรของ Taro Yamane (1973: 727-728) ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนในการ
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ประมาณค่าที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือกตัวอย่าง 95% โดยยอมให้เกิดความผิดพลาดได้ไม่เกิน 5% 
จากการค านวณได้ตัวอย่างจ านวนประมาณ 380 แต่ในงานวิจัยนี้จะใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เพ่ือ
กันข้อผิดพลาดจากการสุ่มตัวอย่างและเพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็นค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยสถิติที่ใช้ในการประมวลผลผู้วิจัยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และจัดท าโครงสร้างสมการชั้นสูงและท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม LISREL 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนเพ่ือหาความสอดคล้องของข้อมูลเพ่ือยืนยันสัมพันธ์ด้วยสมการเชิง
โครงสร้างด้วยการ CFA (Confirmatory Factor Analysis) การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ศักยภาพเกษตรชาญฉลาดจ านวน 16 คน โดย วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะน าเทปที่สัมภาษณ์มาท าการถอดค าพูดเพ่ือหาค าตอบที่มี
ค าตอบเหมือนกัน หรือคล้ายกันมาท าการวิเคราะห์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีเดลฟลาย (Delphi technique)ด้วยการให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรเป็นผู้ตรวจสอบคัดกรองและความถูกต้องของค าถามการสัมภาษณ์ มีจ านวน 3 คน 
เกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร การวิเคราะห์และยืนยันของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
สามเส้า (Triangulation) โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) และการศึกษาจากเอกสาร (Document Research) เพ่ือท าการยืนยัน
ความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรที่ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปีมากที่สุด รองลงมาจะอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี 
และช่วงอายุ 41-50 ปี ในขณะที่ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี และอายุ 51-60 ปี มีจ านวนเท่ากันคิด ส่วน
ด้านของระดับการศึกษาระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจ านวนมากที่สุด   
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ล าดับต่อมาระดับปริญญาตรี ต่อมาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี และระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่ามีจ านวนน้อยที่สุด ส่วนการประกอบอาชีพท านา
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การท าไร่ ท าสวน และการเลี้ยงสัตว์น้อยที่สุด และ มีรายได้อยู่ในระหว่าง
ช่วง 40,000-50,000 บาท มีจ านวนมากที่สุด รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วงมากกว่า 50 ,000 บาท 
รายได้ช่วง 30,001-40,000 บาท รายได้อยู่ในช่วง 20,000-30,000 บาท และน้อยกว่า 20,000 บาท
มีจ านวนเท่ากัน ส่วนแรงจูงใจมีผลท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ประสบความส าเร็จอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.77, SD=0.95) รายได้และสวัสดิการที่ไดรับมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอยู่
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ในระดับมาก ( =4.50, SD=0.60) ความม่ันคงในอาชีพมีผลต่อพัฒนาศักยภาพเกษตรอยู่ในระดับมาก 
( =4.15, SD=0.63) ความรักในอาชีพเกษตรกรสามารถสร้างศักยภาพเกษตรกรอยู่ในระดับมาก ( =
4.22, SD=0.63) การได้รับการยอมรับในอาชีพเกษตรกร สร้างความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64, SD=0.60) เกษตรกรมีใจรักในการเรียนรู สงผลท าให้มี
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ( =4.31, SD=0.78) การจัดฝกอบรมตาง ๆ ในชุมชน 
ท าใหมีการพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรชาญฉลาดอยู่ในระดับมาก ( =4.41, SD=0.78) วิธีการสรางแรง
จูงใจในการพัฒนาเกษตรกรชาญฉลาดของชุมชน เชน การให้ความส าคัญการเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนอยู่ในระดับมาก ( =4.43, SD=0.62) ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในสถานที่อบรม เชน การจัดสถานที่แสงสว่าง อุณหภูมิ ระบายอากาศ และ เสียง จะท าให้มีแรงจูงใจ
ในการอบรมพัฒนาเกษตรกรชาญฉลาดอยู่ในระดับ ( =4.51, SD=0.62 ) การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการอบรมพัฒนาเกษตรกร ท าให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาต่อเกษตรกรอยู่ในระดับมาก ( =
4.47, SD=0.63) แสดงผลดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของแรงจูงใจกับศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาดพ้ืนที่การเกษตรชุมชน ต าบล

บางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ล าดับ แรงจูงใจ 
 

  SD ความหมาย 
1 แรงจูงใจมีผลท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้

ประสบความส าเร็จ 
3.77 0.95 มาก 

2 รายได้และสวัสดิการที่ได้รับมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร 

4.50 0.60 มาก 

3 ความมั่นคงในอาชีพมีผลต่อพัฒนาศักยภาพเกษตร 4.15 0.63 มาก 
4 ความรักในอาชีพเกษตรกรสามารถสร้างศักยภาพ

เกษตรกร 
4.22 0.63 มาก 

5 การได้รับการยอมรับในอาชีพเกษตรกร สร้างความพึง
พอใจในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

4.64 0.60 มากที่สุด 

6 เกษตรกรมีใจรักในการเรียนรู สงผลท าให้มีแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเอง 

4.31 0.78 มาก 

7 การจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ในชุมชนท าใหมีการพัฒนาสู่การ
เป็นเกษตรกรชาญฉลาด 

4.41 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของแรงจูงใจกับศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาดพ้ืนที่การเกษตรชุมชน ต าบล
บางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

ล าดับ แรงจูงใจ 
 

  SD ความหมาย 

8 วิธีการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาเกษตรกรชาญฉลาด
ของชุมชน เชน การให้ความส าคัญการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชน 

4.43 0.62 มาก 

9 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในสถานที่อบรม เชน 
การจัดสถานที่แสงสวาง อุณหภูมิ ระบายอากาศ และ 
เสียง จะท าใหมีแรงจูงใจในการอบรมพัฒนาเกษตรกร
ชาญฉลาด 

4.51 0.62 มากที่สุด 

10 มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการอบรมพัฒนา
เกษตรกร ท าใหมีแรงจูงใจในการพัฒนาต่อเกษตรกร 

4.47 0.63 มาก 

รวม 4.34 0.67 มาก 

 
ส่วนคุณสมบัติองค์ประกอบคุณสมบัติศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาดทั้ง 6ด้าน พบว่ามีความ

ภูมิใจในความเป็นเกษตรกรจัดอยู่ในล าดับแรก ( =3.39, SD=0.74) การมีมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
จัดอยู่ในล าดับที่สอง ( =3.37, SD=0.81) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคมจัดอยู่ในล าดับที่สาม 
( =3.17, SD=0.82) มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่จัดอยู่ในล าดับที่สี่ ( =3.05, SD=0.58) มีการบริหารจัดการ
ผลผลิตและการตลาดจัดอยู่ในล าดับที่ห้า ( =3.03, SD=0.61) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภคจัดอยู่ในล าดับที่หก ( =3.97, SD=0.80) แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลสรุปคุณสมบัติองค์ประกอบคุณสมบัติศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาดทั้ง 6ด้าน 

ล าดับ องค์ประกอบของเกษตรกรชาญฉลาด 
 

SD ความหมาย 

1 มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 3.05 0.58 ปานกลาง 
2 มีข้อมูลประกอบ การตดัสินใจ 3.37 0.81 ปานกลาง 
3 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 3.03 0.61 ปานกลาง 
4 มีความตระหนักถึงคณุภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บรโิภค 2.97 0.80 ปานกลาง 
5 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 3.17 0.82 ปานกลาง 
6 มีความภมูิใจในความเป็นเกษตรกร 3.39 0.74 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.73 ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพองค์ประกอบเชิงยืนยันศักยภาพเกษตรกรชาญฉลาดใน
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า มีศักยภาพองค์ประกอบ 6 ด้านประกอบด้วย 1) มีความรู้ใน
เรื่องที่ท าอยู่ (A) 2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (B) 3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
(C) 4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค (D) 5) มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม (E) และ 6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร (F) เมื่อวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL 
version 8.72 พบว่า =0.00, df=0, P-value=1.000, RMSEA=0.000, GFI=1.00, AGFI=1.00, 
PGFI=0.095, =1.000 และ X (A=0.91, B =1.01, C=0.91, D=0.67, E=0.85, F=0.84)  แสดง
ดังตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ผลทดสอบศักยภาพองค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ตัวแปรสังเกตได้ 
คุณสมบัติของเกษตรกรชาญฉลาด 

b β SE. t 
 

1. มีความรู้ในเรื่องท่ีท าอยู่ (KNWG) 0.91 0.91 0.04 23.69 0.84 
2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (INFO) 1.01 1.01 0.04 28.27 1.02 
3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (MANG) 0.91 0.91 0.04 23.39 0.82 
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค (SATF) 

0.67 0.67 0.04 15.26 0.45 

5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (RESE) 0.85 0.85 0.04 20.98 0.72 
6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร (POUD) 0.84 0.84 0.04 20.75 0.71 
 =0.00, df=1, P-value=1.000, RMSEA=0.000, GFI=1.00, AGFI=1.00,                    PGFI=0.095, =1.000 ประกอบด้วย 

=0.000, =1.000, P-value=0.000, TLI=1.000, RMSEA=0.000, SRMR=0.000, CFI=1.000/ =0.000, X 
(KNWG=0.91, INFO =1.01, MANG=0.91, STAFT =0.67, RESE =0.85, POUD=0.84)                       

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยันคุณสมบัติของเกษตรกรชาญฉลาดของ

เกษตรกรในอ าเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพกราฟที่  2 โดย
เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลผ่านโปรแกรม LISREL จะปฏิเสธ H0 ศักยภาพ
องค์ประกอบเชิงยืนยันเกษตรกรชาญฉลาดของเกษตรกรในอ าเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ยอมรับ H1 ศักยภาพองค์ประกอบเชิงยืนยันเกษตรกรชาญฉลาดของ
เกษตรกรในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสามารถสรุปได้ว่า
ศักยภาพองค์ประกอบเชิงยืนยันเกษตรกรชาญฉลาดของเกษตรกรในอ าเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างสมบูรณ์ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 ศักยภาพองค์ประกอบเชิงยืนยันเกษตรกรชาญฉลาดของเกษตรกรในอ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
อภิปรายผล 

เกษตรกรชาญฉลาดมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยให้ภาคเกษตรของไทยก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่าง 
ๆ ตามแนวคิดของการพัฒนาการเกษตรเพื่อวางรากฐานภาคเกษตรกรรมไทยไปสู่ยุคท่ีมีความก้าวหน้า 
เข้มแข็ง และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างแท้จริง จุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรชาญฉลาด (Young 
Smart Farmer) เริ่มมีตั้งแต่ปี 2558 โดยเริ่มจากการเป็นเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ (New Wave Farmer) 
และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ฟ้ืนฟูและได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น Young Smart Farmer ซึ่งได้ก าหนดให้แต่
ละเขตมีประธานเขต ได้ 1 คน ซึ่งทั่วประเทศมีทั้งหมด 9 เขตโดยประธานมีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน 
เชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้กับทางกลุ่มเกษตรกรชาญฉลาดเท่านั้น ซึ่งเกษตรกร
ชาญฉลาดจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายอาชีพของตนเองเพราะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งทางกลุ่ม
ของจะมีการจัดกิจกรรมพบสมาชิกภายในกลุ่มประมาณ 2 เดือนครั้งด้วยการสัญจรไปเยี่ยมบ้านเพ่ือนใน
ระดับจังหวัดและระดับเขตเพ่ือท าการถอดบทเรียนความส าเร็จทางการเกษตรและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
แต่ละพ้ืนที่ การรวมตัวเป็นเครือข่ายเกษตรกรชาญฉลาด สามารถพัฒนาให้มีความเข้มแข็งได้โดยการ
จัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล นอกจากนี้เกษตรกรชาญฉลาดได้มีการรับเชิญเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้และให้ค าปรึกษาในเรื่องการเกษตรสมัยใหม่ โดยเกษตรกรชาญฉลาดยังได้มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่าง ๆ ของตนสู่สมาชิกภายในกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่และนอกกลุ่ม เนื่องจากเกษตรกรชาญฉลาดทราบ
ถึงผลเสียของการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร จึงหันมาท าการเกษตรแบบอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่และก็
รณรงค์ให้สมาชิกนอกกลุ่มหันมาใช้ร่วมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พชรวลัย เอ่ียมอาภรณ์ 
(2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ GAP 
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GMP ของเกษตรอินทรีย์จะพบว่าเกษตรกรชาญฉลาดส่วนใหญ่จะปลูกพืชที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากสินค้าการเกษตรที่จะน าไปขายหรือจ าหน่ายในห้างค้าปลีกจะก าหนดให้ต้องไม่มีสารเคมีตกค้าง
ที่ตรงตามหลักการของ GMP ของส านักงานองค์การอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว ใน
ส่วนความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรนั้นพบว่าเกษตรกรรุ่นใหม่จะมีความภาคภูมิใจในการเป็น
เกษตรกรของกลุ่ม Smart Farmer ส่วนกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมนั้นเกษตรกรชาญฉลาดที่อยู่ในกลุ่ม Young Smart Farmer มีวิธีในการจัดการผลิตด้วยการ
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาของเกษตรกรชาญฉลาดที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาคล้าย ๆ กันคือ จะ
ประกอบด้วย 4 ประเด็นที่ต้องปรับปรุงการพัฒนาไปสู่ภาคการเกษตรกรชาญฉลาดอย่างแท้จริงซึ่งปัญหา
แรก คือวิธีคิดและการท างานของทั้งภาครัฐและทั้งเกษตรกรยังขาดการประสานงานที่ดีพอ ปัญหาที่สอง
คือเกษตรกรไม่รู้เรื่องการท าแผน ปัญหาที่สามของเกษตรกรชาญฉลาดคือเรื่องของภูมิปัญญา นวัตกรรม 
และการเคารพสิทธิบัตร และปัญหาสุดท้ายที่เกษตรกรชาญฉลาดจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
ความอดทนและองค์ความรู้ทางการเกษตรซึ่งสอดคล้องกับ สุเกียรติ ด่านพิษณุพันธ์ (2549) ได้ท าวิจัย
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุโขทัย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ศักยภาพของ

เกษตรกรชาญฉลาดว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญด้านใดเพ่ือน าผลสู่การพัฒนาเกษตรกรชาญฉลาดใน
อนาคต 

2. ภาครัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้นักวิจัยได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพ
เกษตรกรชาญฉลาดอย่างลุ่มลึกเพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรจะท าการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุของการเป็นเกษตรกรชาญฉลาดว่าอะไรคือสาเหตุของ

การเป็นเกษตรกรชาญฉลาด 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความเชื่อที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ 
ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) ศึกษาพิธีกรรมที่ปรากฏในประเพณีสารท
เดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับ
แนวคิดพฤติกรรมสัญลักษณ์และวัตถุสัญลักษณ์ในพิธีกรรม ทฤษฎีสัญลักษณ์นิยม ทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่นิยม และทฤษฎีหน้าที่นิยม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วมในพิธีกรรม มีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์กับความเชื่อและ
พิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบ ได้แก่ พระสงฆ์ มัคทายก และผู้ประกอบพิธีรวมถึงชาวบ้านที่เข้า
ร่วมพิธี ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความเชื่อที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมราช มี 3 ความเชื่อ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ความเชื่อว่าผู้ท ากรรมใดย่อม
ได้รับกรรมนั้น และความเชื่อที่ว่าเมื่อท าบุญอุทิศทานไปให้ผู้ตาย ผู้ตายจะได้รับผลจากการอุทิศนั้น 

2. พิธีกรรมที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมราช มี 5 พิธีกรรม ได้แก่ การจัดหมฺรับและการยกหมฺรับ การแห่จาด การฉลองหมฺรับ
และการบังสุกุล การตั้งเปรตและการชิงเปรต และการบูชาบรรพบุรุษ 
 
ค าส าคัญ:  ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี สารทเดือนสิบ 
 
Abstract  

The objectives of this study were 1) to study the beliefs that appear in the Sat 
Duen Sip tradition, Prik Sub-district, Thung Yai District, Nakhon Si Thammarat Province 
and 2) to study the rituals that appearing in the Sat Duen Sip Tradition, Prik Sub-district, 
Thung Yai District. Nakhon Si Thammarat Province by using a qualitative research 
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methodology together with the concept of symbolic behavior and symbolic objects in 
rituals. , symbolic Interactionism, structural functionalism and functionalism. Information 
was collected by both participant and non-participant observations in the ritual. 
Interviews were conducted with information from people who had knowledge and 
experience with beliefs and rituals in the Sat Duan Sip tradition, including monks, 
greeting, and the people who performed the ceremony, including the villagers who 
attended the ceremony. The results showed that  

1. Beliefs that appear in the festival of Sat Duen Sip, Prik Subdistrict, Thung Yai 
District  Nakhon Si Thammarat Province has 3 beliefs : beliefs about spirituality  the belief 
that any karma will receive that karma  and the belief that when making merit and giving 
alms to the deceased  The deceased will be affected by that dedication. 

2. Rituals that appear in the festival of Sat Duen Sip, Prik Sub-district, Thung Yai 
District  Nakhon Si Thammarat Province has 5 ceremonies, arranging and lifting, parade of 
Jad, celebrating the hymn and lifting the hymn , setting up jinn and ancestor worship. 
 
Keywords:  belief, ritual, tradition, Sat Duan Sip 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การท าบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ชาวนครศรีธรรมราชได้ถือปฏิบัติด้วยศรัทธามา
ตั้งแต่ดึกด าบรรพ์ เนื่องจากในช่วงปลายเดือนสิบของแต่ละปีเป็นระยะที่พืชพันธุ์ธัญญาหารในท้องถิ่น
ออกผล ประกอบกับความเชื่อที่ว่าในช่วงเดือนสิบนั้นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกลายเป็นเปรตจะถูก
ปล่อยออกจากนรกภูมิเพ่ือให้กลับมาหาญาติพ่ีน้องและลูกหลาน ชาวพุทธในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงปลูกฝังให้ลูกหลานมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษโดยการไปท าบุญที่วัดเพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลไปให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ดังที่  ชวน เพชรแก้ว (2559: 123) กล่าวว่า ประเพณีและ
พิธีกรรมเดือนสิบ เป็นงานบุญใหญ่ของชาวนครศรีธรรมราชที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน สารทเดือนสิบเกิดจากพ้ืนฐานจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชที่ตระหนักในความส าคัญของ
ความกตัญญูกตเวที ว่าเป็นคุณธรรมส าคัญยิ่งของมนุษย์ที่ทุกคนควรมีต่อบรรพบุรุษของตนทั้งภพนี้
และภพหน้า มุมมองดังกล่าวก่อให้เกิดลักษณะเด่นของชาวนครศรีธรรมราชในแง่คติชนวิทยา นั่นคือ
ประเพณีและพิธีกรรมสารทเดือนสิบ บ่งบอกถึงความรักความผูกพันและความกตัญญูในกลุ่มเครือ
ญาติของชาวนครศรีธรรมราช โดยชี้ถึงความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช อีก
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ทั้งยังยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพุทธศาสนาอันเชื่อมโยงกับวิธีคิดและวิถีชีวิตของชาว
นครศรีธรรมราชอีกด้วย 

ประเพณีสารทเดือนสิบมีส่วนส าคัญในการสะท้อนความเชื่ อและพิธีกรรมของชาว
นครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดี แม้ว่าในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็น
อย่างมาก ดังที่ ชวน เพชรแก้ว (2559: 123) กล่าวว่า อนึ่งแม้ว่าสังคมในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้า มี
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาอย่างมากมาย แต่คนนครศรีธรรมราชจ านวนมากก็ยังให้ความส าคัญกับประเพณี
สารทเดือนสิบที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ประเพณีกับพิธีกรรมสารทเดือนสิบ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเป็นประดิษฐ์กรรมทางคติชนวิทยาที่มีความส าคัญต่อชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช และเป็นงานบุญใหญ่ที่คนภายนอกก็รู้จักกันเป็นอย่างดี 

ชาวต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีสารท
เดือนสิบอย่างแน่นแฟ้น โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องเปรต และขนมประจ าประเพณีสารทเดือนสิบ โดยมี
ความเชื่อว่าเปรตเป็นผีบรรพบุรุษที่มีรูปร่างสูงเท่าต้นตาล ผมยาว คอยาว ผอมโซ ผิวด า ท้องโต มือ
เท่าใบตาล แต่มีปากเท่ารูเข็ม และเปรตจะหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกินอะไรไม่ได้ จึงชอบมาขอส่วน
บุญในงานบุญต่าง ๆ โดยเฉพาะประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งเมื่อสะสมบุญได้แล้วเมื่อไปเกิดใหม่ชาติ
หน้าจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานอย่างที่เป็นอยู่ ดังที่ กลิ่น คงเหมือนเพชร (2542: 4747–4751) กล่าวว่า 
ผีเปรตเป็นผีประเภทหนึ่งจ าพวกบรรพบุรุษ ที่ต้องเสวยกรรมมาทนทุกข์ทรมานในภพภูมิต่าง ๆ ต้อง
อดอยากผอมโซ ปากเท่ารูเข็ม ตัวสูง คอยาว ส่งเสียงร้องกรี๊ด ๆ เรียกว่าเปรตมาขอส่วนบุญ 

ความเชื่อเกี่ยวกับเปรตและขนมประจ าประเพณีสารทเดือนสิบนั้น น ามาซึ่งพิธีกรรมที่ชาวต าบล
ปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน เพ่ือเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ลูกหลานมีต่อบรรพ
บุรุษ (เปรต) ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551: 44) กล่าวว่า ประเพณีสารทเดือนสิบเป็น
ประเพณีท่ีมีความส าคัญต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อว่าเป็นประเพณีท าบุญ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและไปเกิดเป็นเปรตในนรกภูมิ จึงเป็นการ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ และถือเป็นช่วงเวลาที่ญาติพ่ีน้องได้มาพบปะสังสรรค์ 
พูดคุย เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์กันในครอบครัวเป็นอย่างดี ท าให้ความเชื่อเรื่องเปรตที่
ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบเปรียบเสมือนสิ่งที่คอยยึดโยงให้ลูกหลานสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ
ต่อไป  

นอกจากนี้พิธีกรรมชิงเปรต ก็เป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ลูกหลานมี
ต่อบรรพบุรุษเช่นเดียวกัน ซึ่งพิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นเมื่อเสร็จจากการฉลองหมฺรับและถวายภัตตาหารแล้ว 
การชิงเปรตจะเริ่มหลังจากตั้งเปรตเสร็จแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่า “ชิงเปรต” ทั้งผู้ใหญ่และเด็กจะวิ่ง
กันเข้าไปแย่งขนมกันอย่างคึกคัก เพราะความเชื่อว่าของที่เหลือจากการเซ่นไหว้บรรพบุรุษนั้น หากใครได้
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ไปรับประทานก็จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ดังที่ พรศักดิ์ พรหมแก้ว (2544: 68) 
กล่าวว่า ประเพณี ชิงเปรตนี้ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความส าคัญมากที่สุดพิธีกรรมหนึ่งของชาวไทยพุทธ
ภาคใต้ ในโอกาสที่จัดให้มีพิธีกรรมนี้ ชาวไทยพุทธภาคใต้ที่ไปท างานหรืออาศัยอยู่ในต่างจังหวัดหรือใน
ภูมิภาคอ่ืนจะหาโอกาสมาร่วมพิธีกรรมกับครอบครัวของตนเองให้ได้ เพราะถือว่าเป็นวันส าคัญในรอบปีที่
จะได้มีโอกาสแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับหมู่เครือ
ญาติ ในพิธีกรรมนี้ชาวภาคใต้จะเรียกว่าเป็น “วันชุมญาติ” คือหมายถึงวันที่ญาติพ่ีน้องซึ่งอยู่แยกกัน ณ ที่
ต่าง ๆ ได้มารวมตัวพบปะกันในวันจัดพิธีกรรมนี้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีสารท
เดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งมีการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารและภาคสนาม เพ่ือจะได้ทราบถึงความ
เชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
อย่างถูกต้อง และเข้าใจในอัตลักษณ์ของพิธีกรรมอันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจกลุ่มชนนี้ได้
ดียิ่งขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสืบต่อประเพณีประจ าจังหวัดที่เปรียบดั่ง
สิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งผู้ที่สนใจยังสามารถน าข้อมูล
เหล่านี้ไปปรับใช้ในการท าวิจัยของตน และใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสังคมได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความเชื่อที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือศึกษาพิธีกรรมที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. แนวคิดพฤติกรรมสัญลักษณ์และวัตถุสัญลักษณ์ในพิธีกรรม จากการศึกษาพบว่า 
ทฤษฎีนี้มีมองว่าพิธีกรรมเป็นรูปแบบส าคัญในการสื่อความหมายส าคัญทางวัฒนธรรม และสัญลักษณ์
ที่ปรากฏในพิธีกรรมเป็นตัวส่งผ่านแก่นส าคัญนั้น (นภสมน นิจนิรันดร์, 2550: 12–18) ผู้วิจัยได้ใช้
แนวคิดพฤติกรรมสัญลักษณ์และวัตถุสัญลักษณ์ในพิธีกรรมในการสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้
ร่วมพิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบว่ามีความเหมือน หรือเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากชุมชนหรือ
ท้องถิ่นอ่ืนมากน้อยเพียงใด รวมถึงวิเคราะห์วัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ในการประกอบพิธีกรรมในประเพณี
สารทเดือนสิบอีกด้วย 
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2. ทฤษฎีสัญลักษณ์นิยม (Symbolic Interactionism) จากการศึกษาพบว่าทฤษฎีนี้มุ่ง
อธิบายการจัดระเบียบทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เน้นถึงการกระท าร่วมกัน
ของสมาชิกในสังคมเนื่องจากสัญลักษณ์ รวมทั้งพฤติกรรม ประเพณี และพิธีกรรม จนสร้างเป็น
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในสังคมขึ้น ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีสัญลักษณ์นิยมเป็นแนวทางในการศึกษาและ
วิเคราะห์ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของขนมเดือนสิบทั้ง 5 อย่างในการจัดหมฺรับและตั้งเปรต 
รวมถึงศึกษาความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของจาด และโทงเทงในประเพณีสารทเดือนสิบอีกด้วย 

3. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural Functionalism) จากการศึกษาพบว่า ทฤษฎีนี้
เชื่อว่า การยึดเหนี่ยวทางสังคมจะเป็นแบบ Mechanical Solidarity คือการยึดถือค่านิยม จารีต
ประเพณีเดียวกัน มีความคิด ความเชื่อ และทัศนคติต่าง ๆ แบบเดียวกัน แต่ในสังคมที่ซับซ้อนการยึด
เหนี่ยวทางสังคมจะเป็นแบบ Organic Solidarity คือการยึดเหนี่ยวตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยที่แต่ละ
บุคคลจะมีค่านิยม ความเชื่อ ความคิด ที่แตกต่างกันออกไป การที่สังคมจะอยู่รอดได้ก็เพราะบุคคล
ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของสังคม (สนธยา พลศรี, 2542: 192) ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีนี้เป็นแนวทางใน
การศึกษาบทบาทและโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านทางสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความ
เชื่อและพิธีกรรมที่ท าหน้าที่เป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงวัดกับชุมชน อันส่งผลให้มีการรัก หวงแหน 
และอนุรักษ์ประเพณีและพิธีกรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ไม่ให้สูญหาย 

4. ทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism) จากการศึกษาพบว่า ศิริพร ณ ถลาง (2557: 359) 
กล่าวว่า การศึกษาคติชนด้านบทบาทหน้าที่เป็นการศึกษาคติชนโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง (text) 
กับบริบททางสังคมของคติชน (social context of folklore) เพ่ือวิเคราะห์ว่า คติชนในฐานะที่เป็น
ข้อมูลวัฒนธรรมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทางด้านจิตใจและช่วยสร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงทางวัฒนธรรมให้แต่ละสังคม ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีนี้ในการศึกษาว่าความเชื่อและพิธีกรรม
ในประเพณีสารทเดือนมีบทบาทและหน้าที่ในการยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมอย่างไร และความ
เชื่อและพิธีกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับบริบทของสังคมอย่างไร 

งานวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม 
นิวัฒน์ หน่างเกษม (2557) ได้ศึกษาความเชื่อเรื่องผีปู่ตาภาคอีสาน: กรณีศึกษา บ้านครบุรี 

ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านครบุรี มีความเชื่อว่าผี ปู่
ตาเป็นผีบรรพบุรุษที่ยังคงห่วงใย และคอยดูแล ปกป้องคุมครอง รักษาชาวบ้านครบุรีให้อยู่อย่าง
ร่มเย็นเป็นสุข ทุกปีชาวบ้านครบุรีจะมีการประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงผีปู่ตา โดยมีร่างทรงอาวุโสของ
หมู่บ้านเป็นผู้ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผีปู่ตาด้วยการเชิญผีปู่ตาเข้าร่างทรง วิถีการด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านครบุรี เป็นลักษณะของสังคมชนบทที่ยังคงพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติในการท ามาหาเลี้ยงชีพ มี
ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ อ านาจความศักดิ์สิทธิ์ของผีปู่ตา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าสถานที่ต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 350 ~ 
 

มณีรัตน์ ก าลังเก้ือ (2561) ได้ศึกษาพิธีกรรมและประเพณีประดิษฐ์สารทเดือนสิบ ต าบลสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า พิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นพิธีกรรมในประเพณีท่ีส าคัญของพ้ืนที่มาตั้งแต่อดีต และเป็นวิถีปฏิบัติของคนมา
จนถึงปัจจุบัน พิธีกรรมสารทเดือนสิบมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ทั้งในเรื่องของขนมใน
พิธีกรรม การจัดหมฺรับ และการชิงเปรต เมื่อพิจารณาประเพณีสารทเดือนสิบกับการปรับเปลี่ยนเป็น
ประเพณีประดิษฐ์ของต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไป คือ 
สถานที่และกิจกรรม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และขบวนแห่หมฺรับ ทั้งนี้ประเพณีสารทเดือนสิบ
ของต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีบทบาทที่เด่นชัดในแง่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องที่อีกด้วย 

ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์ (2562) ได้ศึกษาความเชื่อเรื่องวิญาณบรรพบุรุษของคนไทยถิ่นใต้: ผี 
เปรต และทวด ผลการวิจัยพบว่า ต านานเรื่องเล่าท้องถิ่นไทยภาคใต้หลายเรื่องๆ ได้กล่าวถึงความ
เคารพนับถือที่ผู้คนมีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะเกิดอีกภพภูมิหนึ่งอาจเป็นผี เป็นเปรต เป็น
เทวดา ที่ปรากฏอยู่ในรูปของคนบ้าง สัตว์บ้าง ต้นไม้บ้าง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีอิทธิฤทธิ์สามารถแสดง
ปาฏิหาริย์ ดลบันดาลสิ่งดี-ร้าย ให้เกิดแก่ลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ ลูกหลานที่มีชีวิตอยู่จึงแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของตนด้วยความเชื่อ ความศรัทธา ตลอดจนการสักการะบูชาด้วย
เครื่องเซ่นสรวงพิเศษต่าง ๆ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรม พบว่า จะมีการศึกษาความเชื่อ
และพิธีกรรมเก่ียวกับการนับถือผี ปู่ตา เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่ค่อยปรากฏงานวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อและ
พิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีสารท
เดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เข้าใจกลุ่มชนนี้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ที่สนใจยังสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ในการท าวิจัยของตน 
และใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1.1 แบบสังเกต (Observation) แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

1.2 แบบสัมภาษณ์ ( Interviews) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  

1.3 กล้องถ่ายรูป ใช้เพ่ือบันทึกภาพนิ่งในขณะที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ไปสังเกตขั้นตอนและ
กระบวนการในการประกอบพิธีกรรมแบบไม่มีส่วนร่วม 

2. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
ในการวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยเลือกพ้ืนที่การวิจัย คือ ต าบลปริก อ าเภอทุ่ งใหญ่  จั งวัด

นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย
เป็นรายบุคคล ซึ่งมีอายุ 50 ปีขึน้ไป เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

ความเชื่อและพธิีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเชื่อ 
ทฤษฎีพฤตกิรรมสัญลักษณ์และวัตถุ

สัญลักษณ์ในพิธีกรรม 
พิธีกรรม 

ศึกษาความเชื่อที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบล
ปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศึกษาพิธีกรรม ความหมายเชิงสัญลักษณ์ในพิธีกรรม และ
ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม ในประเพณีสารทเดือนสิบ 
ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทฤษฎีหนา้ที่นิยม 

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม 

ศึกษาบทบาทและโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านทางสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความเชื่อและพิธีกรรมที่ท าหน้าที่เป็น
แกนหลัก ความแตกต่างในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ พิธีกรรมที่มีส่วนท าให้บทบาทและโครงสร้างในสังคมเปลี่ยนไป 
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2.1 กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลในเชิงลึกและส าคัญเกี่ยวกับ
ความเชื่อ และพิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบของต าบลปริก  อ าเภอทุ่ งใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่สามารถจะให้ข้อมูลได้เที่ยงตรง ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดพรหมนิมิตโพธิ์ธาราม 
(วัดหนองคล้า) และมัคทายกประจ าวัดพรหมนิมิตโพธิ์ธาราม (วัดหนองคล้า) 

2.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) ได้แก่ ชาวต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยก าเนิด ที่เป็นผู้ปฏิบัติพิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบเป็นประจ าทุกปี จ านวน 
5 คน  

2.3 กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (General Informants) ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับความ
เชื่อ และเคยเข้าร่วมพิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบของต าบลปริก  อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วยชาวบ้านที่ภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 11 คน 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
3.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อและ

พิธีกรรม รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับประเพณีสารทเดือนสิบ 
3.2 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยสัมภาษณ์คนในพื้นที่ ต าบลปริก 

อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในประเพณีสารท
เดือนสิบ ทั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) การสังเกต โดยผู้วิจัยสังเกตแบบมีส่วนร่วมในประเพณี
สารทเดือนสิบในฐานะพุทธศาสนิกชนเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการประกอบพิธีกรรม รวมทั้งสังเกต
ผู้เข้าร่วมและบรรยากาศของการประกอบพิธีกรรม 2) การสัมภาษณ์ใช้ 2 วิธี คือ สัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการโดยการพูดคุยแบบไม่ก าหนดประเด็นล่วงหน้า และการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการโดยการตั้ง
ค าถามอย่างละเอียด ซึ่งประเด็นหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ความเชื่อ ที่มาของ
พิธีกรรม และขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่  
จงัหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดท าข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยและกรอบแนวคิด
ในการวิจัย และน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
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ผลการวิจัย  
1. ความเชื่อที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
จากการศึกษาพบว่าชาวต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มี ความเชื่อ

เกี่ยวกับประเพณีสารทเดือนสิบทั้งหมด 3 ประการ ดังนี้ 
1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ชาวต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีความเชื่อว่าหลังจากที่มนุษย์เราตายไปแล้วก็จะเป็นวิญญาณ สามารถไปเกิดในร่างใหม่ หรือภพภูมิ
ใหม่ได้ หากกระท ากรรมดีก็ได้ไปเกิดในร่างใหม่ที่สมบูรณ์พร้อม เกิดในที่ใหม่ที่สุขสบาย หรือ
กลายเป็นเทวดานางฟ้าเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ แต่หากกระท ากรรมไม่ดีไว้เมื่อตอนมีชีวิตอยู่ เมื่อตายไป
ก็จะกลายเป็นเปรต ที่มีชื่อว่า “ปรทัตตูปชีวีเปรต” จึงเป็นเหตุที่ท าให้มนุษย์ต้องท าการเซ่นไหว้จนเกิด
เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ 
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ดังที่ วิญญูชน เฮ่าตระกูล (2560: 11) กล่าวว่า ชาวนครศรีธรรมราชมี
ความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะไปชดใช้กรรมในนรก ซึ่งบรรพบุรุษที่ได้กระท าความชั่วใน
ขณะที่ยังเป็นมนุษย์ได้เสียชีวิตไปจะไปเกิดเป็นเปรตในนรกและได้รับความทุกข์ทรมาน ท าให้
ลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ได้เกิดความห่วงหาอาทรว่าบรรพบุรุษของตนจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร จึงเกิดประเพณี
สารทเดือนสิบขึ้นมาเพ่ือท าให้ลูกหลานได้ร่วมกันท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรดาเปรต
เหล่านั้น พระสุนัน โชติโก รักษาการเจ้าอาวาสวัดพรหมนิมิตโพธิ์ธาราม (2564: สัมภาษณ์) เล่าว่าเมื่อ
ย่างเข้าสู่เดือนสิบ ในขณะที่ท่านท าสมาธิและแผ่เมตตาตามกิจของสงฆ์ในทุกๆ วัน  จะนิมิตเห็น
วิญญาณหญิงชายจ านวนหนึ่งมาปรากฏตัวให้เห็น แต่ก็ไม่ได้พูดกระไร ซึ่งแต่ละคนร่างกายซูบผอม ตัว
สูง บ่งบอกถึงความอยู่ไม่ผาสุกในภพภูมินั้น ท่านก็ทราบว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นมาขอส่วนบุญ  ท่าน
จึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ดวงวิญญาณเหล่านั้นก็หายไป พอถึงวันพระท่านจึงเล่า
เหตุการณ์นี้ให้ญาติโยมฟัง ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นเปรตหรือไม่ก็ดวงวิญญาณของเจ้าเปรวมาขอส่วนบุญ 
ทุกคนก็ต่างท าบุญและกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นให้มีความผาสุกมากข้ึน 

1.2 ความเชื่อว่าผู้ท ากรรมใดย่อมได้รับกรรมนั้น ชาวต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความเชื่อว่าท าดีได้ไปสวรรค์ ท าชั่วตกนรก โดยเฉพาะคนที่ท าร้ายทุบตีพ่อแม่ ด่า
ทอพ่อแม่ ท าให้พ่อแม่ได้รับทุขเวทนา คนเหล่านี้เมื่อตายไปจะกลายเป็นเปรต ดังที่ประหยัด เกษม 
(2552: 63) กล่าวว่า ชาวนครศรีธรรมราช เชื่อว่าท าชั่วตกนรก ท าดีได้ไปสวรรค์ “ปรทัตตูปชีวีเปรต” 
เป็นเปรตพวกเดียวที่ด าเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยการอุปการะของผู้อ่ืน เพราะเป็นผู้ที่มีอกุศลเบาบาง เปรต
พวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้ประกอบกรรมดีและกรรมชั่วคละปะปนกันไป เช่น พวกแอบกินอาหารของ
พระภิกษุก่อนทั้ง ๆ ที่ตนเองตั้งใจน าของเหล่านั้นมาถวาย หรือเคยเป็นผู้มีศีลธรรมจรรยา แต่บางขณะ
ก็ได้ท าความชั่วเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น แกล้งผู้อ่ืนให้ได้รับความอับอาย เดือดร้อน เป็นต้น นอกจากนี้บุญ
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มี ช านาญกิจ (2564: สัมภาษณ์) เล่าว่า การที่ตนมาท าบุญในวันสารทเดือนสิบและจัดหมฺรับมาถวาย
พระเป็นประจ าทุกปีนั้น เพ่ือจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับพ่อแม่และญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้วให้
มีความสุข ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี หากไปเกิดในภพภูมิที่ดีอยู่แล้วก็จะได้มีความสุขสวัสดียิ่งๆ ขึ้นไป 
และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษอีกด้วย  

1.3 ความเชื่อที่ว่าเมื่อท าบุญอุทิศทานไปให้ผู้ตาย ผู้ตายจะได้รับผลจากการอุทิศนั้น ชาว
ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเชื่อว่าในช่วงวันแรม 1 ค่ า เดือนสิบ จนถึง
แรม 15 ค่ า เดือนสิบ หากลูกหลานท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะคน
ที่ตายไปเป็นเปรตก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นอย่างเต็มที่ เนื่องจากยมบาลได้ปล่อยให้เปรต
เหล่านั้นขึ้นมาเยี่ยมญาติบนโลกมนุษย์ และสามารถรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานท าให้ได้ ซึ่งการ
ท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เปรตนั้นนิยมน าอาหารใส่ปิ่นโต และน าขนมเดือนสิบ 5 อย่าง ได้แก่ 
ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซ า และขนมกง จัดเป็นหมฺรับและน าไปถวายพระที่วัด และจะมีการ
บังสุกุล เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและเปรตด้วย ดังที่ประหยัด เกษม 
(2552: 65–66) กล่าวว่า เมื่อเชื่อว่าหากท าบุญอุทิศทานไปให้ผู้ตายแล้ว ผู้ตายก็จะได้รับผลจากการ
อุทิศทานนั้น ลูกหลานก็จะท าบุญอุทิศทานไปให้เปรตและบรรพบุรุษ ซ่ึงในวันแรม 1 ค่ า เดือนสิบจะมี
การท าบุญรับตายาย และในวันแรม 15 ค่ า เดือนสิบ ถือเป็นวันที่เปรตชนทั้งหลายต้องกลับนรก
ตามเดิม ลูกหลานก็ต้องท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตอีกครั้งเป็นการ “ส่งตายาย” ซึ่งขนมเดือนสิบที่ใช้
ทั้งหมดนั้น (ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซัม และขนมกง) มุ่งมั่นที่จะใช้แปรเป็นกระแสจิต เพ่ือ
อุทิศแก่จิตวิญญาณทั้งหลายตามจุดมุ่งหมายของลูกหลาน คือจัดขนมพองที่มีลักษณะฟ่องฟูลอยได้นี้
ให้ใช้แทนพาหนะส าหรับเดินทาง จัดขนมลาที่สานกันอย่างประณีตแทนเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ จัดขนมบ้า
ที่มีลักษณะแบนกลมคล้ายสะบ้าแทนเครื่องเล่นนันทนาการคลายเหงา และจัดขนมดีซ าที่มีลักษณะ
กลมและมีรูตรงกลางเหมือนเงินตราที่เคยใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อให้ท่านมีเงินพอแก่การจับจ่ายใช้
สอย โดยเอาใจใส่ตกแต่งด้วยจิตผูกพันในบรรพบุรุษ ปลายสุดของกรวยจะใช้แก้วน้ าใส่น้ าไว้เพ่ือเป็น
สื่อส าหรับส่งทานเหล่านี้ไปให้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายเหล่านั้น กระท ากันเสร็จแล้วก็จะยกไปถวายพระ
ที่วัดในวันแรม 15 ค่ า เรียก “วันยกหมฺรับ” วันนี้จะมีการท าบุญ ถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลไปให้
บรรพบุรุษ ส่วนวันสุดท้ายคือวันแรม 15 ค่ า เรียกว่า “วันบังสุกุล” หรือ “วันส่งตายาย” ลูกหลานที่
ได้ท าบุญในวันนี้จะรู้สึกอ่ิมเอิบใจ สบายใจ ที่ได้ระลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษ และได้นอบน้อม
ตอบแทนคุณ นอกจากนี้ สุภาณี ช านาญกิจ (2564: สัมภาษณ์) เล่าว่าตนได้จัดหมฺรับมาถวายพระ 
ถวายสังฆทาน และกรวดน้ าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้วในวันสารทเดือน
สิบเป็นประจ าทุกปี และม่ันใจว่าบุญกุศลที่ตนอุทิศไปนั้นจะไปถึงญาติพ่ีน้องและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไป
แล้วอย่างแน่นอน เนื่องจากเคยฝันว่าญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้วมีที่อยู่อาศัยที่สุขสบาย ใบหน้าอ่ิมเอิบ 
และมีกายที่ไม่ได้เจ็บป่วยเหมือนตอนที่เสียชีวิตแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ตนจึงหมั่นเข้าวัดท าบุญ ไม่ใช่
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เฉพาะช่วงเดือนสิบเท่านั้น แตจ่ะท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพ่ีน้องและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ในทุกวันพระหรือทุกครั้งที่มีโอกาส เพ่ือเป็นการส่งต่อแต้มบุญให้กับบรรพบุรุษและญาติพ่ีน้องให้มี
ความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั่นเอง 

2. พิธีกรรมที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จากการศึกษา พบว่า ชาวต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพิธีกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีสารทเดือนสิบ 5 พิธีกรรม ดังนี้ 

2.1 การจัดหมฺรับและการยกหมฺรับ เอียง บุญข า (2563: สัมภาษณ์) กล่าวว่า การจัดหมฺรับ
มักจะจัดเฉพาะครอบครัว หรือจัดรวมกันในหมู่ญาติ และจัดเป็นกลุ่ม ภาชนะที่ใช้จัดหมฺรับจะใช้กาละมัง
ทั้งที่เป็นกาละมังพลาสติก และกาละมังอลูมิเนียม กระบุง หรือเข่งสานด้วยด้วยตอกไม้ไผ่ขนาดเล็กหรือ
ใหญ่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเจ้าของหมฺรับ การจัดหมฺรับจะเป็นการน าสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง 
ขนมเดือนสิบ ฯลฯ ใส่ลงภายในภาชนะที่เตรียมไว้ ซึ่งมีลักษณะในการจัด ดังนี้ 

1) ชั้นล่างสุด จัดบรรจุสิ่งของประเภทอาหารแห้งลงไว้ที่ก้นภาชนะ ได้แก่ ข้าวสาร แล้วใส่
พริก เกลือ หอม กระเทียม กะปิ น้ าปลา น้ าตาล และเครื่องปรุงอาหารที่จ าเป็น 

2) ชั้นที่สอง จัดบรรจุอาหารประเภทพืชผักที่เก็บไว้ได้นาน ใส่ขึ้นมาจากชั้นแรก ได้แก่ 
หัวมันทุกชนิด กล้วยแก่ ตะไคร้ รวมทั้งพืชผักอ่ืนที่มีในเวลานั้น 

3) ชั้นทีส่าม จัดบรรจุสิ่งของประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ เข็ม ด้าย และยาสามัญ
ประจ าบ้าน 

4) ขั้นบนสุด ใช้บรรจุและประดับประดาด้วยขนมอันเป็นสัญลักษณ์ของสารทเดือนสิบ เป็น
สิ่งส าคัญของหมฺรับ ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมกง (ขนมไข่ปลา) ขนมบ้า ขนมดีซ า และขนมท่ีบรรพ
บุรุษและญาติที่ล่วงลับได้น าไปใช้ประโยชน์ 

เมื่อจัดหมฺรับเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการน าเทียนไข 1 เล่ม มาปักบนหมฺรับ และตกแต่งด้วย
ดอกไม้ แล้วใช้ไม้ไผ่ หรือก้านกฐินหนีบเงินเพ่ือเป็นปัจจัยถวายพระสงฆ์อีกด้วย 

ส่วนการยกหมฺรับนั้น ในวันแรม 15 ค่ า เดือนสิบ ชาวบ้านจะน าหมฺรับที่จัดเตรียมไว้ไป
ท าบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัด โดยเลือกวัดที่อยู่ใกล้บ้าน หรือวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยม วันนี้เรียกว่า “วัน
ยกหมฺรับ” การยกหมฺรับไปวัดเป็นขบวนแห่หรือไม่มีขบวนแห่ก็ได้ โดยน าหมฺรับและภัตตาหารไปถวาย
พระด้วย 
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2.2 การแห่จาด ชาวต าบลปริก  อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช นิยมแห่จาดใน
ประเพณีสารทเดือนสิบเป็นประจ าทุกปี  ประสงค์ บุญข า (2563: สัมภาษณ์) กล่าวว่า การแห่จาดใน
ประเพณีสารทเดือนสิบนั้น เป็นการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าไม้ไผ่บ้านมาท าเป็นโครงสี่เหลี่ยม
ลักษณะคล้ายฐานของเจดีย์ แล้วตกแต่งประดับประดาด้วยกระดาษและสติ๊กเกอร์สีต่าง ๆ อย่าง
สวยงาม เพ่ือใช้บรรจุขนมเดือนสิบทั้ง 5 อย่างและของกินต่าง ๆ เพ่ือน าไปถวายพระที่วัด ซึ่งการแห่
จาดของต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น ชาวบ้านมักท าโทงเทง (ชื่อเรียกตาม
ภาษาถ่ิน) ให้มีลักษณะเหมือนเปรต มีล าตัวสูงใหญ่ โดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นโครงคล้ายสุ่มครอบไก่ เพ่ือให้
คนเข้าไปอยู่ข้างในได้ และถือว่าโทงเทงนี้คือเปรตที่ยมบาลปล่อยจากยมโลกให้มารับเอาส่วนบุญจาก
ญาติพ่ีน้องที่อุทิศไปให้ เมื่อถึงวันแรม 15 ค่ า เดือนสิบ ชาวบ้านทั้งหญิงชายจะแห่จาดพร้อมด้วย
โทงเทงเข้าวัด แล้วเวียนรอบพระอุโบสถจ านวน 3 รอบ ระหว่างที่มีการแห่จาดและโทงเทงนั้นก็จะมี
การบรรเลงกลองยาวประกอบไปด้วยเพ่ือความสนุกสนาน ชาวบ้านทั้งหญิงชายจะมีการร าหน้าจาด
เพราะเชื่อว่าจะได้บุญแรง เมื่อลาโลกนี้ไปก็จะได้เป็นเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์  ส่วน
พระสงฆ์ก็จะเริ่มพิธีสวดชัยยันโตและให้พร การแห่จาดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนท าความดี มีศีลธรรม 
เกรงกลัวการกระท าผิด เชื่อถือว่าการกระท าที่ผิดจารีต ประเพณีศีลธรรมเป็นบาปและอาจต้องได้รับ
ผลบาปตามวิถีกรรมที่กระท าไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้คนเกิดความรักในบรรพบุรุษ  ให้
ระลึกถึงคุณความดีที่บรรพบุรุษได้กระท ามาแก่ชนรุ่นหลังอีกด้วย 

                                     
 ภาพที่ 3 การแห่จาด       ภาพที่ 4 การแห่จาดและโทงเทง 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 
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2.3 การฉลองหมฺรับและการบังสุกุล ในวันแรม 15 ค่ า เดือนสิบ ซึ่งเป็นวันสารทเรียกว่า 
“วันหลองหมฺรับ” ชาวต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีการท าบุญเลี้ยงพระ
และบังสุุกุล การท าบุญวันนี้เป็นการส่งบรรพบุรุษและญาติพ่ีน้องให้กลับไปยังเมืองนรก นับเป็นวัน
ส าคัญวันหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่าหากไม่ได้กระท าพิธีกรรมในวันนีุ้ บรรพบุรุษและญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว
จะไม่ได้รับส่วนกุศล ท าให้เกิดทุขเวทนาด้วยความอดอยาก ลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะกลายเป็นคน
อกตัญญูไป เมื่อฉลองหมฺรับและท าพิธีบังสุกุลเสร็จก็จะมีการกรวดน้ าซึ่งเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้แก่เปรตและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งพระสงฆ์ท่านก็จะปรารภผลทานขณะที่เรากรวดน้ าว่า 
“ยถา วาริวหา ปูราปาริปูเรนติ สาคร ” 

2.4 การตั้งเปรตและการชิงเปรต เมื่อเสร็จจากการฉลองหมฺรับและถวายภัตตาหารแล้ว 
ชาวต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นิยมน าขนมอีกส่วนหนึ่งไปวางไว้ตามบริเวณ
วัด โคนไม้ใหญ่ หรือก าแพงวัด เรียกว่า “ตั้งเปรต” เป็นการแผ่ส่วนกุศลให้เป็นสาธารณะทานแก่ผู้
ล่วงลับที่ไม่มีญาติหรือญาติไม่ได้มาร่วมท าบุญ บางวัดนิยมสร้างร้านขึ้น เพ่ือสะดวกแก่ตั้งเปรต 
เรียกว่า “หลาเปรต” (ศาลาเปรต) เมื่อตั้งขนม ผลไม้ และและเงินท าบุญเสร็จแล้ว ก็จะน าสายสิญจน์
ที่ได้บังสุกุลแล้วมาผูกเพ่ือแผ่ส่วนกุศลด้วย เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ ก็จะเก็บสายสิญจน์ การชิงเปรตจะเริ่ม
หลังจากตั้งเปรตเสร็จแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่า “ชิงเปรต” พอพระชักสายสิญจน์ที่พาดโยงไปยัง
อาหารที่ตั้งเปรตเสร็จ ทั้งผู้ใหญ่และเด็กจะวิ่งกันเข้าไปแย่งขนมกันอย่างคึกคัก เพราะความเชื่อว่าของ
ที่เหลือจากการเซ่นไหว้บรรพบุรุษถ้าใครได้ไปกินก็จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ต่อไป 

ประสงค์ บุญข า (2563: สัมภาษณ์) กล่าวว่า การตั้งเปรตของชาวต าบลปริก อ าเภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น มีแค่ 2 ประเภทเท่านั้น คือ การตั้งเปรตนอกวัด ซึ่งเป็นการน า
อาหารและขนมเดือนสิบทั้ง 5 อย่าง และเศษเงินจ านวน 3 บาท 5 บาท ตามแต่ความสมัครใจของผู้
ตั้งเปรตไปวางไว้บริเวณทางเข้าวัด ริมก าแพงวัด หรือโคนต้นไม้ใหญ่ข้างรั้ววัด เพ่ือแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้
ล่วงลับหรือเปรตที่บุญน้อย ไม่สามารถเข้าวัดได้ หรือญาติไม่ได้มาท าบุญ ให้ได้กินของที่ตั้งเปรตและ
น าของที่ตั้งเปรตนั้นติดไม้ติดมือกลับไปยังยมโลกโลกเพ่ือไม่ให้อับอายเปรตตนอ่ืน และอีกประเภท
หนึ่งคือ การตั้งเปรตหลาเปรต ซึ่งเป็นการตั้งเปรตในบริเวณลานวัด โดยมีการตั้ง “หลาเปรต” ให้สูง
พอสมควรประมาณระดับหน้าอก เพ่ือที่ชาวบ้านจะได้น าอาหารและขนมเดือนสิบมาวางรวมกันได้
สะดวก และเพ่ือสะดวกในการที่เด็ก ๆ จะปีนขึ้นไปชิงเปรตอีกด้วย 
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ภาพที่ 5 การตั้งเปรตนอกวัด 
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ภาพที่ 6 การตั้งเปรตหลาเปรต 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 
 

จากค าสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมท าให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า 
การตั้งเปรตของชาวต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเพียง 2 ประเภทเท่านั้น คือ
การตั้งเปรตนอกวัดและการตั้งเปรตหลาเปรต ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบล เมื่อ
เปรียบเทียบกับอ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีความแตกต่างกัน กล่าวคือของอ าเภอ
อ่ืน ๆ จะมีการตั้งเปรต 3 ประเภท คือ การตั้งเปรตนอกวัด การตั้งเปรตจานบิณฑ์ และการตั้งเปรต
หลาเปรต แต่ในส่วนของวัตถุประสงค์และพิธีกรรมในการตั้งเปรตนั้นเหมือนกัน 

นอกจากนี้นายประสงค์ จันดี (สัมภาษณ์: 2563) กล่าวว่า การชิงเปรตของต าบลปริก 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะกระท าโดยการน าขนมเดือนสิบทั้ง 5 อย่าง ขนมในท้องถิ่น 
และผลไม้ไปตั้งที่หลาเปรต จากนั้นมีการโยงสายสิญจน์และจุดเทียนที่หลาเปรตเพ่ือให้พระสงฆ์สวด
บังสุกุล และให้สาธุชนตั้งจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อเสร็จ
พิธีผู้คนทั้งหญิงชาย ไม่เว้นแม้แต่เด็ก ๆ ก็จะปีนขึ้นไปบนหลาเปรตเพ่ือแย่งเอาขนมเดือนสิบบนหลา
เปรตให้ได้มากที่สุด ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของชาวบ้านข้างต้น เรียกว่า “ชิงเปรต” เพราะมีความเชื่อ
ว่าหากใครชิงเปรตได้ขนมเดือนสิบจ านวนมาก และได้กินขนมเดือนสิบที่เหลือจากการเซ่นไหว้บรรพ
บุรุษนี้จะได้บุญแรง ไม่เจ็บไม่ไข ้ประหนึ่งว่าได้รับพรอันวิเศษจากบรรพบุรุษนั่นเอง 
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ภาพที่ 7 พิธีกรรมชิงเปรต 

ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 
 

จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัยท าให้เห็นเชิงประจักษ์ว่าพิธี
กรรมการชิงเปรตของต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีความแตกต่างจาก
อ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยกัน กล่าวคือ จะมีการตั้งเปรตบนหลาเปรตที่มีความสูง
ประมาณหน้าอกเท่านั้น เพ่ือให้ชาวบ้านหญิงชายรวมถึงเด้กสามรถหยิบหรือปีนขึ้นไปเอาขนมบนหลา
เปรตได้ง่ายขึ้น ต่างจากอ าเภออ่ืนๆ ที่มีการสร้างหลาเปรตโดยใช้ไม้ไผ่ 1 ต้นตั้งเป็นเสาให้มีความสูง
ประมาณ 5 เมตร ที่ปลายยอดไม้ไผ่จะท าเป็นร้านเพ่ือตั้งขนมเดือนสิบทั้ ง 5 อย่าง และให้ผู้ที่จะชิง
เปรตผู้ชายปืนขึ้นไปเอาขนมเดือนสิบนั้นลงมาหลังจากมีการท าพิธีเสร็จ บางอ าเภอมีการชุบน้ ามันที่
เสาหลาเปรตเพ่ือเพ่ิมความยากในการปืนขึ้นไปชิงเปรต ผู้ชายที่จะชิงเปรตจึงมีการต่อตัวกันหรือใช้
กลวิธีเหมือนการปีนต้นตาลหรือต้นมะพร้าวเพ่ือที่จะขึ้นไปชิงเปรตบนหลาเปรตที่มีความสูงให้ได้ เพียง
เพราะเชื่อว่าหากได้กินขนมที่แป็นเดนชานจากบรรพบุรุษจะได้บุญแรงนั่นเอง 

2.5 การบูชาบรรพบุรุษ เป็นการเซ่นไหว้ตายายหรือบรรพบุรุษที่นับถือในบ้าน ด้วยมี
ความเชื่อว่าบรรพบุรุษเหล่านั้นอาจเป็นเปรต ไม่สามารถเข้าวัดได้ ลูกหลานจึงจัดหมฺรับเล็ก ไว้ในจาน
จ านวน 5 จาน เพ่ือบูชาบรรพบุรุษ คนึง เพ็ชรอาวุธ (2563: สัมภาษณ์) เล่าว่า ทุก ๆ เดือนสิบ ตนจะ
มีการเซ่นไหว้ บรรพบุรุษในบ้าน ซึ่งจะท าพิธีกรรมนี้ในห้องครัว เพ่ือให้ผีแม่หนุ้ยหรือหมอแม่ทาน (ผี
บรรพบุรุษที่เชื่อว่าเป็นผีผู้หญิง ตอนที่มีชีวิตอยู่จะเป็นหมอต าแย ช่วยท าคลอดหรือผดุงครรภ์ให้กับ
ชาวบ้าน) มารับเครื่องเซ่นไหว้นี้ด้วย โดยการจัดหมฺรับเล็กจ านวน 5 หมฺรับ ใส่จาน ซึ่งในแต่ละจานได้
ใส่ขนมเดือนสิบทั้ง 5 อย่าง คือขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซ า และขนมกงไว้เหมือนกัน จากนั้น
ตนจะจุดเทียนไว้ที่หมฺรับใดหมฺรับหนึ่งแล้วเริ่มพิธีกรรมด้วยการกล่าวว่า “วันนี้วันดีเป็นวันเดือนสิบ 
ลูกหลานจัดหมฺรับไว้พร้อมสรรพแล้ว ขอเชิญตายาย ครูหมอ หมอแม่ทาน ผีบรรพบุรุษทั้งหลายที่เข้า
วัดไม่ได้มารับเอาหมฺรับนี้จากลูกหลานเถิด” เมื่อพูดจบก็น าใบพลูมาจุ่มน้ าในขันน้ า แล้วประพรหมไป
ที่หมฺรับทั้ง 5 หมฺรับ รอเวลาประมาณ 3 นาทีประหนึ่งว่าบรรพบุรุษกินขนมในหมฺรับเรียบร้อยแล้ว 
จากนั้นก็จับใบพลูใบเดิมที่หัวและท้าย ใบพลูเพื่อดับเทียบในหมฺรับ แล้วพูดว่า “เมื่อกินหมฺรับอย่างอ่ิม
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หน าส าราญแล้ว ให้ท่านกลับไปอยู่ตามที่ตามทางของท่าน ปีนี้ท าให้กินแล้วอย่าได้ทักได้ทอลูกหลาน
ให้ได้รับความเดือนร้อนนะและช่วยปกปักรักษาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วย” เป็นอันเสร็จพิธี 
 
สรุปผลการวิจัย   

จากการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ความเชื่อที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มี 3 ความเชื่อ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ความเชื่อว่าผู้ท ากรรมใดย่อม
ได้รับกรรมนั้น และความเชื่อท่ีว่าเมื่อท าบุญอุทิศทานไปให้ผู้ตาย ผู้ตายจะได้รับผลจากการอุทิศนั้น 

2. พิธีกรรมที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มี 5 พิธีกรรม ได้แก่ การจัดหมฺรับและการยกหมฺรับ การแห่จาด การฉลองหมฺรับ
และการบังสุกุล การตั้งเปรตและการชิงเปรต และการบูชาบรรพบุรุษ 
 
อภิปรายผล  

1. ความเชื่อที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มี 3 ความเชื่อ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ความเชื่อว่าผู้ท ากรรมใดย่อม
ได้รับกรรมนั้น และความเชื่อท่ีว่าเมื่อท าบุญอุทิศทานไปให้ผู้ตาย ผู้ตายจะได้รับผลจากการอุทิศนั้น ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ความเชื่อนั้นเป็นคติธรรมความเชื่อที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา เพ่ือเป็น
การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งเป็นการสอนลูกหลานชนรุ่นหลังที่มี
ชีวิตอยู่ให้กอปรแต่กรรมดี หมั่นท าบุญรักษาศีล เพ่ือไม่ให้ตนตกไปเป็นเปรต และมีความกตัญญูรู้คุณ
ต่อบรรพบุรุษทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ความเชื่อทั้ง 3 ความเชื่อข้างต้นยังเป็น
สื่อกลางที่ท าให้คนในชุมชนรู้ผิดชอบชั่วดี ปฏิบัติตนเป็นลูกหลานที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ
ผู้ล่วงลับไปแล้ว ช่วยให้คนในชุมชนรักและหวงแหนประเพณีและพิธีกรรมอันดีงามของท้องถิ่น  และ
เป็นการอนุรักษณ์และสืบสานประเพณีและพิธีกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไปอีก
ด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่เมื่อถึงช่วงเทศกาลเดือนสิบ ลูกหลานของชาวต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ว่าจะไปท างานไกลถิ่นฐานบ้านเกิดแค่ไหนก็ต้องกลับมาร่วมประเพณีสารท
เดือนสิบนี้เป็นประจ าทุกปี และความเชื่อทั้ง 3 ความเชื่อข้างต้นนี้ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของพระ
สมพงษ์ จนฺทว โส (จันสีดา) (2558: 118) ที่ว่าผลจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปตชนหรือผู้
ล่วงลับไปแล้วนั้น เป็นคติธรรมความเชื่อที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมในทางศาสนา เพ่ือเป็นการอุทิศส่วน
บุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ญาติผู้วายชนม์ให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เป็น
การแสดงออกถึงน้ าใจที่ดีงาม การแสดงออกถึงน้ าใจต่อกันมี 3 ยาม คือ ยามจน ยามเจ็บ และยาม
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จาก คติธรรมอันนี้ในทางศาสนามีตัวอย่างเกี่ยวกับการท าบุญให้ผู้ตาย จึงเป็นแบบอย่างในการท าบุญ
ให้ผู้ตายจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งสอดคล้องกับค ากล่าวของประหยัด เกษม (2552: 69) ที่ว่า ความทุกข์
ทรมานของเปรตน่าจะเป็นสิ่งเตือนใจให้คนกลัวบาปกลัวกรรมได้ และเป็นการเตือนสติไม่ให้เราตกไป
เป็นเปรต หมั่นท าตนให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา บริจาคทาน สร้างบุญกุศลเพ่ือเป็นทุนแก่ตนในวันหน้า
ด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคง 

2. พิธีกรรมที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบ ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มี 5 พิธีกรรม ได้แก่ การจัดหมฺรับและการยกหมฺรับ ซึ่งในการจัดหมฺรับนั้นจะเห็นได้
ว่าจ าเป็นจะต้องใส่ขนมเดือนสิบทั้ง 5 อย่างลงไปด้วย เนื่องจากเชื่อว่ามีความหมายเชิงสัญลักษณ์สื่อ
ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เปรตต้องใช้ในการข้ามห้วงมหรรณพเพ่ือกลับไปยังนรกภูมิ กล่าวคือ “ขนมพอง” เป็น
สัญลักษณ์แทน “แพ” ซึ่งเป็นพาหนะที่เปรตใช้ข้ามแม่น้ าในการเดินจากกลับจากโลกมนุษย์ไปยัง
ยมโลก เพราะขนมพองมีน้ าหนักเบาสามารถลอยน้ าได้ ดังนั้นขนมพองจึงเป็นสัญลักษณ์แทนความ
ห่วงใยของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
กลับนรกภูมิ “ขนมลา” เป็นสัญลักษณ์แทน “เครื่องนุ่งห่ม แพรพรรณ” เนื่องด้วยสมัยก่อนทั้งชาย
และหญิงจะใช้ผ้าขาวม้าเป็นเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งลักษณะทั่วไปของผ้าขาวม้าจะสานเป็นเส้นแนวขวาง
เหมือนกันกับลักษณะของขนมลาที่มีการสานเป็นเส้นแนวขวางเช่นเดียวกัน อีกทั้งขนมลายังมีรูปทรง
เหมือนผ้าที่ทอซึ่งสามารถพับเป็นผืนได้ ดังนั้นขนมลาจึงเป็นสัญลักษณ์แทนความรักความห่วงใยที่
ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้มีเสื้อผ้า แพรพรรณ ที่สวยงามสวมใส่กลับไปยังนรกภูมิ  
“ขนมบ้า” เป็นสัญลักษณ์แทน “สะบ้า” ซึ่งเป็นการละเล่นของคนในอดีต ใช้เล่นต้อนรับประเพณี
สงกรานต์ เนื่องจากในอดีตมีต้นสะบ้าอยู่เป็นจ านวนมาก จึงมีการน าลูกสะบ้ามาเล่นร่วมกัน ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันจะไม่มีลูกสะบ้าแล้ว แต่ขนมบ้ายังเป็นสัญลักษณ์ที่ท าให้ชาวบ้านนึกถึงการละเล่นของบรรพ
บุรุษ เพราะขนมบ้ามีรูปทรงคล้ายลูกสะบ้า ดังนั้นขนมบ้าจึงเป็นสัญลักษณ์แทนความรักความ
ปรารถนาดีให้บรรพบุรุษได้มีของเล่นไว้เล่นในนรกภูมิ  “ขนมดีซ า” เป็นสัญลักษณ์แทน “เงิน เบี้ย” 
เนื่องจากในอดีตมีการใช้เบี้ยเป้นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและใช้สสอย ซึ่งลักษณะโดยทั่วไป
ของเบี้ยเป็นวงกลมและมีรูตรงกลางเหมือนขนมดีซ า ดังนั้นขนมดีซ าจึงเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของที่
ลูกหลานมอบให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วให้ได้น าไปใช้ในนรกภูมิ และ “ขนมกงหรือขนมไข่ปลา” 
เป็นสัญลักษณ์แทน “เครื่องประดับ” ซึ่งลักษณะทั่วไปของขนมไข่ปลาจะมีลักษณะคล้ายกับสร้อยคอ 
ต่างหู และก าไล ลูกหลานจึงมีการท าขนมไข่ปลาเพื่อที่จะให้บรรพบุรุษใช้เป็นเครื่องประดับในนรกภูมิ 
เมือจัดหมฺรับเรียบร้อยแล้วลูกหลานก็จะยกหมฺรับไปที่วัดเพ่ือท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพ
บุรุษต่อไป 

การแห่จาด เป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญไม่แพ้การจัดหมฺรับและการยกหมฺรับ เนื่องจาก
เป็นพิธีกรรมที่มีความพิถีพิถันตั้งแต่การท าจาด ซึ่งชาวบ้านหญิงชายจะช่วยเหลือกันในการท าจาดตาม
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ความสามารถของตน ผู้ชายจะท าโครงจาดด้วยไม้ไผ่ เมื่อเสร็จแล้วผู้หญิงก็ช่วยตกแต่งประดับประดาจาด
ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ กระดาษ และลูกปัดอย่างสวยงาม ประสงค์ จันดี (2563: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “…
จาดถือเป็นสัญลักษณ์ของรักความปรารถนาดีที่ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว ที่ต้องการให้
บรรพบุรุษมีของกินของใช้ไว้ใช้ในนรกภูมิตลอดทั้งปี อีกทั้งการท าจาดนั้นยังแสดงออกถึงความรัก ความ
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และ
พิธีกรรมอันดีงามของชุมชนอีกด้วย…” นอกจากนี้ในการแห่จาดนั้นจะเห็นได้ว่ามักมีการแห่โทงเทงไป
พร้อมกับการแห่จาดด้วย ซึ่งโทงเทงสร้างจากวัสดุในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นลูก
มะพร้าวที่ใช้ท าหัวของโทงเทง ใช้กระดาษทิชชูม้วนเป็นลูกกลมๆ ท าเป็นตาของโทงเทง ใช้ไม้ไผ่มาสาน
เป็นลักษณะคล้ายสุ่มไก่เพ่ือท าโครงของล าตัวและแขนของโทงเทง เป็นต้น พระสุนัน โชติโก (2563: 
สัมภาษณ์) กล่าวว่า โทงเทง เป็นสัญลักษณ์แทนเปรต ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ายมบาลได้ปล่อยให้ขึ้นมารับส่วน
บุญส่วนกุศลจากญาติพ่ีน้องบนโลกมนุษย์ได้ และอีกนัยหนึ่งชาวบ้านใช้โทงเทงเป็นสื่อในการสั่งสอน
ลูกหลานไม่ให้ประพฤติชั่ว ให้เกรงกลัวต่อบาป และกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและบุพการีผู้มีพระคุณ 
เพราะหากไม่กระท าเช่นนั้น ตายไปจะกลายเป็นเปรต รูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนโทงเทงที่
ชาวบ้านแห่มากับจาด นอกจากนี้ ละออง เชื้อบ้านเกาะ (2563: สัมภาษณ์) กล่าวว่า ตนชอบเข้าร่วมพิธี
แห่จาด และชอบร าหน้าจาดเสมอ เพราะจังหวะของกลองยาวมีความสนุกสนาน อีกทั้งเชื่อว่าการร า
หน้าจาดจะได้บุญแรง ตายไปได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ และเป็นการสืบสานประเพณีและ
พิธีกรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

การฉลองหมฺรับและการบังสุกุล การตั้งเปรตและการชิงเปรต และการบูชาบรรพบุรุษ 
พิธีกรรมเหล่านี้ ได้รับความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้แก่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตในนรกภูมิให้ได้รับผลบุญ และได้หลุดพ้นจากทุกขเวทนาทั้งปวง อีกทั้งเป็น
การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษอย่างไม่เสื่อมคลาย ดังที่ขุนอาเทศคดี 
(2525: 49) กล่าวว่า การประกอบพิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ า เดือนสิบ 
(วันรับตายาย) และในวันแรม 15 ค่ าเดือนสิบ (วันส่งตายาย) โดยที่ทั้งสองวันจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ก็คือการท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที หลังจากประกอบ
พิธีกรรมลูกหลานจะร่วมกันท าความสะอาดบริเวณที่บรรจุกระดูกของบรรพบุรุษและร่วมรับประทาน
อาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ เอ้ือม อุบลพันธุ์ (2537: 13) ที่ว่าการสวด
มาติกาบังสุกุลในพิธีบุญวันสารท มีวัตถุประสงค์คือแสดงความกตัญญูกตเวที บ าเพ็ญทักษฺณานุปทาน 
อุทิศให้บุพการีชนที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งมีชื่อเรียกว่า “ปุพเปตพลี” การสวดมาติกาบังสุกุลหรือสวดบท
อ่ืนบางบท จึงเป็นหัวใจหรือสุดยอดของพิธีกรรมในวันสารท 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
ความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบแต่ละอ าเภอในจังหวัด

นครศรีธรรมราช มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป ดังนั้นควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบของอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชด้วย เพ่ือให้เห็นถึงความเหมือนหรือความแตกต่างของความเชื่อและพิธีกรรมใน
ประเพณีสารทเดือนสิบของแต่ละท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ความเชื่อ
และพิธีกรรมของท้องถิ่นต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีอ่ืน ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น 

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีสวดด้วน ประเพณีให้ทานไฟ เป็นต้น เพ่ือให้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่
ของความเชื่อและพิธีกรรมในประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชมากข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของไทย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่
ในระดับที่กว้างขึ้น และสามารถน าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการด าเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือ
ความมั่นคงทางวัฒนธรรมในระดับประเทศต่อไป 

3. ควรมีการน าแนวคิดเรื่องประเพณีประดิษฐ์ไปศึกษาประเพณีในท้องที่อ่ืน ๆ ของประเทศ
ไทย เพ่ือเป็นเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป 
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การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลตามทัศนะของผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของผูท้รง
อิทธิพลด้านสุขภาพ: กรณีศึกษา ฟ้าใส พึ่งอุดม 

Personal Branding According to the Viewpoint of Online Media 
Followers of a Health Influencer: Case Study of Fahsai Puengudom 

 
ชนิภรณ์  แก้วโชติ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, eve.chaniporn.5932@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลตามทัศนะของ
ผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ: กรณีศึกษา ฟ้าใส พ่ึงอุดม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นแนวทางในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการค้นคว้าหลักฐานจาก
เอกสารต่าง ๆ (Documentary Research)  

ผลการวิจัย พบว่า การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
1. การส ารวจ พบว่า มีลักษณะทรงผมที่ตั้ง การแต่งกายส่วนใหญ่คือเสื้อโปโลสีด าของฟิตจังชั่น  
มีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีและสมส่วน ท าให้รู้สึกถึงความเป็นเจนเทิลแมน (Gentlemen) 2. การสร้าง พบว่า 
มีความเข้าใจผู้อ่ืน โดยภาพลักษณ์ที่สังเกตได้ คือ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาและทรงผมทรงตั้ง
น้ าเสียงที่นุ่มนวลน่าฟัง มีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์จากการติดตามรายการช่องยูทูป (YouTube)  
3. การสื่อสาร พบว่า วิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายสะท้อนถึงความจริงใจ ช่องทางที่พบบ่อยสุด คือ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) และยูทูป (YouTube) 4. การดูแลรักษาให้คงไว้ พบว่า มีความเป็นตัวของตัวเองอย่าง
แท้จริงและมีความสม่ าเสมอท าให้รับรู้ถึงความจริงใจที่สื่อสารออกไปโดยไม่หวังผลประโยชน์ 

 
ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์แบรนด์บุคคล ผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ 
 
Abstract  

The objective of the study was to study personal branding according to the 
viewpoint of online media followers of a health influencer: case study of Mr.Fahsai 
Puengudom. The research methodology was qualitative research, used as a study 
guideline. The study collected data by using focus group, participant observation, 
and documentary research. 
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Results indicated that building an image for a personal brand of Mr.Fahsai 
Puengudom consists of 4 steps as follows. 1) Surveying indicated that he has a spiky 
hairstyle; he mainly wears black polo shirts of Fit Junctions; he is good-looking and his 
body is slender; therefore, these things make people feel the gentleman. 2) Building 
indicated that he understands other people–the apparent images are his smiling face, 
spiky hairstyle, and soft and pleasant voice. People have experience with the brand from 
following the program on YouTube. 3) Communication indicated that the simple 
communication method reflects sincerity. The channels, which people can see him most 
often, are Facebook and YouTube. 4) Maintenance indicated that his true individuality 
and consistency make people feel the sincerity, which is communicated without 
expecting any benefits. 

 
Keywords: personal branding, influencer, viewpoint 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การมีสุขภาพที่ดี เป็นอีกหนึ่งปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการด ารงชีวิต
เพ่ืออยู่รอด ผู้บริโภคหันมาให้ความส าคัญต่อเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะร่างกายของเรา
มีเพียงแค่ร่างเดียวจึงไม่สามารถเปลี่ยนองค์ประกอบร่างกายได้บ่อยครั้ง และเมื่อสถานการณ์ปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น สถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 
และฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในทุกด้าน อีกทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะพฤติกรรมในเรื่องของการดูแลสุขภาพ  

เทรนด์สุขภาพประจ าปี 2021 จึงไม่ใช่แค่การออกก าลังกายรูปแบบใหม่ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
(Healthy food) ที่ก าลังมาแรง สูตรการลดน้ าหนัก (Diet) แห่งยุค หรือการมาถึงของแก็ดเจ็ต (Gadget) 
ล้ าสมัย หากแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคเทรนด์ Home Wellness เมื่อผู้คนหันมา
ใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้น และไม่มั่นใจที่จะออกไปท ากิจกรรมนอกบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมที่
ต้องเสียเหงื่อในสถานที่ปิดอย่างสถานออกก าลังกาย (Fitness) หรือแม้แต่สวนสาธารณะกลางแจ้งที่มีคน
พลุกพล่าน การออกก าลังกายภายในบ้านจึงถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากท่ีสุด (The standard, จับ
ตา 5 เทรนด์สุขภาพมาแรงในปี 2021, 2564: ออนไลน์) 

หลายธุรกิจจึงปรับตัวสู่การเป็นธุรกิจด้านสุขภาพ เพราะปัจจุบัน มูลค่าตลาดสุขภาพโดยรวมอยู่
ที่ 65,000 ล้านบาท คาดว่าปีนี้มูลค่าตลาดรวมจะโตขึ้น 6.30% และถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบันท าให้มี
ข้อจ ากัดในการออกก าลังกายแต่ความต้องการที่จะมีสุขภาพดีของผู้บริโภคมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย  ๆ 
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พฤติกรรมในการออกก าลังกายของผู้บริโภคจึงต้องมีปรับตัวโดยหันมาการออกก าลังกายผ่านทาง
แพลตฟอร์มออนไลน์ ค้นหาคลิปสอนออกก าลังกาย ความต้องการในการออกก าลังกายของผู้บริโภคใน
พ้ืนที่กรุงเทพฯ จะเติบโตต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายงานค าค้นหายอดนิยมประจ าปี 2563 ‘A 
Year in Search 2020 Thailand’ โดย Think with Google พบว่า ปีที่ผ่านมามีการค้นหาคลิปโยคะ
บนยูทูปมากกว่าปี 2562 ถึง 70% ในขณะที่เวลาในการรับชมวีดีโอออกก าลังกายบนยูทูปเพ่ิมขึ้นถึง 
80% (ธนาคารกรุงเทพ, ‘ธุรกิจออกก าลังกายออนไลน์’ กับโอกาสเติบโตช่วงโควิด, 2564: ออนไลน์) 

ความต้องการในการที่จะมีสุขภาพที่ดีมีเพ่ิมขึ้น ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูล เรื่องสุขภาพ
จากช่องทางสื่อออนไลน์ได้หลากหลาย เช่น ช่องทางยูทูป (YouTube) และช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
และหนึ่งในช่องยูทูปที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ได้แก่ ช่องฟิตจังชั่น (Fitjunctions) ของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม 
ที่มีการด าเนินรายการ ผ่านตัว ฟ้าใส พึ่งอุดม เป็นช่องที่ให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ โภชนาการ และการ
ออกก าลังกาย ที่มีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ท าให้ปัจจุบันช่อง ฟิตจังชั่น มีผู้ติดตาม 9.58 แสนคน 

ในปี 2020 ผู้ที่ได้รับรางวัล ผู้ทรงอิทธิพล จากงาน “Thailand Influencer Awards 2020 
presented by Tellscore” งานประกาศรางวัลผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อผู้ติดตามและ
แบรนด์ ผลิตผลงานสุดสร้างสรรค์ตลอดปี 2563 และในปีนี้ สาขา Best Health & Sports Influencer 
นั้นคือ “ฟ้าใสพ่ึงอุดม” หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนาม “โค้ชฟ้าใส Fit Junctions” เทรนเนอร์และยูทูป
เบอร์ชื่อดังผู้ก่อตั้งและออกแบบหลักสูตร Fit Junctions Academy สถาบันสอนออกก าลังกายและ
โภชนาการชั้นน าของไทย (แนวหน้า, ส่อง 6 อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ปี’63 คอนเทนต์ปังจนมงลง, 2564: 
ออนไลน์) 

จุดเริ่มต้นเมื่อกลับมาจากนิวซีแลนด์ ได้เกิดกระแสรักสุขภาพขึ้นในประเทศไทย จึงน าไดอารี่ 
(Diary) ที่เขียนเก็บไว้ น ามาถ่ายทอดลงบนโซเชียลมีเดีย (Social media) โดยเริ่มจากอินสตราแกรม
(Instagram) เล่าเรื่องราวต่าง ๆ เช่น วันนี้กินอย่างไร ออกก าลังกายอย่างไร จนท าให้มีผู้ติดตาม
เพ่ิมขึ้นและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว และได้ขยายช่องทางการติดตามไปยัง เฟซบุ๊ก (Facebook) และ 
ยูทูป (YouTube) 

 ฟ้าใส พ่ึงอุดม กลายเป็นที่รู้จักและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจ
ด้านสุขภาพ แรงบันดาลใจให้ความรู้ในเรื่องออกก าลังกายและผู้บริโภคจ านวนมากได้ให้ ฟ้าใส พ่ึง
อุดม เป็นต้นแบบของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และมีผู้ติดตามผลงานและชื่นชอบในผลงานและตัว
บุคคลของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม จ านวนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี จากจุดเริ่มต้นของการน าเสนอเนื้อหาให้ความรู้ด้าน
สุขภาพจบปัจจุบันกลายเป็นแบรนด์บุคคลผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพที่ผู้บริโภครู้จักมากที่สุดคนหนึ่ง 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลตามทัศนะของ
ผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ: กรณีศึกษา ฟ้าใส พ่ึงอุดม เพ่ือให้ทราบถึงทัศนะ
ของผู้ติดตามสื่อออนไลน์มีความคิดเห็นต่อแบรนด์อย่างไรและเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
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ด้านสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพสามารถน าผลวิจัยที่ได้น าไปปรับปรุงพัฒนาการสร้างแบรนด์
บุคคล เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อเรื่องการมี
สุขภาพที่ดีเป็นอย่างมาก  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพ่ือศึกษาการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลตามทัศนะของผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของผู้ทรง
อิทธิพลด้านสุขภาพ: กรณีศึกษา ฟ้าใส พ่ึงอุดม  
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนะ 
ทัศนะ ตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า “Viewpoint” แปลว่า ความรู้สึก ความเห็น ในทาง

จิตวิทยาถือว่า ทัศนะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ไม่ได้สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย อาจจะต้องอาศัยการศึกษาและ
ค้นคว้าในวิธีที่ซับซ้อน ความหมายในงานวิจัยนี้ ทัศนะ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกถึงสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยสามารถเป็นในทางที่พ่ึงพอใจหรือไม่พ่ึงพอใจก็ได้และการจะมีทัศนะกับสิ่งนั้นต้องผ่านการ
มีประสบการณ์ร่วม ซึ่งมีการไตร่ตรองที่ดีแล้วก่อนแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่สามารถ
สังเกตได้ และยังส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์อีกด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บุคคล 
กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล (The Personal Branding Process: DCCM) Schawbel, D 

(2008) 1. การส ารวจค้นหา (Discover) 2. การสร้าง (Create) 3. การสื่อสาร (Communicate) 4. การ
รักษาให้คงไว้ (Maintain)  

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคล 
Kotler (1997) องค์ประกอบ 4 อย่างด้วยกัน 1. Attributes คือ รูปร่างหน้าตาภายนอกที่ท า

ให้เกิดการจดจ า 2. Benefits คือ การบอกถึงคุณประโยชน์ 3. Values คือ การสร้างคุณค่าให้รู้สึกใช้
แล้วภาคภูมิใจ ไว้ใจ 4. Personality คือ การมีบุคลิกภาพ เช่น ใช้แล้วแสดงถึงความเป็นวัยรุ่นใช้แล้ว
ท าให้ดูเป็นคนทันสมัยจากการศึกษาผู้วิจัยจึงศึกษาการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ โดยอาศัยองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ในทัศนะของผู้ติดตามสื่อออนไลน์เพ่ือให้ได้ข้อมูลในมุมมองของผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรง 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลสื่อออนไลน์ 
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงศึกษา ฟ้าใส พ่ึงอุดม ซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพในกลุ่มเมกาอินฟลู 

เอนเซอร์และท าการศึกษาทางช่องทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ช่องทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook 
fanpage): Fit junctions และยูทูป (YouTube): Fitjunctions  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วิลินดา นนทมาตร์ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การสร้างแบรนด์บุคคลในธุรกิจเพลงลูกทุ่ง

กรณีศึกษา หญิงลี ศรีจุมพล” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการสื่อสารแบรนด์บุคคลในธุรกิจเพลง
ลูกทุ่งเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของ และศึกษาถึงภาพลักษณ์ของนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดนิยม หญิงลี  
ศรีจุมพล ผลการวิจัย พบว่า การสร้างแบรนด์บุคคลมีการวางแผนกลยุทธ์สื่อสารในการสร้างแบรนด์
บุคคล และการดูแลภาพลักษณ์ของศิลปินมาใช้ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้มีความโดดเด่นชัดเจน ด้าน
ผู้บริโภค มีมุมมองเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของหญิงลี ศรีจุมพล ว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความอ่อนหวาน 
ร่าเริง สนุกสนาน อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์คือ ทรงก้นหอย 

ผู้ศึกษาได้น าการศึกษาเรื่อง “การสร้างแบรนด์บุคคลในธุรกิจเพลงลูกทุ่ง กรณีศึกษา หญิงลี 
ศรีจุมพล” มาประกอบเป็นแนวคิดประเด็นค าถามเกี่ยวกับขั้นตอนในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์
บุคคล  

ณัฐชยา ใจจูน (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า อันได้แก่ ชื่อตราสินค้า เครื่องหมายตราสินค้า เครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ ประเทศผู้ผลิตสินค้า และปัจจัยด้าน การรับรู้คุณค่า ได้แก่ สิ่งเร้า อวัยวะรับสัมผัส 
ประสบการณ์เดิม ทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผู้ศึกษาได้น าการศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในประเด็นการสร้างภาพลักษณ์ของ
แบรนด์บุคคล  

 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลตามทัศนะของผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของผู้
ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ: กรณีศึกษา ฟ้าใส พ่ึงอุดม” ผู้ศึกษาเลือกวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม มีการ
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สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และมีการค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารต่าง ๆ 
(Documentary Research) เพ่ือให้ไดข้้อสรุปตรงตามประเด็นของการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ในการเป็นผู้เข้าร่วมสนทนา

กลุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีลักษณะเป็นผู้ที่ติดตามและชื่นชอบ (แฟนคลับ) 
ผลงานของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม สามารถจดจ าและให้รายละเอียดถึงภาพลักษณ์ของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม ได้อย่าง
ชัดเจน มีประสบการณ์ทางตรงกับแบรนด์ ในบทบาทของการเป็นผู้ติดตามมาในระยะหนึ่งและเป็น
นักเรียนที่ลงคอรส์เรียนด้านสุขภาพของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม ที่ติดตามสื่อออนไลน์ช่องทางเดียวกัน คือ  
เฟซบุ๊ก (Facebook): Fit junctions และยูทูป (YouTube): Fitjunctions จ านวน 9 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การศึกษาเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลตามทัศนะของผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของ 

ผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ: กรณีศึกษา ฟ้าใส พ่ึงอุดม” ผู้ศึกษาต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นแก่นแท้ของ
เนื้อหาอย่างแท้จริงจึงเลือกการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ศึกษาจึงได้เลือกใช้
เครื่องมือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) และการค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารต่าง ๆ 
(Documentary Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลตามทัศนะของผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของ 

ผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ: กรณีศึกษา ฟ้าใส พ่ึงอุดม” ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง 
ดังนี้ 

1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ คือ ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์
บุคคลของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม บทสัมภาษณ์ เทปบันทึกรายการ บทความต่างๆที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ค้นหาข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต 

2. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ คือ การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลการจากผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการสนทนาในประเด็นหัวข้อที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล   

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับการเก็บข้อมูล โดย
รวบรวมและเรียบเรียงบทสนทนากลุ่มจากการถอดเทปการสนทนากลุ่มจากของผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informant) และสมุดบันทึกการสังเกตการณ์ (Field-Notes) รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ได้มาจัดเป็น
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หมวดหมู่และค้นหาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากข้อมูลที่ท าการถอดเทป 
น ามาลดทอนข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลมีพิจารณาและคัดกรองเนื้อหาในประเด็นที่มีความหมายตรงกัน
และความหมายแฝงหรือความหมายที่แตกต่างกันจากบทสนทนาของผู้ให้ข้อมูล เช่น ทัศนะการสร้าง
ภาพลักษณ์แบรนด์ บุคคล ถ้ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยจะจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกัน แต่
หากข้อมูลที่มีทัศนะแตกต่างกันจากผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะเก็บไว้และน าประเด็นที่ส าคัญมาท าการ
วิเคราะห์อีกครั้งเพื่อค้นหาความส าคัญและความหมายที่ซ่อนอยู่ในบทสนทนา หลังจากนั้นตีความและ
น าประเด็นเหล่านั้นมาวิเคราะห์และท าการสรุปการศึกษาเพ่ือเป็นการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าข้อมูล
ที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
ผลการวิจัย  

การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลตามทัศนะของผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของผู้ทรงอิทธิพลด้าน
สุขภาพ: กรณีศึกษา ฟ้าใส พ่ึงอุดม ผลการวิจัยพบว่า 

ส่วนที่ 1 การส ารวจ 
ผลการวิจัย พบว่า ฟ้าใส พึ่งอุดม มีลักษณะทรงผมที่ตั้ง การแต่งกายส่วนใหญ่สวมใส่เสื้อโปโล

สีด าของ ฟิตจังชั่นมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีและสมส่วน กล้ามเนื้อที่ดูสมบูรณ์ดูไม่ใหญ่จนเกินไปท าให้รู้สึก
ถึง ผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ มีท่าทางการเดินที่ดูสุภาพ ดูเป็นลักษณะของความเป็น Gentlemen ดูดี
และมีความฉลาดรอบรู้ และเป็นตัวของตัวเองที่เรียบง่ายและจริงใจ ลักษณะที่ใส่ใจและดูแลผู้อ่ืน ทั้ง
ในเรื่องการตอบค าถามในปัญหาที่ผู้ติดตามก าลังหาทางออก ท าให้รู้สึกอบอุ่นสามารถเข้าถึงได้มีความ
เป็นกันเองเปรียบเสมือนให้ความเป็นพ่ีน้อง ลักษณะการพูดที่ดูมีเสน่ห์ด้วยเนื้อเสียงที่นุ่มนวลและ
สุภาพแต่มีพลัง ด้านการถ่ายทอดสามารถท าเรื่องที่ยากจะเข้าใจถ่ายทอดออกมาให้กลายเป็นเรื่องที่
คนธรรมดาสามารถเข้าใจได้  

ส่วนที่ 2 การสร้าง 
ประกอบไปด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. ภาพลักษณ์แบรนด์บุคคล 
ผลการวิจัย พบว่า ในทัศนะของผู้ติดตามมีความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ ฟ้าใส  

พ่ึงอุดม ความเป็นผู้ทางอิทธิผลที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความพยายามที่จะเข้าใจในความรู้สึก
ของผู้อ่ืนโดยเฉพาะในเรื่องของการออกก าลังกายและการดูและสุขภาพ ท าให้ผู้ติดตามรู้สึกว่า ฟ้าใส 
พ่ึงอุดมเปรียบเสมือนคนที่คอยดูแลผู้อ่ืนและพร้อมจะให้ค าปรึกษาในเรื่องสุขภาพและความคิดอยู่
ตลอดเวลาอีกทั้งยังใส่ใจปัญหาของคนอ่ืน โดยใช้วิธีการพูดคุยด้วยถ้อยค าที่เห็นอกเห็นใจและส่งต่อ
สร้างก าลังใจให้แก่ผู้อ่ืน  
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ด้านการสื่อสารมีการใช้น้ าเสียงที่นุ่มนวล น่าฟัง ให้รู้สึกสุภาพ เนื้อหาที่น ามาเผยแพร่ยังมีการ
สอดแทรกแนวคิดหรือทัศนะที่ดีในทางที่เป็นบวกส่งผลให้ผู้ติดตามได้รับพลังด้านบวกกลับมา และมี
ความ สามารถในถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจอย่าง เนื้อหาเชิงวิชาการ สื่อสารออกมาท า
ให้ผู้ติดตามสามารถเข้าใจได้ง่ายแม้อาจไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ มาก่อน จากสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาท า
ให้เป็นเสน่ห์ที่ดูดใจน่าเข้าหาและรู้สึกเข้าถึงได้ แม้ในบทบาทของการผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพใน
ช่องทางยูทูป (YouTube) เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการออกก าลังกายและฟิตเนส 

2. ประสบการณ์ร่วม 
ผลการวิจัย พบว่า จากทัศนะผู้ติดตามที่เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้ให้ความเห็นว่ามี

ประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์จากการติดตามรายการทางช่องทางยูทูป (YouTube) ในสมัยก่อนที่ยัง
เป็นรายการวอดเดอะแฟต (WHAT THE FAT?!) สมัยนั้นยังไม่มีรายการทางยูทูปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพเท่ากับในปัจจุบันนี้ ท าให้กลายเป็นเหมือนผู้บุกเบิกยูทูปเบอร์ด้านสุขภาพคนแรก ๆ จน
มาถึงปัจจุบัน ผู้ติดตามที่เป็นผู้เข้าร่วมสนทนาจ านวนมากได้ผันตัวสู่การเป็นนักเรียนของคุณ ฟ้า ใส 
พ่ึงอุดม ในสถาบันฟิตจังชั่น (Fit Junctions) เกิดเป็นสังคมของการเรียนรู้และการให้ความรู้ในด้าน
สุขภาพซึ่งกันและกัน  

ส่วนที่ 3 การสื่อสาร 
การสื่อสารแบรนด์ 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์บุคคลของฟ้าใส พบว่า ฟ้าใส พ่ึงอุดม มีวิธีการสื่อสารที่เข้าใจ

ง่ายและน่าสนใจสามารถอธิบายในเรื่องที่ยากจะสื่อสารออกมาท าให้คนธรรมดาสามารถเข้าใจได้ง่าย  
ๆ จากการสื่อสารได้สะท้อนออกมาถึงความจริงใจของแบรนด์ในการเป็นแบรนด์ที่ให้ผู้อ่ืนก่อน ด้าน
เนื้อหามีคุณค่าให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ติดตามอยู่เสมอเพราะจากการที่แบรนด์มีการพัฒนาและ
หาความรู้อย่างสม่ าเสมอในการน าเสนอรูปแบบของเนื้อหา (Content) ที่ใช้ในการสื่อสารแบรนด์
ออกมาและมีการน างานวิจัยและวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงส่งผลให้คอนเทนต์มีความน่าเชื่อถืออย่างมาก
และไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ฟรีก็สามารถให้ความรู้ได้อย่างคุ้มค่าจนผู้ติดตามอยากจะเปลี่ยนไป
สนับสนุนคอนเทนต์ที่มีค่าใช้จ่าย ช่องทางในการสื่อสารที่พบถี่ที่สุดคือช่องทางเฟซบุ๊กที่มีการน าเสนอ
คอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายและมีความถี่ในการลงเกือบทุกวัน ทั้งรูปแบบบทความและไลฟ์สดท าให้
ผู้ติดตามเกิดความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับแบรนด์ของ ฟ้าใส พึ่งอุดม หรือที่ทุกคนเรียก “พ่ีฟ้า” มากขึ้น ด้าน
ทางช่องทางยูทูปที่มีการลงคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้อย่าสม่ าเสมอน าเสนอในรูปแบบที่คนธรรมดาก็
สามารถเข้าใจได้  
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ส่วนที่ 4 การดูแลรักษาให้คงไว้ 
การดูแลรักษาให้คงไว้ 
ผลการวิจัย พบว่า การที่จะรักษาแบรนด์ให้คงไว้นั้น แบรนด์บุคคลต้องมีความเป็นตัวของ

ตัวเองอย่างแท้จริงและผู้ติดตามต้องสามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจของแบรนด์และควรสื่อสารออกไป
โดยไม่หวังผลประโยชน์ และอีกสิ่งที่ส าคัญคือความต่อเนื่องที่สม่ าเสมอของแบรนด์ในการที่จะสื่อสาร
ความเป็นแบรนด์ของการเป็นผู้ให้ความรู้ในด้านสุขภาพและรูปแบบความคิดในเรื่องของการออกก าลัง
กายรวมถึงโภชนาการที่บุคคลทั่วไปสามารถท าตามได้ง่ายจากวิธีการสื่อสารของแบรนด์ที่ท าเรื่องยาก
ให้กลายเป็นเรื่องง่ายสามารถท าได้อย่างยั่งยืนจนท าให้แบรนด์บุคคล ฟ้าใส พ่ึงอุดม เป็นต้นแบบของ  
ผู้ที่ติดตามหลาย ๆ คนทั้งในด้านความคิดและการด าเนินชีวิตของคนรักสุขภาพ 

 
สรุปผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 การส ารวจ 
ผลการวิจัย พบว่า ฟ้าใส พ่ึงอุดม มีลักษณะทรงผมที่ตั้ง การแต่งกายส่วนใหญ่สวมใส่เสื้อโปโล

สีด าของ ฟิตจังชั่นมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีและสมส่วน กล้ามเนื้อที่ดูสมบูรณ์ดูไม่ใหญ่จนเกินไปท าให้รู้สึก
ถึง ผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ มีท่าทางการเดินที่ดูสุภาพ ดูเป็นลักษณะของความเป็น Gentlemen ดูดี
และฉลาดรอบรู้ และเป็นตัวของตัวเองที่เรียบง่ายและจริงใจ ลักษณะที่ใส่ใจและดูแลผู้อ่ืน มีความเป็น
กันเองเปรียบเสมือนให้ความเป็นพ่ีน้อง ลักษณะการพูดที่ดูมีเสน่ห์ด้วยเนื้อเสียงที่นุ่มนวลและสุภาพ
แต่มีพลัง ด้านการถ่ายทอดวิชา ที่สามารถท าเรื่องที่ยากจะเข้าใจถ่ายทอดออกมาให้กลายเป็นเรื่องที่
คนธรรมดาสามารถเข้าใจได้  

ส่วนที่ 2 การสร้าง 
1. ภาพลักษณ์แบรนด์บุคคล 
ผลการวิจัย พบว่า ในทัศนะของผู้ติดตามมีความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม 

ความเป็นผู้ทางอิทธิพลที่มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อ่ืนโดยเฉพาะในเรื่องของการออกก าลังกาย
และการดูแลสุขภาพท าให้ผู้ติดตามรู้สึกว่า ฟ้าใส พ่ึงอุดมเปรียบ เสมือนคนที่คอยดูแลผู้อ่ืนและจะให้
ค าปรึกษาในเรื่องสุขภาพและความคิดอยู่ตลอดเวลา โดยภาพลักษณ์ที่สังเกตเห็นได้ คือ ใบหน้าที่มี
การยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาและทรงผมที่มีการจัดทรงให้ผมตั้ง ๆ ท าให้จดจ าได้ง่าย ทางด้านการแต่ง
กายสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะสีทึบไม่ฉูดฉาดแต่ให้ความรู้สึกสุภาพ ส่งเสริมให้มีภาพลักษณ์เป็นบุคคลมี
กาลเทศะในทุกสถานการณ์ ด้านการสื่อสารในการใช้น้ าเสียงที่นุ่มนวล น่าฟัง รู้สึกสุภาพ เนื้อหามีการ
สอดแทรกแนวคิดหรือทัศนะที่ดีส่งผลให้ผู้ติดตามได้รับพลังด้านบวกกลับมา มีความสามารถในถ่ายทอด
เนื้อหาที่เป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจอย่างเนื้อหาเชิงวิชาการ สื่อสารออกมาท าให้ผู้ติดตามสามารถเข้าใจได้
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ง่ายรู้สึกเข้าถึงได้ถึงบทบาทของการผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพในช่องทางยูทูป (YouTube) เป็นอันดับหนึ่ง
ในเรื่องการออกก าลังกายและฟิตเนส 

2. ประสบการณ์ร่วม 
ผลการวิจัย พบว่า มีประการณ์ร่วมกับแบรนด์จากการติดตามรายการทางช่องทางยูทูป 

(YouTube) ในสมัยก่อนที่ยังเป็นรายการวอดเดอะแฟต (WHAT THE FAT?!) สมัยนั้นยังไม่มีรายการ
ทางยูทูปท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเท่ากับในปัจจุบันนี้ ท าให้กลายเป็นเหมือนผู้บุกเบิกยูทูปเบอร์
ด้านสุขภาพคนแรก ๆ จนมาถึงปัจจุบัน ผู้ติดตามที่เป็นผู้เข้าร่วมสนทนาจ านวนมากได้ผันตัวสู่การเป็น
นักเรียนของคุณ ฟ้าใส พึ่งอุดม ในสถาบันฟิตจังชั่น (Fit Junctions) เกิดเป็นสังคมของการเรียนรู้และ
การให้ความรู้ในด้านสุขภาพซึ่งกันและกัน  

ส่วนที่ 3 การสื่อสาร 
การสื่อสารแบรนด์ 
ผลการวิจัย พบว่า ฟ้าใส พ่ึงอุดม มีวิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจสามารถอธิบายใน

เรื่องที่ยากจะสื่อสารออกมาท าให้คนธรรมดาสามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ สะท้อนออกมาถึงความจริงใจ
ของแบรนด์ในการเป็นแบรนด์ที่ให้ผู้ อ่ืนก่อนด้านเนื้อหามีคุณค่าให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
ติดตามอยู่เสมอเพราะจากการที่แบรนด์มีการพัฒนาและหาความรู้อย่างสม่ าเสมอในการน าเสนอ
รูปแบบเนื้อหาในการสื่อสารแบรนด์ (Content) และมีการน างานวิจัยและวิทยาศาสตร์มาอ้างอิง
ส่งผลให้คอนเทนต์มีความน่าเชื่อถืออย่างมากและไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ฟรีก็สามารถให้ความรู้ได้
อย่างคุ้มค่าจนผู้ติดตามอยากจะเปลี่ยนไปสนับสนุนคอนเทนต์ที่มีค่าใช้จ่าย ช่องทางในการสื่อสารที่
พบถี่ที่สุด คือ ช่องทางเฟซบุ๊กท่ีมีการน าเสนอคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายและมีความถี่ในการลงเกือบทุกวัน 
ท าให้ผู้ติดตามเกิดความรู้สึกท่ีใกล้ชิดกับแบรนด์ของ ฟ้าใส พึ่งอุดม หรือที่ทุกคนเรียก “พ่ีฟ้า” มากขึ้น 
ด้านทางช่องทางยูทูปที่มีการลงคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอน าเสนอในรูปแบบที่คนธรรมดาก็
สามารถเข้าใจได้  

ส่วนที่ 4 การดูแลรักษาให้คงไว้ 
การดูแลรักษาให้คงไว้ 
ผลการวิจัย พบว่า การที่จะรักษาแบรนด์ให้คงไว้นั้น แบรนด์บุคคลต้องมีความเป็นตัวของ

ตัวเองอย่างแท้จริงและผู้ติดตามต้องสามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจของแบรนด์และควรสื่อสาร
ออกไปโดยไม่หวังผลประโยชน์ และอีกสิ่งที่ส าคัญคือความต่อเนื่องที่สม่ าเสมอของแบรนด์ในการที่จะ
สื่อสารความเป็นแบรนด์ของการเป็นผู้ให้ความรู้ในด้านสุขภาพและรูปแบบความคิดในเรื่องของการ
ออกก าลังกายรวมถึงโภชนาการที่บุคคลทั่วไปสามารถท าตามได้ง่ายจากวิธีการสื่อสารของแบรนด์ที่ท า
เรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายสามารถท าได้อย่างยั่งยืนจนท าให้แบรนด์บุคคล ฟ้าใส พ่ึงอุดม เป็น
ต้นแบบของผู้ที่ติดตามหลาย ๆ คนทั้งในด้านความคิดและการด าเนินชีวิตของคนรักสุขภาพ 
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อภิปรายผล  
ส่วนที่ 1 การส ารวจ 
ผลการวิจัย พบว่า ฟ้าใส พึ่งอุดม มีลักษณะทรงผมที่ตั้ง การแต่งกายส่วนใหญ่สวมใส่เสื้อโปโล

สีด าของ ฟิตจังชั่นมีรูปร่างหน้าตาที่ดูดีและสมส่วน กล้ามเนื้อที่ดูสมบูรณ์ดูไม่ใหญ่จนเกินไปท าให้รู้สึก
ถึง ผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ มีท่าทางการเดินที่ดูสุภาพ ดูเป็นลักษณะของความเป็น Gentlemen ดูดี
และฉลาดรอบรู้  และมีเป็นตัวของตัวเองที่เรียบง่ายและจริงใจ ลักษณะที่ใส่ใจและดูแลผู้ อ่ืน 
เปรียบเสมือนให้ความเป็นพ่ีน้องลักษณะการพูดที่ดูมีเสน่ห์ด้วยเนื้อเสียงที่นุ่มนวลและสุภาพ ด้านการ
ถ่ายทอดวิชาที่สามารถท าเรื่องที่ยากจะเข้าใจถ่ายทอดออกมาให้กลายเป็นเรื่องที่คนธรรมดาสามารถ
เข้าใจได้ สอดคล้องกับแนวคิด เสริมยศ ธรรมรักษ์ (2554) ที่กล่าวว่า ขั้นตอนการส ารวจนั้นจะต้อง
อาศัยแรงขับเคลื่อนจากหลาย ๆ คนที่อยู่รอบข้างรวมถึงการทัศนะของคนทั่วไปที่มีต่อบุคคลคนนั้น 
ในขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการส ารวจตัวเองในด้านบุคลิกภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวเอง เพ่ือให้ทราบว่า 
เรามีจุดเด่น จุดด้อยในส่วนใด เพื่อที่จะได้น าไปสู่การพัฒนาแบรนด์บุคคลต่อไป  

ทั้งนี้จากบทสัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ ฟ้าใส พ่ึงอุดม กล่าวว่า “พ่ีรู้สึกค าว่าสร้างภาพลักษณ์
เนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่พ่ีท าเลย มันเป็นการน าเสนอสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วน าเสนอให้ดีที่สุดนี่เป็น KEY หลัก
เลยนะ”  โดยแนวทางแบรนด์บุคคลในทัศนะของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม คือ การน าสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริง
ของตัวเราโดยไม่ผ่านการปรุงแต่งและน าเสนอความเป็นตัวตนออกมาให้ได้มากที่สุด ท าให้ผู้ติดตาม
เกิดทัศนะที่ดีต่อแบรนด์และรับรู้ได้ถึงความจริงใจในตัวตนของแบรนด์อย่างธรรมชาติ เพราะถ้าแบรนด์
เริ่มต้นจากการปรุงแต่งตัวตนขึ้น เมื่อระยะเวลาผ่านไปตัวตนที่แท้จริงจะประจักษ์สู่ภายนอก  

ส่วนที่ 2 การสร้าง 
1. ภาพลักษณ์แบรนด์บุคคล 

ผลการวิจัย พบว่า ในทัศนะของผู้ติดตามมีความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ ฟ้าใส  
พ่ึงอุดม เป็นผูท้รงอิทธิผลที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความพยายามที่จะเข้าใจในความรู้สึกของผู้อ่ืน
โดยเฉพาะในเรื่องของการออกก าลังกายและการดูและสุขภาพ ท าให้ผู้ติดตามรู้สึกว่า ฟ้าใส พ่ึงอุดม 
เปรียบเสมือนคนที่คอยดูแลผู้อ่ืนและพร้อมจะให้ค าปรึกษาในเรื่องสุขภาพและความคิดอยู่ตลอดเวลา 
อีกท้ังยังใส่ใจปัญหาของคนอ่ืน โดยใช้วิธีการพูดคุยด้วยถ้อยค าที่เห็นอกเห็นใจและส่งต่อสร้างก าลังใจ
ให้แก่ผู้อ่ืน  

สอดคล้องกับแนวคิด Kotler (1997) ที่ได้ให้องค์ประกอบในการแบรนด์ 4 อย่าง 
1. Attributes คือ รูปร่างหน้าตาภายนอกที่ท าให้เกิดการจดจ า 2. Benefits คือ การบอกถึงคุณประโยชน์ 
3. Values คือ การสร้างคุณค่าให้รู้สึกใช้แล้วภาคภูมิใจ ไว้ใจ 4. Personality คือ การมีบุคลิกภาพ เช่น ใช้
แล้วแสดงถึงความเป็นวัยรุ่นใช้แล้วท าให้ดูเป็นคนทันสมัย ดังนั้นแบรนด์บุคคลของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม มีการ
สร้างคุณค่าหลักคือ การเป็นผู้ให้และทั้งช่วยเหลือท าความเข้าใจปัญหาของคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง โดย
ภาพลักษณ์ท่ีสังเกตเห็นได้ คือ การมีบุคลิกภาพที่ดูดี มีใบหน้าที่มีการยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาและทรงผมที่มี
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การจัดทรงให้ผมตั้ง ๆ ท าให้จดจ าได้ง่ายและดึงดูดความสนใจผู้ที่พบเห็น มีการแต่งกายสวมใส่เสื้อผ้าที่มี
ลักษณะสีทึบ ส่งเสริมให้มีภาพลักษณ์ที่เป็นบุคคลที่ดูดีดูมีกาลเทศะในทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับ
แนวคิด ปัฐมะทิพย์ หมั่นประพฤติ (2551) กล่าวว่า บุคลิกภาพส่วนตัว ถือว่าเป็นสิ่งแรกและส าคัญที่สุด 
ส าหรับการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิด การยอมรับ ความประทับใจ  

ด้านการสื่อสารในการใช้น้ าเสียงที่นุ่มนวล น่าฟัง ท าให้รู้สึกสุภาพ เนื้อหาที่น ามาเผยแพร่
ยังมีการสอดแทรกแนวคิดที่เป็นบวกส่งผลให้ผู้ติดตามได้รับพลังด้านบวกกลับมา และมีความสามารถ
ในถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นเรื่องที่ยากให้เข้าใจง่าย สอดคล้องกัน ปัฐมะทิพย์ หมั่นประพฤติ (2551) กล่าวว่า 
การสร้างภาพลักษณ์อยู่ที่พรสวรรค์และเอกลักษณเ์ฉพาะตัว แต่ในปัจจุบันนอกจากบุคลิกลักษณะด้าน
หน้าตาดีและความสามารถแล้ว ยังต้องมีความคิด สร้างสรรค์ และอาศัยความร่วมมือในทุก
กระบวนการท างาน ทั้งนี้เพราะ ฟ้าใส พ่ึงอุดม มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารอยู่
ตลอดเวลา ยังสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ที่ ฟ้าใส พ่ึงอุดม กล่าวว่า “น้ าเสียงไม่ได้ต่างกันเลยนะแต่ว่า
วิธีการที่ตอบสนองกับค าถาม อันนี้แหละครับที่เรียกว่า Attitude ของคนในวงการฟิตเนส พี่คิดว่าอันนี้
ส าคัญเพราะว่ามันช่วยให้เขาได้ฐานแฟนคลับแล้วก็ฐานลูกค้าตามมา  

2. ประสบการณ์ร่วม 
ผลการวิจัย พบว่า จากทัศนะผู้ติดตามที่ได้ให้ความเห็นว่า มีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์จาก

การติดตามรายการทางช่องทางยูทูป (YouTube) ในสมัยก่อนที่ยังเป็นรายการวอดเดอะแฟต (WHAT 
THE FAT?!) สมัยนั้นยังไม่มีรายการทางยูทูปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเท่ากับในปัจจุบันนี้ ท าให้
กลายเป็นเหมือนผู้บุกเบิกยูทูปเบอร์ด้านสุขภาพคนแรก ๆ จนมาถึงปัจจุบัน ผู้ติดตามที่เป็นผู้เข้าร่วม
สนทนาจ านวนมากได้ผันตัวสู่การเป็นนักเรียนของคุณ ฟ้าใส พ่ึงอุดม ในสถาบันฟิตจังชั่น (Fit Junctions) 
เกิดเป็นสังคมของการเรียนรู้และการให้ความรู้ในด้านสุขภาพซึ่งกันและกัน สอดคล้อง แนวคิดของ วิรัช 
ลภิรัตนกุล (2544) กล่าวถึงความหมายของ “ภาพลักษณ์” ว่า เป็นภาพที่ได้ก าเนิดขึ้น ภายในจิตใจของ
บุคคล (Mental Picture) ของคนภาพภายในจิตใจนั้น อาจจะเกิดขึ้นจากความประทับใจ แท้จริงของ
บุคคล (True Impression) ซึ่งจะมีผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งนั้น โดย ภาพลักษณ์ของ
บุคคลเกิดจากประสบการณ์ทั้ง 2 แบบ ดังนี้ประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) คือ การที่ประสบ
หรือสัมผัสกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง และประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience) คือ การที่
ไม่ได้ประสบหรือสัมผัสกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเองแต่ได้ยินหรือรับข่าวสารมาจากการบอกเล่าของ
บุคคลอื่นที่ประสบหรือสัมผัสและสามารถเชื่อถือได้ เพราะการที่มีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ท าให้
ผู้ติดตามรู้จักตัวตนและภาพลักษณ์แบรนด์ที่แท้จริง  
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ส่วนที่ 3 การสื่อสาร 
3. การสื่อสารแบรนด์ 

ผลการศึกษา พบความคิดเห็นว่าแบรนด์บุลคลของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม มีการสื่อสารที่เข้าใจ
ง่ายน่าสนใจจากเรื่องยากสื่อสารออกมาให้คนธรรมดาเข้าใจได้ง่าย ๆ สะท้อนออกมาเป็นความจริงใจ
ของแบรนด์ที่ให้ผู้อื่นก่อน ด้านช่องทางที่พบบ่อยสุดทางช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีการท าคอน
เทนต์ (content) ที่เข้าใจง่ายและลงบ่อย ๆ เกือบทุกวัน และช่องทางยูทูป (YouTube) ที่มีการลง
คลิปวิดีโอการให้ความรู้ สอดคล้องแนวคิดของ ติวมาสเตอร์ (2563) กล่าวว่า ผู้ทรงอิทธิพลในสื่อ
ออนไลน์เป็นผู้ที่ท าคอนเทนต์เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ และมีความสามารถในการ
น าเสนอเนี้อหาให้ผู้บริโภคคล้อยตามหรือพูดโน้มน้าวใจผู้บริโภคได้ เป็นบุคคลที่ผู้บริโภครู้สึกถึงความ
ใกล้ชิดและจริงใจส่งผลให้ผู้ทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน์มักจะมีผู้ติดตามจ านวนมาก และจากข้อมูลที่
ปรากฎ พบว่า ฟ้าใส พ่ึงอุดม มีการสื่อสารทางช่องทางเฟซบุ๊กด้วยความถี่จ านวนมากในทุก ๆ วัน
เพราะเป็นการสื่อสารที่ง่ายและสะดวกทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยเนื้อหาในเพจมีการสื่อสารที่
สามารถเข้าใจได้ง่ายและกระชับมีความน่าสนใจ  

ส่วนที่ 4 การดูแลรักษาให้คงไว้ 
การดูแลรักษาให้คงไว้ 
ผลการวิจัย พบว่า การที่จะรักษาแบรนด์ได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองอย่าง

แท้จริงและมีความสม่ าเสมอโดยสัมผัสได้ถึงความจริงใจของแบรนด์ที่จะสื่อสารออกไปโดยไม่หวัง
ผลประโยชน์เป็นต้นแบบที่ดี ทางความคิด และการด าเนินชีวิตของคนรักสุขภาพ สอดคล้อง กับ
แนวคิดของ Blackwell and Stephan (2004: 293) ได้กล่าวว่า “ภาพลักษณ์ทั้งหมดของ บุคคลที่
ปรากฏผ่านสื่อมวลชนให้สังคมรับรู้ถึงความเป็นตัวตนของคน ๆ นั้นที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ตามแต่
ความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละกลุ่มในสังคมหรือตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะถูกเรียกว่าเป็น “แบรนด์” 
ของคน ๆ นั้น” และยังสอดคล้องกับแนวคิด ตระหนักจิต ยุตยรรยง (2558) ที่ได้กล่าวว่า“การรักษา
แบรนด์บุคคล ส าคัญมากและจ าเป็นต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเอง 
และสิ่งส าคัญ คือ ความจริงใจในการสื่อสาร การรักษาค ามั่นสัญญาและรักษาคุณภาพของแบรนด์ 
นอกจากนี้มีหลักส าคัญ 3 ประการในการสร้างแบรนด์บุคคล คือ ความแตกต่าง ความชัดเจน และ 
ความต่อเนื่อง คือหัวใจส าคัญ” สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ในการขอข้อมูลเพ่ิมเติมโดย ฟ้าใส พ่ึงอุดม 
ได้กล่าวว่า “น าเสนอในสิ่งที่เป็นตัวเราแต่แรกอย่างงั้นแต่ท าให้มันสม่ าเสมอมากที่สุดคือไม่มีการว่าจะ
เป็นสิบปีก็คือ สิบปีเป็นยังไงก็ต้องเป็นแบบนั้นเลย สม่ าเสมอ สมมุติว่าเราโตขึ้นใช่ไหม ทุกปีที่เราโตขึ้น
มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เราก็ต้องเปิดรับตรงนี้เช่น สมมุติว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อมันเปลี่ยนไป เราก็ต้องกล้า
พูดด้วยว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเชื่อนะว่า “กินโปรตีน 4 กรัม มันดีกว่า 2 กรัม” เราก็ต้องกล้าน าเสนอคือ
ต้องพูดให้โปร่งใส กล้ายอมรับในสิ่งที่เราเคยเป็น เพราะว่าแฟนคลับต้องอยู่กับเราอีกนาน เพราะว่า 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 379 ~ 
 

แฟนคลับพี่ พ่ีคิดว่าจะต้องอยู่กับพี่ต่อไปจนพี่ตาย ถึงวันนึงถ้าพ่ีกลายเป็นลุงขึ้นมาลุงฟ้าใส พ่ีไม่ใช่คน
เดิมแน่ ๆ แต่มันโตในรูปแบบของความเรียล (Real) มันเหมือนเป็นไทม์แมชชีน (Time machine) ที่คน
อยากจะรู้ว่าพ่ีคิดยังไงก็กลับไปอ่านของเก่า แต่ต้องบอกว่าปัจจุบันเราไม่ใช่คนแบบนั้น เพราะว่าแบบเรา
โตไปเรื่อย ๆ ถูกไหม ซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นคีย์ (Key) หลักของการท าเพอร์โซนอลแบรนด์ดิ้ง (Personal 
Branding) ที่พ่ีว่าส าคัญ” ดังนั้นเมื่อการสร้างแบรนด์บุคคลเริ่มต้นจากการท าแบรนด์ที่จริงใจต่อตัวตน
ของแบรนด์และจริงใจต่อผู้ติดตามและมีความต่อเนื่อง ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ 10 ปี ผู้ติดตามก็ยังคงติดตาม
อยู่และสามารถรับรู้ถึงความเป็นตัวตนที่จริงใจอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกศึกษาเพียงการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลตามทัศนะของ

ผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ: กรณีศึกษา ฟ้าใส พ่ึงอุดม เท่านั้น ดังนั้นเพ่ือให้
ทราบการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลและสารมารถประยุกต์ใช้จริงกับธุรกิจด้านสุขภาพได้ ผู้ศึกษา
จึงเสนอแนะให้ศึกษาในแง่มุมของผู้รับสารในกลุ่มอ่ืน ๆ หรือกลยุทธ์การสร้างแบรนด์บุคคลด้าน
สุขภาพของธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์บุคคลเพ่ือต่อยอดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาเจาะลึกเรื่องกลยุทธ์แบรนด์บุคคลของ ฟ้าใส พ่ึงอุดม เพ่ือน าข้อมูล

เผยแพร่เป็นวิทยาฐานประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัยแบรนด์บุคคลในอนาคต 
2. การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง“การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลตามทัศนะของผู้ติดตาม

สื่อออนไลน์ของผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ: กรณีศึกษา ฟ้าใส พ่ึงอุดม” เป็นการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ติดตามและชื่นชอบ ฟ้าใส พ่ึงอุดม ผู้ศึกษาจึงเสนอให้ท าการศึกษาทั้งในแง่ ของผู้ที่
ติดตามและชื่นชอบแบรนด์เปรียบเทียบในแง่ของความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักแบรนด์เพียงผิวเผิน 
ว่ามีการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลตามทัศนะสื่อออนไลน์ของผู้ทรงอิทธิพลด้านสุขภาพ: กรณีศึกษา 
ฟ้าใส พึ่งอุดมแตกต่างกันอย่างไร โดยใช้วิธีสนทนากลุ่มเพ่ือเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในมุมมองความรู้สึกที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ค าตอบที่เป็นข้อมูลใหม่และสามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อ
แบรนด์บุคคลของ “ฟ้าใสพึ่งอุดม”  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการออกแบบจุดสัมผัสผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ. 5 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 3 กลุ่ม จ านวนรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน 
ได้แก่ ผู้ผลิตรายการเมืองไทยใหญ่อุดม 2 ท่าน เกษตรกร 4 ท่าน  และประชาชนทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร 4 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม มีจุดสัมผัสลูกค้ามาจากการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ โดยขั้นเตรียมการถ่ายท ามีการใช้สถานที่ที่ใช้ถ่ายท ารายการนอกสตูดิโอเป็นการไป
ถ่ายท าที่สวนไร่ นา ของเกษตรกร ขั้นตอนผลิตรายการมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามามี
ประสบการณ์ตรงกับรายการในการน าเสนอขายสินค้าเกษตรของตนเองในรายการได้ และมีการวิดีโอ
คอลเพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรในประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการใช้เฟซบุ๊กเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่
น าเสนอเนื้อหารายการเมืองไทยใหญ่อุดม เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว สามารถดูย้อนหลังได้ ช่วยการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี และในขั้นตอนการด าเนินงานหลังการถ่ายท า มีกิจกรรมลุ้นรับของ
รางวัล ในการเล่าเรื่องข้ามสื่อมีการสร้างจุดสัมผัสลูกค้า โดยการเล่าเรื่องทั้งแบบเส้นตรงและแบบไม่เป็น
เส้นตรง เพ่ือเน้นให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาการน าเสนอในรายการ พิธีกรจะมีการใช้ค าที่แสดงความเป็นพวก
เดียวกัน มกีารเล่าเรื่องและยกตัวอย่างเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันของผู้ชม มีการใช้สีเขียวเป็น
สีหลัก และใช้เพลงพ้ืนบ้าน ในมิติการเล่าเรื่อง มีการน าเสนอภาพกราฟิกขณะเล่าข่าว เพ่ือช่วยสร้าง
ความเข้าใจของผู้ชม เพ่ือให้ผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดมมีความรู้สึกร่วมในการน าเสนอของรายการ 
 
ค าส าคัญ: ข่าวเกษตร รายการโทรทัศน์ จุดสัมผัสลูกค้า 
 
Abstract 

This research aims to study customer touchpoint design of “Muangthai 
Yaiudom” Agriculture news programme, broadcast on Royal Thai Army Radio and 
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Television, TV5 HD. The study used purposive sampling technique to select 10 
informants: 2 programme producers, 4 agriculturists who are target audiences and 4 
audiences living in Bangkok. The study found that the programme applied 3 touchpoint 
strategies, namely functional customer touchpoint, emotional customer touchpoint and 
communicational customer touchpoint. The functional touchpoint aimed to create 
experience and knowledge through using real place for shooting, linear and non-linear 
story-telling, tie-in product promotion by farmers and VDO interview during the live 
programme. The emotional touchpoint used special prize draw, language use as well as 
theme color and song, and farmer-related-experience examples. The communicational 
touchpoint came from the use of Facebook as an extra channel so the audience can 
watch the show at their convenience, hence increase interaction. 
 
Keyword: agriculture news, television programmes, customer touchpoint 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สภาพสังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันกันของรายการโทรทัศน์ และการเพ่ิมขึ้นของผู้ใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) ซึ่งมีการเข้าถึงรายการโทรทัศน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี 2564 มี
ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2563 มาอยู่ร้อยละ 98.90 หมายความว่าประชาชนทุกคน
เป็นเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปี 2564 ประชาชนเป็นเข้าร่วมดูออนไลน์ (Steaming TV) มากถึง
ร้อยละ 8.40 โดยสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2564 พบว่า คนไทยเข้าใช้งานออนไลน์ผ่าน
มือถือวันละ 5 ชั่วโมง 7 นาที ในขณะเดียวกันการออนไลน์ของคนไทยก็ไปเพ่ิมในส่วนอ่ืน ๆ มากขึ้น 
ไม่ว่าจะฟังเพลงหรือเล่นเกม หรือการดูทีวีทางออนไลน์ ทั้งนีป้ระชากรไทยร้อยละ 75 ใช้โซเชียลมีเดีย
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 49 ต่อจ านวนประชากรในประเทศ โดยร้อยละ 54 ใช้โซเชียลมีเดียส าหรับ
ท างาน ทั้งนี้ เฟซบุ๊กยังคงเป็นอันดับ 1 ของโซเชียลแพลตฟอร์มที่มีจ านวนผู้ใช้งานเยอะที่สุด 
(การตลาดวันละตอน, 2564)  

รายการเล่าข่าวในประเทศไทยมีการน ารายการเล่าข่าวแบบอเมริกามาปรับใช้ และได้น าความ
บันเทิงมาผสมผสานกับการเล่าข่าวโดยพัฒนารูปแบบการเล่าข่าวให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
มีการสร้างจุดดึงดูดความสนใจ เช่น การใช้ผู้ประกาศมาเป็นจุดขาย การน าดาราหรือนักแสดงมานั่งเล่า
ข่าวโดยการใช้อารมณ์ น้ าเสียง การแสดงทัศนะของผู้เล่า การสนทนาหยอกล้อกันระหว่างผู้เล่าข่าว เพ่ือ
สร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัวมาเล่าให้ ฟัง ขณะที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่าง
รายการเล่าข่าวเกษตรที่มีความเหมือน ความแตกต่างในแต่ละรายการ นอกจากนี้ การดึงดูดความสนใจ
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ของผู้ชม จ าเป็นต้องค านึงถึงกลยุทธ์การผลิตรายการโทรทัศน์อ่ืน ๆสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยิกา 
ชอว์ และ จุฬารัตน์ ม่วงแก้ว (2559) ที่ได้วิจัยเรื่อง ‘ภูธร 4 จี’ อัตลักษณ์ข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 ในยุคโทรทัศน์ดิจิทัล พบว่า การพัฒนาอัตลักษณ์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันจะท าให้รายการได้รับความ
สนใจจากผู้ชม ซึ่งช่อง 7 ได้มีการขยายอัตลักษณ์ของรายการข่าว ทั้งในด้าน ภาพ เสียง และพฤติกรรม 
โดยแก่นอัตลักษณ์ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ก าหนดไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามสมัย เป็นเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นของช่อง ได้แก่ ความเป็นชาวบ้าน น่าเชื่อถือสุภาพ เป็นผู้ใหญ่ เรื่องราวหลากหลาย เอาใจคน
ส่วนใหญ่ เป็นมิตร และอนุรักษนิยม แต่เพ่ือการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้ชมปัจจุบัน จึงได้ มีการ
ปรับเปลี่ยนส่วนขยายอัตลักษณ์ที่ช่อง 7 พยายามปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค ได้แก่ การเปลี่ยน
จากการน าเสนอข่าวเคร่งขรึม เป็นทางการ ในช่วงแอนะล็อกมาสู่ความทันสมัย กระฉับกระเฉง เป็น
กันเอง  

นอกจากการปรับปรุงอัตลักษณ์รายการซึ่งเป็นการเน้นจุดสัมผัสลูกค้า ที่ผู้ชมสามารถสัมผัส
เอกลักษณ์ของรายการ ไม่ว่าจะผ่านพิธีกร แสง เสียง ภาพแล้ว ผู้ผลิตรายการข่าวยังน าสื่อสังคม
ออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก มาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารร่วมกับการออกอากาศทางโทรทัศน์ด้วย เพราะ
พฤติกรรมผู้ใช้งานที่มีการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น ซึ่งการน าสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ จะเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเร่งรีบ และเป็นการลดข้อจ ากัดของสื่อโทรทัศน์ในเรื่อง
ของเวลารับชม กล่าวคือผู้ชมต้องรับชมที่หน้าจออุปกรณ์โทรทัศน์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ประจ าบ้าน
และไม่สามารถพกพาได้ แต่ส าหรับสื่อโซเชียลมีเดียนั้น พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและสะดวกสบาย 
รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ท าให้ไม่พลาดข่าวสาร ในปัจจุบันผู้คนหันมาดูข่าวในโชเซียลมีเดียมากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊ก หรือ ยูทูบ ทวิตเตอร์ เห็นได้จากการเข้าชม กดไลก์ กดแชร์รายการเมืองไทย
ใหญ่อุดม ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ TV5HD1 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ให้
ความรู้กับเกษตรกรผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การออกแบบจุดสัมผัส
ผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ. 5 ผ่าน
การท าวิจัยเรื่อง “การออกแบบจุดสัมผัสผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม” เพ่ือทราบกลยุทธ์รายการ
ในปัจจุบัน และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค สามารถเสนอแนะกลยุทธ์ที่รายการสามารถน าไป
ปรับปรุงการผลิตรายการได้ 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาการออกแบบจุดสัมผัสผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม ผ่านทางโทรทัศน์และเฟซบุ๊ก 
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แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ทฤษฎีการผลิตรายการโทรทัศน์  
ในการจัดท ารายการโทรทัศน์ มีองค์ประกอบที่ผู้ผลิตรายการจะต้องค านึงถึง ทั้งสิ้น  

7 ประการ ดังนี้ (ชยพล สุทธิโยธิน, 2550) 1) ประเภทของรายการที่น าเสนอเป็นประเภทใด 2) เนื้อ
เรื่องจะน าเสนอในรายการเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด 3) รูปแบบและวิธีน าเสนอในรายการตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดรายการ 4) ผู้น าเสนอท่ีเป็นหลักในการด าเนินรายการ ด าเนินเรื่องราวของรายการ 
5) สถานที่ที่เล่าเรื่องราวของรายการ 6) เวลาที่ใช้ในการด าเนินรายการ 7) ภาพรวมของรายการที่
แสดงความหมายทางอารมณ์และความรู้สึกกับผู้ชมเพ่ือส่งอารมณ์การรับชมไปยังผู้ชมให้มีความรู้สึก
ร่วมกับรายการ นอกจากนี้  ในการผลิตรายการโทรทัศน์ จะต้องมีการวางแผนการผลิตเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและสามารถจัดเตรียมการถ่ายท าให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ 
ดังนั้น จะต้องมีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ (สหศักดิ์ กลิ่นสุวรรณ, 2548) 1) ขั้นเตรียมการ (Pre-
production) เป็นขั้นตอนการก าหนดแนวทางการถ่ายท า ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมข้อมูล การ
เตรียมการถ่ายท า การเลือกผู้ด าเนินงาน 2) ขั้นตอนผลิตรายการ (Production) เป็นขั้นตอนการถ่าย
ท ารายการ โดยการถ่ายท าด้วยการบันทึกรายการลงเพ่ือท าการออกอากาศในภายหลัง หรือการ
ถ่ายทอดสด เป็นการถ่ายท าและออกอากาศในเวลาเดียวกัน 3) ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการถ่าย
ท า (Post-production) เป็นขั้นตอนการตัดต่อตกแต่งภาพและเสียงหลังการถ่ายท า 

แนวคิดการเล่าเรื่อง 
การเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นวิธีการเล่าเรื่องผ่านหลากหลายรูปแบบและสื่อสารไปบน

ช่องทางที่หลากหลาย (กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย์, 2557) รูปแบบการเล่าเรื่องแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
(อศินา พรวศิน และ สกุลศรี ศรีสารคาม , 2555 อ้างอิงใน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2555) 
ได้แก่ 1) การเล่าเรื่องแบบเส้นตรง ตั้งแต่ต้นจนจบ แบบเรียงล าดับ 2) การเล่าเรื่องแบบไม่เป็น
เส้นตรง เล่าเรื่องแบบสลับไปมา ไม่เรียงต่อกันตั้งแต่ต้นจนจบ Henry Jenkins (อ้างอิงใน ทัศนา 
พุทธประสาท, 2562) กล่าวถึงหลักการของการเล่าเรื่องมี 7 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
แพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางในหลากหลายช่องทางการสื่อสาร และเปิดโอกาสให้ผู้รับสารเจาะลึก
เข้าเข้าถึงรายละเอียดของเนื้อหามากกว่า 2) ความต่อเนื่องเชื่อมโยงในมิติของเรื่องเล่าและความ
หลากหลายที่มีอยู่ในเรื่องราวหรือตัวละคร 3) การเล่าเรื่องที่พยายามให้ผู้รับสารเข้าใจและรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของเรื่องราว 4) การสร้างมิติเรื่องเล่าที่ผู้ส่งสารสร้างขึ้นประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ 
5) การสร้างเรื่องราวเป็นเนื้อหาหลักและกระจายเนื้อหาดังกล่าว 6) การเล่าเรื่องผ่านมุมมองใหม่ 
7) การเล่าเรื่องที่สนับสนุนให้ผู้รับสารที่มีส่วนร่วมในการออกแบบการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ Robert 
Pratten (อ้างถึงใน ทัศนา พุทธประสาท, 2562) ได้สรุปลักษณะของการเล่าเรื่องตามที่ได้อธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะของการเล่าเรื่องในมุมมองที่มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของผู้รับสาร โดยสามารถสรุป
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ได้ ดังนี้ 1) การเล่าเรื่องจะต้องสามารถเผยแพร่ไปได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่องทาง และทุกเครื่องมือการ
สื่อสาร 2) การน าเสนอเรื่องราวที่ด าเนินเรื่องและพัฒนาต่อไปอย่างเป็นปัจจุบัน 3) เรื่องราวที่สามารถ
ท าให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม 4) เนื้อหาการเล่าเรื่องที่เปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้ตีความสารเพ่ือให้
ประสบการณ์การรับสารมีความเป็นเฉพาะส่วนตัวมากขึ้น 5) กลุ่มเรื่องราวต่าง ๆ ที่ร้อยเรียงกันเป็น
ระบบ เพ่ือประสบการณ์รับสารที่ต่อเนื่อง 6) มีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย 7) การเล่าเรื่องที่อยู่
ในเครือข่ายการสื่อสารและไม่อยู่บนเฉพาะสื่อเดียว 

3) แนวคิดเกี่ยวกับจุดสัมผัสลูกค้า (Customer touchpoint) 
Customer touchpoints คือ จุดสัมผัสลูกค้าใด ๆ ที่เป็นจุดที่ลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสและสร้าง

ประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้า (Kotler and Keller, 2016) โดย ธีรยุทธ สารศรีธิ (2557) แบ่ง 
Customer touchpoints ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ของสินค้าและตราสินค้าโดยตรง (Functional customer touchpoint) เป็นประสบการณ์และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของสินค้าและตราสินค้าโดยตรง เช่น ประสิทธิภาพและคุณภาพการใช้งาน 2) 
ประสบการณ์และข้อมูลที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย (Emotional customer 
touchpoint) เป็นประสบการณ์และข้อมูลที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การ
ออกแบบ เรื่องราว 3) ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและประสบการณ์ของตราสินค้า (Communicational 
customer touchpoint) คือ ช่องทางต่าง ๆ ในการสื่อสารข้อมูลและประสบการณ์ของตราสินค้า ทั้งที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและที่มีผลต่อจิตใจ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า ทฤษฎีการผลิตรายการ
โทรทัศน์ แนวคิดการเล่าเรื่อง เป็นวิธีการที่ผู้ผลิตรายการสร้างจุดสัมผัสลูกค้าผ่านรายการเมืองไทย
ใหญ่อุดม (customer touchpoint) ในลักษณะต่าง ๆ ไปยังผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม โดย
สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี ดังกล่าว มาสร้างเป็นกรอบกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เมื่อน าแนวคิดจุดสัมผัสลูกค้า มารวมกับการออกแบบรายการเล่าข่าวเกษตร เพ่ือเผยแพร่ทั้ง
สื่อโทรทัศน์และเฟซบุ๊กแล้ว งานวิจัยนี้จึงมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
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จดุสัมผัสลูกค้าผ่านรายการเมืองไทยใหญ่อุดม 
1. Functional customer touchpoint  
 ชื่อรายการและเพลง 
 วิธีการน าเสนอข้อมูล 
 สถานที ่
 การสร้างประสบการณ ์
2. Emotional customer touchpoint  
 ภาษาท่ีใช้สื่อสารในรายการ 
  การมีส่วนร่วมในรายการ 
3. Communicational customer 

touchpoint  
 ช่องทางการเผยแพร่ 

 ผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม 
1. มีความรู้สึกร่วมกับรายการจากจุดสัมผัส
ของรายการ 
2. สามารถรับชมได้สะดวกขึ้นบนช่องทาง 
เฟซบุ๊กเพจ 
3. สามารถแบ่งปันข้อมูลหรือรับชมรายการ
ย้อนหลังได ้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการสัมภาษณ์เชิง

ลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม จ านวนรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เพ่ือท าการเก็บข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ โดยแบ่งเป็น 

1. กลุ่มผู้ผลิตรายการเมืองไทยใหญ่อุดม จ านวน 2 ท่าน 
2. กลุ่มเกษตรกร จ านวน 4 ท่าน แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
 2.1 เกษตรกรที่รับชมรายการเมืองไทยอุดมอยู่เป็นประจ า โดยรับชมตั้งแต่ 4 ครั้ง ขึ้นไปต่อ

สัปดาห์ จ านวน 2 ท่าน 
 2.2 เกษตรกรที่ไม่ได้รับชมรายการเมืองไทยอุดม แต่รับชมรายการเกษตรช่องอ่ืน 
3. กลุ่มประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ท่าน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) สร้างค าถาม

สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการเมืองไทยใหญ่อุดมโดยการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการผลิตรายการโทรทัศน์ และ
แนวคิดการเล่าเรื่องข้ามสื่อ เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-Ended Interview) เพ่ือให้ผู้ให้
สัมภาษณ์ตอบค าถามในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยค าถามสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 3 ฉบับ 
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เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในช่วง 
เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันและเวลาที่ผู้ให้สัมภาษณ์สะดวก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดการ โดยการคัดแยกและจัดระเบียบข้อมูล  

เพ่ือจ าแนกข้อมูลเป็นตารางตามแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย แล้วท าการสรุปผลที่ได้ แล้วจึงน าข้อมูล
ไปวิเคราะห์เป็นผลของการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

รายการเมืองไทยใหญ่อุดมเป็นรายการประเภทรายการเล่าข่าวเกษตรแบบ News variety 
โดยมีเรื่องราวและรูปแบบการน าเสนอเนื้อหารายการแบ่งออกเป็น 8 ช่วง หรือ 8 เบรค ซึ่งเนื้อหาใน
เบรคที่ 1 จะเป็นการน าเสนอข่าวเกษตร เนื้อหาในเบรคที่ 2 เป็นการน าเสนอสถานการณ์ส าคัญที่
สังคมให้ความสนใจ มีความทันต่อเหตุการณ์ ในเบรคที่ 3 เป็นการน าเสนอสินค้าเกษตรจากเกษตรกร
ในลักษณะของการจ าหน่ายสินค้า และมีชื่อช่วงว่า “ช่วงตลาดเกษตรสนามเป้า” เบรคที่ 4 และเบรค
ที่ 5 มีชื่อช่วงว่า “ช่วงพลังงานไทยใหญ่อุดม” เป็นการน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงาน 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น และเนื้อหาในเบรคที่ 6–8 ชื่อช่วง ช่วงหุ้นไทยใหญ่
อุดม” เป็นการน าเสนอเนื้อหาการวิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย  โดย
มุ่งเน้นให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวที่น าเสนอ ในบางครั้งจึงมีการใช้การน าเสนอแบบกราฟิกเข้ามาเพ่ือช่วย
สร้างความเข้าใจให้กับผู้ชม ออกอากาศใน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00–10.00 ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
รวมโฆษณาแล้ว มีผู้น าเสนอ หรือ พิธีกรในรายการ 6 ท่าน ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่การน าเสนอในแต่ละ
ช่วงอย่างชัดเจน รายการมีการถ่ายท าทั้งในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ ในการถ่ายท าในสตูดิโอนั้นจะมี
การจัดฉากเพ่ือถ่ายท ารายการโดยเฉพาะ คือ เน้นสีเขียวที่แสดงความเป็นเกษตรและธรรมชาติ ใน
การถ่ายท านอกสตูดิโอ จะเป็นการจัดฉากนอกสถานที่และการลงพ้ืนที่เพ่ือท าสกู๊ปข่าว รายการมี
เนื้อหาภาพรวมที่แสดงความหมายเพ่ือส่งผ่านทางอารมณ์และความรู้สึกให้กับผู้ชม คือ การใช้เสียง
ด้วยเพลงเข้ารายการ และพิธีกรที่ต้องสวมใส่เสื้อสูทสุภาพในการด าเนินรายการ 

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ 3 ขั้นตอน 1) ขั้นเตรียมการถ่ายท า (Pre-production) 
กลุ่มเป้าหมายของรายการ คือ เกษตรกรช่วงอายุ 25–50 ปี ที่อยู่ต่างจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
สื่อกลางในการช่วยเหลือและส่งเสริมการเกษตรไทย โดยการเปิดพ้ืนที่สื่อให้เกษตรกรได้มาน าเสนอขาย
สินค้าของตนเอง แนวทางและวิธีการในการผลิตรายการเป็นไปในลักษณะของการเตรียมงานทุกวัน ซึ่ง
การเตรียมงานในแต่ละวันเพื่อน าเสนอในวันถัดไป และงบประมาณในการผลิตรายการมาจากบริษัทที่
ปรึกษาที่มาลงทุน การเตรียมเนื้อหารายการ เนื้อหาข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจากผู้สื่อข่าวท้องถิ่น (Stinger) 
เป็นหลัก และมีการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ คือเว็บไซต์ข่าวที่เชื่อถือได้ บรรณาธิการข่าว 
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เป็นผู้เขียนสคริปต์เนื้อหาในรายการด้วยตนเอง โดยบรรณาธิการข่าวเป็นพิธีกรด าเนินรายการอีกด้วย 
กล่าวคือ ในแต่ละช่วงเบรกที่น าเสนอ บรรณาธิการข่าวจะเป็นผู้เตรียมเนื้อหาและน าเสนอในช่วงนั้น ๆ 
ท าให้มีความเข้าใจเนื้อหาข่าวอย่างดีเยี่ยมและน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ขั้นตอนผลิตรายการ 
(Production) รายการมีการถ่ายท าทั้งในและนอกสตูดิโอ โดยนอกสตูดิโอมีทั้งการจัดฉากรายการขึ้นมา
และการเดินทางไปถ่ายท าในสถานที่จริง รายการมีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการถ่ายท าทุก
ครั้ง แต่ไม่มีการซักซ้อมก่อนถ่ายท าจริง ทั้งนี้ ไม่มีขั้นตอนที่ 3) การด าเนินงานหลังการถ่ายท า (Post-
production) เนื่องจากรายการเมืองไทยใหญ่อุดมเป็นรายการสด ท าให้ไม่มีการตัดต่อหลังจากที่รายการ
ถ่ายท าจบแล้ว  

รูปแบบและองค์ประกอบการเล่าเรื่อง รายการเมืองไทยใหญ่อุดมมีการเล่าเรื่องทั้งแบบ
เส้นตรงและแบบไม่เป็นเส้นตรง คือ การเล่าเรื่องแบบเป็นเส้นตรงกรณีที่ต้องการน าเสนอข่าวสารที่มี
ความเป็นทางการ และต้องการล าดับเหตุการณ์ให้ผู้ชมเข้าใจถึงความเป็นมา ในขณะที่การเล่าเรื่อง
แบบไม่เป็นเส้นตรงจะใช้ในการน าเสนอเนื้อหาข่าวที่ไม่เป็นทางการเพ่ือเล่าข่าวให้น่าสนใจ น าเสนอ
เรื่องเล่าที่เป็นน าเสนอเนื้อหาข่าวและข้อเท็จจริง ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านช่องทางสื่อ
โทรทัศน์ และเฟซบุ๊กเพจ โดยผู้รับสารหลักของรายการ คือ เกษตรกร รายการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับ
สารหรือผู้ชมผ่านสื่อออนไลน์ คือ การตอบกลับการแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊กเพจ โดยมีหลักการ
เล่าเรื่อง ด้านการเผยแพร่มีการท าให้เนื้อหาการเล่าข่าวของรายการเผยแพร่ไปได้กว้าง ทุกที่ ทุกเวลา
ด้วย เฟซบุ๊กเพจ โดยที่สื่อโทรทัศน์มากที่สุดโดยวัดจาก Rating ของรายการ มีการเกริ่นน าถึงเนื้อหา
ในช่วงถัดไป เพ่ือเป็นการล าดับความต่อเนื่องในการเล่าเรื่องราว ด้านความหลากหลายของรูปแบบ
การเล่าเรื่อง เป็นไปในลักษณะการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นประเด็นหลักในการน าเสนอ ท าให้แนวทางใน
การเล่าเรื่องแตกต่างกันในแต่ละช่วงเบรค การสร้างความรู้สึกร่วมกับรายการ โดยพิธีกรจะมีการใช้ค า
ที่แสดงความเป็นพวกเดียวกัน เช่น “เรา” และใช้ค าที่แสดงออกถึงความเข้าใจในผู้รับสาร เช่น “ผม
เข้าใจนะ” ในการน าข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจ าวันจะเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องและยกตัวอย่าง
เรื่องราวที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 “จะมีการใช้ค าว่า “เรา” เพ่ือแสดงความเป็นพวกเดียวกันระหว่างพิธีกรและผู้ชม เช่น การเล่า
ข่าวผู้ที่ท างานในกรุงเทพฯ แล้วยังไม่ประสบความส าเร็จ โดยพิธีกรจะเล่าข่าวและแสดงความคิดเห็น
ว่า เรากลับไปท าเกษตรที่บ้านดีไหม เป็นต้น จะมีการเล่าเรื่องและยกตัวอย่างเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับ
ชีวิตประจ าวัน เช่น โควิด 19” (ชิตพงษ์ ช่างเสนาะ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 กันยายน 2564) มิติ
การเล่าเรื่องมีการน าเสนอภาพกราฟิกขณะเล่าข่าว โดยไม่มีการสร้างเนื้อหาหลักและท าเป็นเนื้อหาที่
เชื่อมโยงต่อไปถึงกัน ในด้านการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของบุคคลอ่ืน จะเป็นการเล่าเรื่องในมุมมองของ
เกษตรกร มุมมองของแขกรับเชิญ มุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการ การสนับสนุนให้ผู้ชมมีส่วน
ร่วมกับรายการ มีการจัดกิจกรรมชิงรางวัล “มุมมองการเล่าข่าวในรายการจะมีท้ัง 2 มุม ทั้งพิธีกรและ
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ผู้ร่วมรายการท่านอ่ืน เพราะจะมีช่วงสัมภาษณ์แขกรับเชิญ ซึ่งแขกรับเชิญจะได้พูดถึงมุมมองของ
ตนเอง ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนดู มีการแจกของรางวัลให้ร่วมสนุกกับรายการ” (รัฐรุจน์ สกุล
วัชรอนันต์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 8 กันยายน 2564)  

จุดสัมผัสลูกค้า (Customer touchpoint) รายการเมืองไทยใหญ่อุดมมีจุดสัมผัสลูกค้า  
3 ประเภท คือ 1) ประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของสินค้าและตราสินค้าโดยตรง 
(Functional Customer touchpoint) เกษตรกรที่รับชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดมมีประสบการณ์
ตรงในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกอากาศในรายการ เพราะการน าเสนอของรายการในเบรกที่ 
3 เป็นการน าเสนอสินค้าเกษตรจากเกษตรกรในลักษณะของการจ าหน่ายสินค้า และมีชื่อช่วงว่า “ช่วง
ตลาดเกษตรสนามเป้า” ซึ่งท าให้เกษตรกรได้เข้ามามีประสบการณ์ตรงกับรายการในการน าเสนอขาย
สินค้าเกษตรของตนเอง นอกจากนี้รายการยังมีการวิดีโอคอลเพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรในประเด็นต่าง ๆ 
อีกด้วย ท าให้การสร้าง touchpoint กับเกษตรกรมีทั้งแบบที่เป็นการมาร่วมรายการด้วยตนเอง และ
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกเพ่ือที่จะไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง เกษตรจึงได้มีโอกาส
มีประสบการณ์ตรงกับรายการด้วยตนเอง และสามารถบอกต่อไปยังผู้ชมเกษตรกรท่านอ่ืนได้อย่าง
ตรงไปตรงมาที่สุด  

2) ประสบการณ์และข้อมูลที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย (Emotional 
Customer touchpoint) รายการเมืองไทยใหญ่อุดมมีการสร้างประสบการณ์และข้อมูลที่มีผลต่อ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมผ่านการใช้สีหลักของรายการ คือ สีเขียว เพ่ือตอกย้ าความอุดมสมบูรณ์
และความเป็นเกษตรกร ที่มีสีเขียวเป็นสีที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ตลอดจนมีผู้น าเสนอที่มีบุคลิกภูมิ
ฐาน น่าเชื่อถือ ผ่านการแต่งกายด้วยชุดสูทสุภาพมาเป็นผู้ด าเนินรายการ “เอกลักษณ์ของบุคคล เป็น
สิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้รับชมรายการ คือ ถ้าพิธีกร มีการน าเสนอที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์การพูดการ
ถ่ายทอดเรื่องราวที่โดดเด่น สามารถดึงดูดคนดูไว้ได้ ก็จะท าให้เกิดความต้องการรับชมรายการเล่าข่าว
เกษตร” (อภัสนันท์ พงษ์พนัส, การสื่อสารส่วนบุคคล, 12 กันยายน 2564) นอกจากนี้ยังมีารสร้าง 
Emotional customer touchpoint ด้วยดนตรีเข้ารายการ ที่แสดงถึงความเป็นเกษตร เป็นดนตรีที่
เรียบง่าย แต่มีความสนุก ท านองพ้ืนบ้าน เนื่องจากผู้ผลิตรายการมองว่าเกษตรกรชอบความเรียบง่าย 
ไม่หวือหวา และดนตรีควรสื่อถึงลักษณะของรายการ และ 3) ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและ
ประสบการณ์ของตราสินค้า (Communicational customer touchpoint) รายการเมืองไทยใหญ่
อุดมมี 2 ช่องทางหลักท่ีเป็นสื่อของรายการ คือ สื่อโทรทัศน์ และ สื่อออนไลน์ คือ เฟซบุ๊กเพจ โดยสื่อ
โทรทัศน์ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ. วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.00–
10.00 น. ระยะเวลา 2 ชั่วโมง (รวมโฆษณา) ในขณะที่สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊กเพจ 2 เพจ คือ 
“TV5HD1” และ “รายการ เมืองไทยใหญ่อุดม” มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมรายการเพ่ือให้เกิด 
Communicational customer touchpoint “ไปคุยกับเพ่ือน ๆ ที่รู้จักที่สนิทกัน คุยกับคนที่ท า



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 390 ~ 
 

เกษตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้กัน มีเข้ากลุ่ม Facebook มีไปกดไลก์เพจ” (พงษ์ศักดิ์ วรรณศรี, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 4 กันยายน 2564) เปิดให้ผู้ชมสามารถส่ง Comment มาทางรายการสด 
(Facebook live) ทางรายการจะมีการไปตอบ Comment ของผู้ชม โดยหากเป็นสื่อโทรทัศน์จะมี
การหยิบยก Comment ทางรายการสดขึ้นมาอ่านหรือพูดถึงบ้าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสนุก
เพ่ือลุ้นรับของรางวัลกับทางรายการ เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมกับรายการ
ผ่านช่องทางทั้งสื่อสื่อโทรทัศน์ และเฟซบุ๊กเพจ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปจุดสัมผัสลูกค้า (Customer touchpoint) ของผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม  

รายการเมืองไทย 
ใหญ่อุดม 

จุดสัมผัสลูกค้า จุดประสงค์ของจุดสัมผัส 

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ 

1. ขั้นเตรียมการถ่ายท า 
(Pre-production) 

สถานที่ที่ใช้ถ่ายท ารายการนอกสตูดิโอ 
ที่เป็นการไปถ่ายท าที่สวน ไร่ นา ของ
เกษตรกร ท าให้ต้องมีการเตรียมสถานที่
ถ่ายท าร่วมกันกับเกษตรกร 

Functional touchpoint 

2. ขั้นตอนผลิตรายการ 
(Production) 

1. เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามา 
มีประสบการณ์ตรงกับรายการในการ
น าเสนอขายสินค้าเกษตรของตนเอง 
2. มีการวิดีโอคอลเพื่อสัมภาษณ์
เกษตรกรในประเด็นต่าง ๆ 
3. ใช้สีเขียวเป็นหลักและเปิดเพลง
พ้ืนบ้าน 

Functional touchpoint 
 
 
 
 
Emotional touchpoint 

3. ขั้นตอนการ
ด าเนินงานหลังการถ่าย
ท า (Post-production) 

มีกิจกรรมร่วมสนุกกับรายการเพื่อลุ้นรับ
ของรางวัล ผ่านเฟซบุ๊ก ไม่มี post-
production สื่อโทรทัศน์ 

Emotional touchpoint 

การเล่าเรื่อง 
1. รูปแบบและ
องค์ประกอบการเล่า
เรื่อง 

การเล่าเรื่องทั้งแบบเส้นตรงและแบบไม่
เป็นเส้นตรง เพ่ือเน้นให้ผู้ชมเข้าใจ
เนื้อหาการน าเสนอในรายการ 

Functional touchpoint 
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ตารางท่ี 1 สรุปจุดสัมผัสลูกค้า (Customer touchpoint) ของผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม (ต่อ) 

รายการเมืองไทย 
ใหญ่อุดม 

จุดสัมผัสลูกค้า จุดประสงค์ของจุดสัมผัส 

2. หลักการเล่าเรื่อง 1. รายการมีการท าให้เนื้อหาการเล่าข่าว
ของรายการเผยแพร่ไปได้กว้าง ทุกท่ี ทุก
เวลาด้วย Facebook page 
2. มีการสร้างความรู้สึกร่วมกับรายการ 
โดยพิธีกรจะมีการใช้ค าที่แสดงความเป็น
พวกเดียวกัน  
3. พิธีกรเล่าเรื่องและยกตัวอย่าง
เรื่องราวที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน
ของผู้ชม 
4. ในมิติการเล่าเรื่อง มีการน าเสนอ
ภาพกราฟิกขณะเล่าข่าว เพ่ือช่วยสร้าง
ความเข้าใจของผู้ชม 

Communicational touch 
point 
 
Emotional touchpoint 
 
 
Functional touchpoint 
 
Functional touchpoint 

3. ลักษณะของการเล่า
เรื่อง 

พิธีกรมีการถามค าถามย้อนกลับไปยัง
ผู้ชม และการฝากไว้ให้ผู้ชมคิดต่อ เช่น 
“คุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้าง” 

Emotional touchpoint 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่า ผู้ชมรายการเมืองไทยใหญ่อุดม มีจุดสัมผัสลูกค้า (Customer 
touchpoint) มาจากการผลิตรายการโทรทัศน์และการเล่าข่าวของรายการ ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ 
ได้แก่  

การผลิตรายการโทรทัศน์ มีการสร้าง touchpoint กับผู้ชมรายการทั้ง 3 ประการ คือ ประการที่ 
1 Functional customer touchpoint ประการที่ 2 Emotional customer touchpoint และประการที่ 
3 Communicational customer touchpoint โดยขั้นเตรียมการถ่ายท า (Pre-production) มีการสร้าง 
touchpoint ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและประสบการณ์ของตราสินค้า (Communicational 
customer touchpoint) คือ สถานที่ที่ใช้ถ่ายท ารายการนอกสตูดิโอ ที่เป็นการไปถ่ายท าที่สวน ไร่ นา 
ของเกษตรกร ท าให้ต้องมีการเตรียมสถานที่ถ่ายท าร่วมกันกับเกษตรกร ขั้นตอนผลิตรายการ 
(Production) มีการสร้าง touchpoint ประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของสินค้าและ
ตราสินค้าโดยตรง (Functional customer touchpoint) โดยการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามามี
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ประสบการณ์ตรงกับรายการในการน าเสนอขายสินค้าเกษตรของตนเองในรายการได้ และมีการวิดีโอคอล
เพ่ือสัมภาษณ์เกษตรกรในประเด็นต่าง ๆ เกษตรกรจึงได้มีโอกาสมีประสบการณ์ตรงกับรายการด้วยตนเอง 
และสามารถบอกต่อไปยังผู้ชมเกษตรกรท่านอ่ืนได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด และในขั้นตอนการด าเนินงาน
หลังการถ่ายท า (Post production) มีกิจกรรมร่วมสนุกกับรายการเพ่ือลุ้นรับของรางวัล 

การเล่าเรื่อง มีการสร้าง touchpoint กับผู้ชมรายการ 2 ประการ คือ Emotional customer 
touchpoint รูปแบบและองค์ประกอบการเล่าเรื่อง มีการประสบการณ์และข้อมูลที่มีผลต่ออารมณ์
ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย (Emotional customer touchpoint) การเล่าเรื่องทั้งแบบเส้นตรงและ
แบบไม่เป็นเส้นตรง เพ่ือเน้นให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาการน าเสนอในรายการมีการสร้างความรู้สึกร่วมกับ
รายการ ในด้านหลักการเล่าเรื่อง มีการสร้าง touchpoint โดยพิธีกรจะมีการใช้ค าที่แสดงความเป็นพวก
เดียวกัน เช่น “เรา” และใช้ค าที่แสดงออกถึงความเข้าใจในผู้รับสาร เช่น “ผมเข้าใจนะ” มีเล่าเรื่องและ
ยกตัวอย่างเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันของผู้ชมในมิติการเล่าเรื่อง มีการน าเสนอภาพกราฟิก
ขณะเล่าข่าว เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจของผู้ชม นอกจากนี้ยังมีลักษณะของการเรื่องเล่า พิธีกรมีการถาม
ค าถามย้อนกลับไปยังผู้ชม และการฝากไว้ให้ผู้ชมคิดต่อ เช่น “คุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้าง” เพ่ือให้ผู้ชม
รายการเมืองไทยใหญ่อุดมมีความร่วมรู้สึกในการน าเสนอของรายการ นอกจากนี้ยังใช้สีเขียวที่เน้นความ
เป็นไร่นาและเพลงพ้ืนบ้าน เพ่ือเน้นความเป็นพวกเดียวกัน ความคุ้นเคยด้วย 

นอกจากนี้แล้วการใช้เฟซบุ๊กเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่น าเสนอเนื้อหารายการเมืองไทยใหญ่
อุดม ยังเป็นช่องทางที่ได้ผลดี เพราะเกษตรกรมีการเข้าถึงและใช้งานเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ ช่วยในด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมในลักษณะCommunicational 
customer touchpoint ทั้งนี้ ผู้ชมยังมีการแสดงความคิดเห็นและพูดคุยสื่อสารกันขณะที่รายการเผยแพร่
ผ่านทางรายการสด (Facebook live) อีกด้วย  
 
อภิปรายผล 

การสร้างประสบการณ์ตรงโดยการให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนผลิตรายการ (Production) 
รายการเมืองไทยใหญ่อุดมมีการสร้าง touchpoint ประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ
สินค้าและตราสินค้าโดยตรง (Functional customer touchpoint) โดยที่รายการมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกษตรกร จึงมีการเน้นน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเกษตร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามามี
ประสบการณ์ตรงกับรายการในการน าเสนอขายสินค้าเกษตรของตนเองในรายการได้ และมีการวิดีโอ
คอลเพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรในประเด็นต่าง ๆ เกษตรจึงได้มีโอกาสมีประสบการณ์ตรงกับรายการด้วย
ตนเอง และสามารถบอกต่อไปยังผู้ชมเกษตรกรท่านอื่นได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด สอดคล้องกับ อชิระ 
ดวงหอม (2559) ได้ศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจต่อทีวีดิจิทัลของ
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ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้ชมรายการจะมีความพึงพอใจในการรับชมรายการ
เป็นอย่างมากหากได้มีส่วนร่วมกับรายการ  

ในขั้นตอนการด าเนินงานหลังการถ่ายท า (Post production) มีการสร้าง Touchpoint ใน
ลักษณะของ Emotional customer touchpoint คือ รายการกิจกรรมร่วมสนุกกับรายการเพ่ือลุ้นรับ
ของรางวัลเนื่องจากรายการเป็นรายการสอดที่จะมีการน าเสนอบนเฟซบุ๊กเพจแบบ  LIVE สด 
ณ ขณะเวลาเดียวกันที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ สอดคล้องกับ ปัญญ์สลิชา เจริญพูล (2561) ที่ได้ศึกษา
รูปแบบและวิธีการการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของร้านขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ พบว่า การถ่ายทอดสด
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ผ่านสมาร์ตโฟนซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ชมปัจจุบันที่
ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกท่ี นอกจากนี้การมีกิจกรรมแจกของรางวัลยังช่วยสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ พรชัย แผ่นชัยภูมิ (2558) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการรับชม 
และความพึงพอใจรายการกับข่าวครบประเด็นของสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ของผู้รับชมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในรายการจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ชมและยัง
ส่งเสริมให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมในรายการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นรายการเมืองไทยใหญ่อุดมมีเมื่อออกอากาศ
ทางโทรทัศน์จะมีการถ่ายทอดสดไปที่เฟซบุ๊กเพจและผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในรายการโดยการแสดงความ
คิดเห็นบนโพสต์ถ่ายทอดสดของรายการได้ในเวลานั้น ๆ จึงท าให้ผู้ชมได้รู้สึกมีประสบการณ์ร่วมกับ
รายการ ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงนภา เลิศกิจกวิน (2562) ที่พบว่า การท าการตลาดออนไลน์ผ่านทางรายการ
สด (Facebook live) ของบริษัทปุ๋ยเคมีเป็นช่องทางการสื่อสารที่เกษตรกรเข้าถึง ให้ความสนใจ และใช้
งานมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง สามารถโต้ตอบกลับได้ทันที และเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการโปรโมทสินค้าเกษตรในลักษณะการบอกเล่า พูดคุย สนทนาถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ซึ่ง
ตรงกับข้อค้นพบของ นรภัทท์ อร่ามเรือง (2560) รายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ที่มีรายการสดผ่านเฟซบุ๊กนั้น ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันที และรายการสามารถน า
ความคิดเห็นของผู้ชมมาปรับปรุงเนื้อหาในรายการให้ตรงตามความต้องการของผู้ชม และเป็นช่องทางที่
ตรงกับพฤติกรรมผู้ชมในปัจจุบัน  

การเล่าเรื่องของรายการเมืองไทยใหญ่อุดม มีการสร้าง Emotional customer touchpoint 
ในลักษณะการเล่าเรื่องและยกตัวอย่างเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันของผู้ชม สอดคล้องกับ ชวัล 
เกษมเนตร (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การน าเสนอรายการโทรทัศน์ “เอส เอ็ม อี ตีแตก” และ
ผลกระทบที่มีต่อธนาคารกสิกรไทยและผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมรายการ ที่พบว่า กลยุทธ์ในการ
เลือกน าเสนอเนื้อหาของรายการควรเลือกเรื่องน าเสนอที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้ชม เพราะจะ
เป็นเรื่องที่ผู้ชมให้ความสนใจ และผู้ชมจะรู้สึกว่าการได้รับชมรายการจะสามารถน าข้อมูลความรู้ที่ได้จาก
รายการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และยังสอดคล้องกับ สุรฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ (2553) ที่พบว่า การ
น าเสนอเนื้อหาของรายการเกษตรจะต้องน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเกษตร เพราะจะท าให้ผู้ชมมีความสนใจ 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 394 ~ 
 

และตรงกับความต้องการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากรายการเกษตรมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
เกษตรกร นอกจากนี้ การเลือกช่วงเวลาออกอากาศก็เป็นปัจจัยส าคัญเพราะเกษตรกรจะมีการเปิดรับชม
รายการในช่วงเช้า ดังนั้นรายการเกษตรจึงควรน าเสนอในช่วงเช้า จากความสอดคล้องนี้จะเห็นได้ว่า 
ผลการวิจัยที่พบว่า รายการเมืองไทยใหญ่อุดมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรมีการออกอากาศวัน
จันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00–10.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเช้า ถือเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับข้อค้นพบดังกล่าว 

ในมิติการเล่าเรื่องของรายการเมืองไทยใหญ่อุดม มีการน าเสนอภาพกราฟิกขณะเล่าข่าวเพ่ือ
ช่วยสร้างความเข้าใจของผู้ชม ในกรณีที่เรื่องราวมีรายละเอียดมากหรือยากต่อความเข้าใจ สอดคล้องกับ 
วลัยพร วัธนหิรัญญสิทธิ์ (2553) ที่สรุปว่า การใส่ภาพประกอบในรายการ ภาพ VTR (Video Television 
Recorder) จะช่วยให้ผู้ชมเห็นภาพ เกิดความเข้าใจและได้อรรถรสในการรับชม และ ตปากร พุธเกส 
(2558) ได้ศึกษาโครงการการผลิตรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตชุดการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
กรณีศึกษาการปรับตัวเพ่ือความยั่งยืนของชาวนาในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท พบว่า การใช้เทคนิคสมัยใหม่ 
คือ ข้อมูลกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion graphic) และนิยมใช้กับสื่อออนไลน์ ไม่ได้มีปัญหากับผู้ชมซึ่งเป็น
ชาวนา ชาวไร่ แต่อย่างใด ในทางกลับกันผู้ชมที่เป็นเกษตรกรมีการรับรู้ในเชิงบวก มีความเข้าใจในเนื้อหา
ดี ตีความการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ญาณิศา ไชยศรีหา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การ
สร้างสรรค์รายการเพ่ือน าเสนอทางสถานีโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษารายการ VRZO การเลือก
ภาพ การล าดับภาพ โดยการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ ดนตรี และเสียงประกอบต่าง ๆ มา
ประกอบในเนื้อหา จะช่วยส่งเสริมการสื่ออารมณ์ให้มีความสนุกสนานและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น รู้สึกร่วม
ต่อรายการมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหารายการ เพราะ

ช่วยเพ่ิมจุดสัมผัสระหว่างรายการและผู้ชมมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่เข้าถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของ
ผู้ชมปัจจุบัน และควรเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สื่อสารกับรายการ 

2. ควรสร้าง touchpoint กับผู้ชมรายการทั้ง 3 ประการ คือ Functional customer 
touchpoint คือ ประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการเกษตรโดยตรง Emotional customer 
touchpoint คือเน้นให้ผู้ชมรายการได้มีความรู้สึกร่วมกับรายการ และ Communicational customer 
touchpoint คือ ให้ผู้ชมเข้าถึงช่องทางหารเผยแพร่รายการได้อย่างสะดวก อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ท าให้ลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสและสร้างประสบการณ์ร่วมกับรายการเพ่ือให้เกิดการติดตามรับชมรายการ
อย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งต่อไปเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ ศึกษากลยุทธ์การผลิตรายการข่าวเกษตรรายการ

อ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบและหากลยุทธ์ส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมีในรายการประเภทเดียวกันได้ 
2. การวิจัยครั้งต่อไปเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาและวิเคราะห์ผู้ชมรายการ ถึงกลยุทธ์การ

ผลิตรายการ การเล่าเรื่อง ตลอดจดจุดสัมผัสที่ผู้ชมเข้าถึง เพ่ือให้การวิจัยครั้งหน้ามีประโยชน์ต่อผู้ผลิต
รายการเกษตรยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรม ความคาดหวัง 
และความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงในวัยท างาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมกับความคาดหวังในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder 3) ศึกษาความคาดหวังกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder โดยมีสมมติฐานการวิจัยสองประการ
คือ พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder เพ่ือหาคู่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของกลุ่มผู้หญิงวัย
ท างาน และความคาดหวังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่ม
ผู้หญิงวัยท างาน  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ 
ในช่วงเวลา 17.00–24.00 น. มากท่ีสุด แต่ละครั้งใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง โดยใช้เพ่ือแชทกับเพศตรงข้าม
เพ่ือหาคู่มากที่สุด 

ความคาดหวังการใช้แอปพลิเคชัน Tinder กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังด้านการแชร์ข้อมูล
ข่าวสาร คาดหวังที่จะหาคู่ได้ อยู่ในระดับสูง รองลงมาคือแอปพลิเคชัน Tinder ท าให้มีความสุขกับคน
ที่กลุ่มตัวอย่างได้คุย และคาดหวังว่าจะได้พบรักจากแอปพลิเคชัน Tinder รองลงไป ด้านการโพสต์รูป
หรือวิดีโอ กลุ่มตัวอย่างคาดหวังว่าการโพสต์รูป หรือ ข้อความเป็นการบอกเล่าแสดงถึงความเป็น
ตัวเองมากที่สุด รองลงมาคือมีพ้ืนที่ส่วนตัวในการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นกับเพศตรงข้าม 

ส่วนความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน Tinder กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน 
Tinder ในด้านการสนทนาโต้ตอบกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการใช้แอปพลิเคชัน 
Tinder มากที่สุดคือ ได้มีการสนทนากับเพ่ือนต่างเพศผ่านข้อความ รองลงมาคือ การส่งอีโมจิหากัน
แสดงความรู้สึก  ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้แอปพลิเคชัน Tinder เพ่ือช่วยให้เจอคน
ที่ชอบ รองลงมาคือ การเล่นแอปพลิเคชัน Tinder ช่วยให้ฝึกภาษาได้ในการค้นหาชาวต่างชาติมา
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แลกเปลี่ยนการสนทนา  และด้านเอกลักษณ์ส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้แอปพลิเคชัน Tinder 
เพ่ือช่วยสนับสนุนความเชื่อม่ันในตนเอง รองลงมาคือใช้แอปพลิเคชัน Tinder เพ่ือช่วยให้คลายเหงา  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder เพ่ือหาคู่มีความสัมพันธ์กับ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน  พบว่าพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มีความสัมพันธ์
กับความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มาก
ก็จะมีความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มากตามไปด้วย  และสมมติฐานการวิจัยที่ 2 
ความคาดหวังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัย
ท างาน พบว่าความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการ
ใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม ความคาดหวัง ความพึงพอใจ แอปพลิเคชัน Tinder 
 
Abstract  

The current study is a survey research which aims to study working-age 
women’s behaviors, expectations, and satisfaction towards using Tinder application. 
The two research hypotheses are as follows. First, there is a significant correlation 
between the working-age women’s behaviors to find a partner through the 
application and their expectations they hold. Second, there is also a strong 
correlation between their expectations and satisfaction towards using Tinder 
application.  

Research results show that the majority of research participants used Tinder 
on their phone from 5 pm to 12 pm. They usually took approximately one to two 
hours to chat with the opposite sex users to find a partner.  

In terms of the working-age women’s expectation towards the use of Tinder, 
the expectation that they hoped to find a partner was rated at the highest level, 
followed by the expectation that the application made them happy with the people 
they exchanged messages with, and the expectation to find love on Tinder. The 
participants posted their pictures or videos on the application because they 
expected to express their true selves the most, followed by to have private space to 
post their messages or exchange messages with the opposite sex users.   
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As for the working-age women’s satisfaction towards using Tinder, in terms of 
interactions between them and other users, they had the highest level of satisfaction 
towards the use of the application to talk to the opposite sex users, followed by to 
send emojis to the male users to express their feelings. Regarding their satisfaction 
towards benefits of the application, they were highly satisfied with the app because 
it helps them to find a partner, followed by to practice foreign languages to be able 
to exchange messages with foreigners. In terms of the personal identity of the Tinder 
users, it was found that they use the application to boost their confidence; followed 
by the make them feel less lonely.  

Given the first hypothesis, there was a significant correlation between the 
working-age women’s behaviors to find a partner on Tinder and their expectations. It 
was found that their behaviors of using Tinder were correlated with their 
expectations and the correlation is statistically significant at 0.01. It can be seen that 
this finding satisfied the hypothesis. It means that the higher the frequency of the 
working-age women’s use of Tinder, the higher expectations of the application they 
held. As for the second hypothesis, there is a strong correlation between the 
working-age women’s expectations and their satisfaction towards their use of Tinder. 
It was found that such correlation exists and is statistically significant at 0.01 
 
Keywords: behaviors, expectations, satisfaction, Tinder application 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ในอดีตช่วงที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาในสังคมไทย การที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือหาคู่ชาย
และหญิงที่ชอบพอกันจะต้องไปพบกันตามเทศกาลงานต่าง ๆ เช่น งานวัด งานบุญ งานกาชาด และ
งานประเพณีต่าง ๆ อาทิ สงกรานต์ ลอยกระทง รวมถึงการสื่อสารพูดคุยโดยการใช้จดหมายและ
โทรศัพท์บ้าน หรือมีญาติผู้ใหญ่เพ่ือนฝูงชักน าหาคู่ให้ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน ท าให้การหาคู่ของผู้ชายและผู้หญิงได้ก้าวกระโดดเข้าสู่โลกออนไลน์ผ่าน  
แอปพลิเคชันต่าง ๆ อย่างเช่นแอปพลิเคชัน Tinder  

ปัจจุบันการท างานที่ต้องแข่งขันกันมากขึ้นท างานกันหนักขึ้นเพ่ือสร้างรายได้เพ่ือให้ฐานะดี
ขึ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงท าให้ประชากรวัยท างานหมดเวลาไปกับการท างานทั้งหมด ส่งผลให้ไม่มี
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เวลาหาคู่ครองหรือหาคนคู่ใจที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างกันและกัน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้มีการสร้ าง 
แอปพลิเคชันหาคู่กันมากขึ้นและเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น 

ในปัจจุบันแอปพลิเคชันหาคู่จะช่วยแก้ปัญหาส าหรับคนที่ต้องการใครสักคนเข้ามาในชีวิตเพ่ือ
จะมอบความรักให้แก่กันและกัน ได้ท าความรู้จักคบหาดูใจกันและยังเลือกได้ว่าต้องการคุยกับคนแบบ
ไหนประเภทไหน พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาคู่นั้นจึงกลายเป็นที่นิยมส าหรับหนุ่มสาวที่
ต้องการหาคู่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยท างาน แอปพลิเคชันที่ก าลังเป็นที่นิยมตอนนี้คือ Tinder ผู้หญิงใน
ปัจจุบันได้มีการเลือกคู่ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์มากขึ้นเลือกคนที่ตนเองพอใจแล้วอยากแชทคุย
ท าความรู้จักถ้าถูกใจคุยกันไปได้ดีก็คุยต่อถ้าไม่ถูกใจก็ยังสามารถหาต่อไปได้เรื่อยๆ  

แอปพลิเคชัน Tinder เป็นเครือข่ายการหาคู่ออนไลน์เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กันยายน 
พุทธศักราช 2555 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปัดนิ้วเพ่ือชอบหรือไม่ชอบโปรไฟล์ที่
โพสต์ของผู้ใช้รายอื่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยรูปถ่าย ชีวประวัติสั้นๆ และรายการความสนใจ
ส่วนตัวของพวกเขา เมื่อผู้ใช้ 2 คน “จับคู่” แล้ว พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนข้อความสนทนาได้
(https://g.co/kgs/3asb6j) แค่เพียงปัดซ้ายปัดขวาง่ายๆไม่ถูกใจก็ปัดเปลี่ยนคนไปได้เลย แล้ว
ความส าคัญของแอพหาคู่นี้คือเป็นช่องทางส าคัญของกลุ่มคนโสดหรือคนที่ก าลังเหงาได้มีโอกาสได้
พูดคุย ในสมัยนี้ผู้หญิงส่วนมากยังคงโสดพอๆกับผู้ชาย แอพหาคู่จึงจ าเป็นมาก ๆ และในอนาคตคิดว่า
มีความจ าเป็นและมีคนสนใจมากขึ้นกว่าเก่าหลายร้อยเท่า ท่ามกลางความนิยมของเว็บไซต์ และ  
แอปพลิเคชันหาคู่เดทจากทั่วโลก และหนึ่งในแอพฯ ที่มีความโดดเด่นในขณะนี้คือ Tinder จากการ
จับคู่เดทกว่าพันล้านคู่ ท าให้ Tinder กลายเป็นแอพฯ ยอดนิยมและจากสถิติล่าสุด Tinder มีผู้ใช้ 10 
อันดับสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย 
เยอรมน ีเนเธอร์แลนด์ เม็กซิโกและอาร์เจนตินาตามล าดับ มีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 77 นาทีต่อคนต่อ
วัน มีการปัดซ้าย-ขวาไปวันละ 1.6 พันล้านครั้ง และมีคู่ match กัน 25 ล้านคู่ต่อวัน ซึ่งตอนนี้นับรวม
มีคู่ match กันแล้วกว่า 6 พันล้านคู่ สาเหตุที่ท าให้ Tinder ดัง คงเป็นเพราะลูกเล่นในการใช้งานที่
คัดกรองคนที่ถูกใจและตรงสเปกโดยค านวณถึงเรื่อง mutual interest และระยะทางที่อยู่เป็นปัจจัย
ส าคัญท าให้ผู้ใช้พบคนที่มีแนวโน้มตรงใจสูงขึ้นกว่าการหาคู่ด้วยวิธีธรรมชาติที่รุกเข้าหาโดยขาดกล
ยุทธ์ เช่น ไม่รู้ว่าเธอชอบอะไร-ไม่ชอบอะไร ซึ่ง Tinder ก็ช่วยทิ้ง hint ตรงนี้ให้ไป “ท าการบ้านต่อ” 
กันได้บ้าง ส าหรับผู้ใช้บางรายที่ผูกบัญชี Instagram เข้ามาด้วย เราก็สามารถจด username ได้ด้วย 
(ท่ีมา: https://www.blognone.com/node/73061)  

ในสังคมไทยโอกาสการหาคู่ของผู้หญิงวัยท างานยากยิ่งกว่าผู้ชาย จากงานวิ จัยของ สมิทธิ์ 
บุญชุติมา (2561) กล่าวว่าผู้หญิงวัยท างานอายุ 15-60 ปี มีบทบาทนอกเหนือจากการท างานในการ
ดูแลคนรอบข้าง 1 ต่อ 2 คน ดูแลแม่มากที่สุดรองลงมาคือดูแลลูกและสามีตามล าดับ โดย 91.5% 
เข้าถึงไลน์ เฟซบุ๊กและยูทูปผ่านโทรศัพท์มือถึอเป็นประจ าทุกวัน ท าให้ผู้หญิงวัยท างานไม่มีเวลาหา
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คู่ครองของตนเอง ขณะเดียวกันก็มีเวลาในการใช้เครือข่ายออนไลน์ในการดูแลคนรอบข้างเป็นประจ า
อยู่แล้ว หากจะเพ่ิมการพูดคุยเพื่อหาคู่และผ่อนคลายจากภาระต่างๆ จึงไม่ใช่สิ่งที่เกินความคาดหมาย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงในวัยท างาน 
2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงในวัยท างาน  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงในวัยท างาน 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน 

Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน 

Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน   
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ในการหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มีดังนี้  

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavior)  
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectation)  
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) 
4. ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology)  
5. แนวคิดเก่ียวกับผู้หญิงวัยท างาน 
6. แนวคิดเก่ียวกับแอปพลิเคชัน Tinder 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
วิธีการวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ คือแบบสอบถามปลายปิด (Close–Ended Questionnaire) ซึ่งได้จัดล าดับเนื้อหา แบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ โดยแบ่งเป็น 5 ตอนซึ่งแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังจากการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเฉพาะกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน ที่มีอายุระหว่าง 25–40 ปี 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งได้มาจากการค้นคว้า การดัดแปลงจากแนวความคิด 

และงานวิจัยที่ใกล้เคียงที่มีผู้เคยวิจัยมาก่อนหน้านี้ เพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดโดย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นนี้เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close–ended Questionnaire) โดยแบ่ง
โครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอนดังต่อไปนี้ 

ตอนที่  1 ข้อมูลทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และรายได้  เป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ (Nominal Scale) 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ได้แก่ วัตถุประสงค์ ความ
บ่อยครั้งในการใช้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Interval Scale) 

ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder เป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Interval Scale) 

ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder เป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Interval Scale) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสร็จอย่างสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. จัดเตรียมแบบสอบถามและก าหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบการเก็บ

แบบสอบถาม 
2. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 2 วิธี คือ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และ 

2) เก็บข้อมูลแบบออนไลน์โดยใช้ Google Forms เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย
ใช้ค าถามคัดกรองกับกลุ่มตัวอย่าง ที่ เคยใช้แอปพลิเคชัน Tinder และให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง และรอรับแบบสอบกลับคืนเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้ว 

3. รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่จะน ามาประมวลผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู้วิจัยใช้การแจก

แจงความถี่ แสดงตารางแบบร้อยละ เพ่ืออธิบายข้อมูลทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได้ การหาค่าเฉลี่ยเพ่ืออธิบายข้อมูลการแสวงหาข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากการใช้ 
แอปพลิเคชัน Tinder  
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ( Inferential Analysis) ใช้สถิติการค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน” มีประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผล 
ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปประชากรศาสตร์ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาเป็นเพศหญิงมีจ านวนทั้งสิ้น 425 คน อายุ 25-27 ปี มีจ านวน

มากที่สุด คือ ร้อยละ 47.0 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 28-30 ปีร้อยละ 41.0 และกลุ่ม 38-40 ปี มีจ านวน
น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 12.0 การศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ านวนมากที่สุด  คือ ร้อยละ 51.0 รองลงมา
คือการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ร้อยละ 47.0 และสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวนน้อยที่สุดคือร้อยละ 2.0  
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวนมากที่สุด คือร้อยละ 66.0 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว 
ร้อยละ 30.0 และกลุ่มมีจ านวนน้อยที่สุดคือรับราชการร้อยละ 4.0 และมีรายได้ 15 ,001-20,000 
บาท มีจ านวนมากที่สุด คือร้อยละ 58.0 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 15 ,000 บาท ร้อยละ 40.0 และ มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท มีจ านวนน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 2.0 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder 
กลุ่มตัวอย่างใช้แอปพลิเคชัน Tinder หาคู่ มีจ านวนมากที่สุด คือร้อยละ 82.0 รองลงมา คือ หา

เพ่ือนคุยร้อยละ 10.0 และเหงา มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 8.0 ช่วงเวลาในการใช้แอปพลิเคชัน 
Tinder 17.00–24.00 น. มีจ านวนมากที่สุด คือ ร้อยละ 72.0 รองลงมา คือ 14.00–16.00 น. มีจ านวน
น้อยที่สุด ร้อยละ 19.0 จ านวนชั่วโมงการใช้แอปพลิเคชัน Tinder 1-2 ชั่วโมง มีจ านวนมากที่สุด คือ ร้อย
ละ 43.0 รองลงมาคือ มากกว่า 2–3 ชั่วโมง ร้อยละ 14.0 กิจกรรมที่ท าตอนเล่นแอปพลิเคชันแชท 
มีจ านวนมากที่สุด คือ ร้อยละ 91.0 

1. ความคาดหวังในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการใช้
แอปพลิเคชัน Tinder ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ความคาดหวังที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างานโดยรวมอยู่ใน 
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.85)  โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของ
กลุ่มผู้หญิงวัยท างานมากที่สุด คือ การมีความคาดหวังที่จะหาคู่ได้และอยากรู้จักคนอ่ืนมากขึ้นมี
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.30) รองลงมา คือ คาดหวังว่าจะพบรักจากแอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิง
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วัยท างาน มีระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.13) และกลุ่มตัวอย่างการแชร์และแลกเปลี่ยนข่าวสารกับเพ่ือนใน
แอปพลิเคชัน Tinder มีจ านวนน้อยที่สุด คือ มีระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.29) 

2. ความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน Tinder 
กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ในด้านต่างๆดังนี้ 
ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน โดยรวมระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.11) โดยกลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มากที่สุด 
คือการเล่น Tinder สามารถแบ่งปันข่าวสาร ความรู้ได้ มีระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.96) รองลงมาคือความ
พึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder คือการเล่น Tinder ช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นในตนเอง มี
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.80) และกลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มีจ านวน
น้อยที่สุดคือ การส่งอีโมจิหากันแสดงความรู้สึก ระดับต่ า (ค่าเฉลี่ย 2.74) 
 
สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรม ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน 
Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน” 

พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder 
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder โดยใช้ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ 

ในช่วงเวลา 17.00–24.00 น. มากที่สุด (ร้อยละ 72) โดยในแต่ละครั้งใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง (ร้อยละ 
43) โดยใช้เพื่อแชทกับเพศตรงข้ามเพ่ือหาคู่มากที่สุด (ร้อยละ 82) 

ความคาดหวังการใช้แอปพลิเคชัน Tinder  
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการแชร์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังที่จะหาคู่ได้ อยู่ในระดับสูง 

(4.30) รองลงมาคือแอปพลิเคชัน Tinder ท าให้มีความสุขกับคนที่กลุ่มตัวอย่างได้คุย (4.13) และ
คาดหวังว่าจะได้พบรักจากแอปพลิเคชัน Tinder รองลงไป (4.05) 

2. ด้านการโพสต์รูปหรือวิดีโอ กลุ่มตัวอย่างคาดหวังว่าการโพสต์รูป หรือ ข้อความเป็นการ
บอกเล่าแสดงถึงความเป็นตัวเองมากที่สุด (3.82) รองลงมา คือ มีพ้ืนที่ส่วนตัวในการโพสต์หรือแสดง
ความคิดเห็นกับเพศตรงข้าม (3.29) 

ความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน Tinder 
กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการสนทนาโต้ตอบกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการใช้แอปพลิเคชัน

Tinder มากที่สุดคือ ได้มีการสนทนากับเพ่ือนต่างเพศผ่านข้อความ (3.96) รองลงมาคือ การส่งอีโมจิ
หากันแสดงความรู้สึก (3.80) 
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2. ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้แอปฯ Tinder เพ่ือช่วยให้เจอคนที่ชอบ 
(3.96) รองลงมา คือ การเล่นแอปฯ Tinder ช่วยให้ฝึกภาษาได้ในการค้นหาชาวต่างชาติมา
แลกเปลี่ยนการสนทนา (3.46)  

3. ด้านเอกลักษณ์ส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้แอปฯ Tinder เพ่ือช่วยสนับสนุนความ
เชื่อมั่นในตนเอง (3.80) รองลงมา คือ ใช้แอป Tinnder เพ่ือช่วยให้คลายเหงา (3.56) 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่  1 พฤติกรรมการใช้แอปพลิ เคชัน Tinder เพื่ อหาคู่ มี
ความสัมพันธ์กับความคาดหวังของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน 

พบว่าพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการใช้ 
แอปพลิเคชัน TINDER ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มากก็จะมีความคาดหวังต่อ
การใช้แอปพลิเคชัน TINDER มากตามไปด้วย 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ความคาดหวังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้ 
แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน 

พบว่าความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการ
ใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า ความคาดหวังในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มากก็จะความ 
พึงพอใจต่อผลที่ได้รับหลังการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มากตามไปด้วย 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน” มีประเด็นส าคัญท่ีจะน ามาอภิปรายผลดังนี้  

1. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 
Tinder โดยใช้ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ ในช่วงเวลา 17.00–24.00 น. มากที่สุด โดยในแต่ละครั้ง
ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง โดยใช้เพ่ือแชทกับเพศตรงข้ามเพ่ือหาคู่มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธันยพร สุวัจนพรพงศ์ ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว และ วราพรรณ อภิศุภะโชค ( 2562)  ที่กล่าวว่าใน
ปัจจุบันผู้คนล้วนมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อกับคนอื่น ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น ใช้โทรศัพท์ 
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดียในการติดต่อซ่ึงกันและกันในสังคมปัจจุบันที่โลกออนไลน์และโลก
แห่งความเป็นจริงแทบจะกลายเป็นใบเดียวกัน ท าให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโซเชียลมีเดีย คือ  ส่วนหนึ่งของ
ชีวิตที่ขาดไม่ได้คนยุคดิจิทัลที่นิยมใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้น โดยมีการพัฒนาของเทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือมาตอบโจทย์ ความต้องการของคนยุคนี้ 
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2. ความคาดหวังในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการใช้
แอปพลิเคชัน Tinder ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 ด้านการแชร์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังที่จะหาคู่ ได้ อยู่ในระดับสูง 
รองลงมาคือแอปพลิเคชัน Tinder ท าให้มีความสุขกับคนที่กลุ่มตัวอย่างได้พูดคุยสนทนา และ
คาดหวังว่าจะได้พบรักจากแอปพลิเคชันTinder สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกสินทร์ รัตนคร (2552) 
ที่ว่ากระบวนการของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการพัฒนาความสัมพันธ์ของการหาคู่ครองมีการใช้
เว็บไซต์ การสมัครสมาชิกและสร้างประวัติข้อมูลส่วนบุคคล (Profile) การค้นหาเพ่ือนสมาชิก การ
แนะน าตัว การสนทนาและการสร้างความไว้วางใจ การตัดสินใจนัดพบและการพัฒนาความสัมพันธ์ 
ขั้นตอนการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือหาคู่ครองนี้มีการก าหนดลักษณะที่เข้มงวดและเป็นทางการเพ่ือ
สร้างเงื่อนไขให้เกิดความไว้วางใจ (Trust) ในการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง 

 2.2 ด้านการโพสต์รูปหรือวิดีโอ กลุ่มตัวอย่างคาดหวังว่าการโพสต์รูป หรือ ข้อความเป็น
การบอกเล่าแสดงถึงความเป็นตัวเองมากที่สุด รองลงมาคือมีพ้ืนที่ส่วนตัวในการโพสต์หรือแสดงความ
คิดเห็นกับเพศตรงข้ามสอดคล้องกับแนวคิดของ Pierce (1991) ในทฤษฎีสัญญะวิทยาที่ว่า สัญญะรูป
เหมือนซึ่งจะใช้ รูปถ่ายจริง ภาพตนเองเพ่ือเป็นการน าเสนอตัวเองผ่านทางรูปถ่ายในอิริยาบถต่างๆ 
กันไป ซึ่งแต่ละรูปที่น าเสนอจะอยู่บนพ้ืนฐานของความชื่นชอบของตัวเองและความดูดี ดูสวยของรูป
ถ่ายนั้น ๆ และสอดคล้องกันแนวคิดของอีแวนซ์ Evans (1962) ได้ให้ค าอธิบายว่า ความคาดหวังเป็น
ความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของคน ในการที่จะตีความต่อสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ได้มา
ในสิ่งที่ตนต้องการ 

 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ (2534) ที่ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ล้วน
แล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจ เนื่องจากก่อนที่มนุษย์จะลงมือท าสิ่งใดจะต้องวาดภาพไว้ใน
ใจก่อนแล้วว่านี่คือสิ่งที่ตนต้องการจะท า นอกจากนี้มนุษย์มีแรงจูงใจบางอย่างอยู่ภายใน แต่เราควร
เลือกศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่ผู้รับสารสามารถอธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ที่แสดงพฤติกรรม
นั้น ๆ ออกมา 

3. ความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน Tinder กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน 
Tinder ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 3.1 ด้านการสนทนาตอบตอบโต้กัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการใช้ 
แอปพลิเคชัน Tinder มากที่สุดคือได้มีการสนทนากับเพ่ือนต่างเพศผ่านข้อความ รองลงมาคือ การส่ง
อีโมจิหากันแสดงความรู้สึก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฏธพร มาข า (2543) ที่ว่าความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ เมื่อผู้ใช้แอปพลิเคชัน
ต้องการสนทนาเพ่ือค้นหาคนรู้ใจจึงเกิดความพึงพอใจเนื่องจากอิโมจิและข้อความสนทนาสามารถ
ตอบสนองความต้องการนั้น ๆ ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ที่กล่าวว่า
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ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ และ คาดหวัง ความพึงพอใจเป็นความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งระดับ
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อม แตกต่างกัน อาจเนื่องจากพ้ืนฐานทางการศึกษา ทางด้าน
เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม 

 3.2 ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้เพ่ือช่วยให้เจอคนที่ชอบ รองลงมาคือ 
การเล่นแอปพลิเคชัน Tinder ช่วยให้ฝึกภาษาได้ในการค้นหาชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยนการสนทนา 
สอดคล้องกับผลการส ารวจของเวปไซต์หาคู่ Zoosk ที่ว่า ผู้ใช้เว็บ 80 เปอร์เซ็นต์นิยมใช้เทคโนโนยี
สื่อสารเพ่ือบอกรัก โพสต์รูปภาพ วิดิโอหวาน และเน้นการคุยกันสองต่อสอง สอดคล้องกับ สีตลา 
ชาญวิเศษ (2557) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะพัฒนาความสัมพันธ์จากรู้จักศึกษา สู่กระชับความสัมพันธ์
และตัดสินใจคบหาดูใจกันในที่สุด ในประเด็นช่วยฝึกภาษาสอดคล้องกับธันยพร สุวัจนพรพงศ์ และ
คณะ (2562) ที่ว่าแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์เป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ตนเอง
ถูกใจและยังเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
โกสินทร์ รัตนคร (2552) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์เพราะอยาก
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศและอยากท าความรู้จักกับเพ่ือนใหม่ 

 3.3 ด้านเอกลักษณ์ส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้แอปพลิเคชัน Tinder เพ่ือช่วย
สนับสนุนความเชื่อมันในตนเอง รองลงมาคือใช้แอปพลิเคชัน Tinder เพ่ือช่วยให้คลายเหงา 
สอดคล้องกับบทความ https:www.mangozero.com/7-benefits-of-dating-app/ (2560) ที่
กล่าวว่าแอปหาคู่เพ่ิมความเชื่อม่ันตนเองจากที่ไม่กล้าสนทนากับผู้คนให้พูดเก่งขึ้น และเพ่ิมความรอบ
รู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้เพ่ือนเที่ยว รวมถึงได้โปรโมทธุรกิจของตัวเองอีกด้วย 

4. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder เพื่อหาคู่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของ
กลุ่มผู้หญิงวัยท างาน พบว่า พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มีความสัมพันธ์กับความคาดหวัง
ต่อการใช้แอปพลิเคชัน TINDER ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มากก็จะมีความ
คาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน TINDER มากตามไปด้วย สอดคล้องกับยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534) ใน
ทฤษฎีและแนวคิดความคาดหวังจากสื่อที่ว่าการใช้สื่อเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมาย และ
เหตุผลตามหลักการที่ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจ เนื่องจาก
ก่อนที่มนุษยจ์ะลงมือท าสิ่งใดจะต้องวาดภาพไว้ในใจก่อนแล้วนี่คือสิ่งที่ตนต้องการกระท า 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลลิป วี เลวิส (Phillips V.Lewis,1987) ที่กล่าวถึง
ทฤษฎีความคาดหวังของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นส่วนประกอบให้บุคคลนั้นเลือกที่จะปฏิบัติติเช่นใดใน
เวลานั้น ในการติดต่อสื่อสารผู้รับสารต่างคาดหวังและคาดคะเนซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมการ
สื่อสาร 
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5. ความคาดหวังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของ
กลุ่มผู้หญิงวัยท างาน พบว่า ความคาดหวังต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน Tinder ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า ความคาดหวังในการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มาก
ก็จะความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับหลังการใช้แอปพลิเคชัน Tinder มากตามไปด้วย สอดคล้องกับทฤษฎี
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ Katz and Other (1974) ที่กล่าวว่าสภาพทางสังคมและ
จิตใจที่แตกต่างกัน เป็นสาเหตุให้มนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งท าให้แต่ละคนคาดหวัง 
หรือคาดคะเนจากการใช้สื่อแต่ละประเภทต่างกัน สามารถสนองความพึงพอใจได้ต่างกันด้วย ดังนั้น 
ลักษณะการใช้สื่อของบุคคลที่มีความต้องการไม่เหมือนกันเหล่านี้ จะแตกต่างกันออกไป ขั้นสุดท้าย
คือ ความพอใจที่ได้รับจากการใช้สื่อก็จะแตกต่างกันไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเคอร์รี่ และ เวด (Curry and Wade,1968) เกี่ยวกับการเลือก
อย่างมีเหตุผลว่า มนุษย์ต่างเลือกประพฤติ ปฏิบัติ หรือตัดสินใจในทางที่จะให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่
ตน ซึ่งความพึงพอใจสูงสุดมิใช่เป็นการบรรลุถึงปริมาณที่มากที่สุด แต่เป็นความชอบและการได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด เหมือนดังเช่นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
1. ควรศึกษาวิจัยการหาคู่ออนไลน์ในกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ เช่น เพศชาย และกลุ่มหลากหลาย

ทางเพศ (LGBTQ) เนื่องจากจากลักษณะประชากรที่แตกต่างกันออกไป จะมีประสบการณ์ 
สิ่งแวดล้อม ความต้องการและความคาดหวังแตกต่างกันออกไป 

2. ควรศึกษาผลต่อเนื่องหลังการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการหาคู่ว่ากลุ่มตัวอย่างได้พบ
คู่ครองและสร้างครอบครัวจากแอปพลิเคชันเหล่านี้มากน้อยเพียงใด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. การศึกษาต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้หญิงวัยท างาน

ในการใช้แอปพลิเคชันหาคู่อ่ืน ๆ เช่น แอปพลิเคชัน Badoo แอปพลิเคชัน OK.Cupid เป็นต้น 
2. ควรน าผลการวิจัยที่ได้มาวางแผนการออกแบบสารการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่

แทรกอยู่ในแอปพลิเคชันหาคู่ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องอัตลักษณ์พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ส ารวจทางประวัติศาสตร์พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
วิธีการสร้างอัตลักษณ์ของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี และค าถามการวิจัยคือ วิธีการสร้างอัตลักษณ์
ของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีเป็นอย่างไร 

ผลการวิจัย พบว่า พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ทั้ง
ที่เป็นศาสตร์เฉพาะด้าน เช่น วิชาหมอยาสมุนไพร วิชาช่าง เป็นต้น และที่ส าคัญคือวิชาพุทธศาสตร์
จากบูรพาจารย์ ต่อจากนั้น จึงได้ฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติกรรมฐาน ทั้งที่เป็นสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน จนบรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว จึงได้เมตตาสั่งสอนผู้ศรัทธาโดยใช้หลักพุทธคุณและหลัก
พุทธธรรม มีการสร้างวัตถุมงคลเพ่ือเป็นสื่อหรือเครื่องมือเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเข้าสู่พุทธวิถี  ซึ่ง
วัตถุมงคลนั้นสามารถน าผู้บูชาไปสู่พุทธมงคลที่สูงขึ้นได้โดยไม่ยาก 

พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี มีรูปแบบและวิธีการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน เป็นบุคคล
ต้นแบบที่มีคุณค่า พัฒนาตนและน าความสุขมาสู่สังคมชุมชนท้องถิ่น ทางวัดได้อนุญาตให้ชุมชนมาใช้
พ้ืนที่ในการจ าหน่ายสินค้าของชุมชนและของที่ระลึกต่าง ๆ หรือเรียกทั่วไปว่าตลาดน้ า ตลาดชุมชน 
หรือตลาดนัดประจ าวัน ท าให้ชุมชนมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ก่อให้เกิดความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต มีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

อัตลักษณ์พระเกจิอาจารย์เมือนนทบุรี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการสร้าง 
อัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่ปรากฎชัดเจน ได้แก่ 1) ความมีเมตตากรุณาท่ีสูงจนสามารถพัฒนาตัวเองและ
สังคมชุมชนท้องถิ่นได้ดี 2) มีความเคร่งครัดพระธรรมวินัยตามแบบของเพศบรรพชิต 3) ความจิตใจใฝ่
สงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมชุมชนท้องถิ่น 4) ความเป็นผู้ไม่ยึดติดในตัวตนและสิ่งรอบข้างภายนอก คือเป็น
ผู้สมถะและสันโดษ 2. ด้านการสร้างอัตลักษณ์ทางวัตถุมงคล 

วัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี ได้สร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความเป็นพุทธศิลป์ 
และมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้ที่ได้ครอบครอง เป็นที่มาของความมั่งคั่งและยั่งยืนของผู้มีไว้บูชา วัตถุมงคล
ของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี มีลักษณะเฉพาะตนที่โดดเด่น เช่น พระปิดตา ตะกรุด รูปเหมือนหนุมาน 
และเหรียญชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าสูงเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไป 
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ค าส าคัญ: อัตลักษณ์ พระเกจิอาจารย์ เมืองนนทบุรี 
 
Abstract 

The research on the identity of the senior monks in Nonthaburi is qualitative 
research and historical survey of monks in Nonthaburi from past to present. The 
purpose of this research was to study methods for creating the identity of the senior 
monks in Nonthaburi, and the research question is how methods for creating the 
identity of the senior monks in Nonthaburi are.  

The results of this research indicated that: the senior monks in Nonthaburi 
had been through the process of learning by various sciences both a specific science 
such as herbal medicine, technician, etc. and more importantly, Buddhism-science 
from parents. After that, the senior monks had also accomplished and sharpened 
themselves in mentalities and meditations until achieving high morals. Therefore, 
have mercy to teach the believers by using the Buddha's principles virtues, or 
attributes of the Dhamma. Sacred objects are created as media or tools to motivate 
people to enter the Buddhist way, which sacred objects can lead worshipers to 
higher auspicious Buddha images without difficulty. 

As for the senior monks in Nonthaburi, there were methods for creating a 
unique identity who was a valuable role model, self-development, and bring 
happiness to the local community society, in order to allow the community to use 
the area to sell community products and souvenirs or commonly known as floating 
markets, community markets, or daily markets. Thus, people in the community have 
gained the income to support themselves and their families causing stability in life, 
prosperity, and sustainability of the economy. 

The identity of the senior monks in Nonthaburi was divided into two aspects: 
1. Personal identity creation (the obvious one) includes: 1) Having a high level of 
compassion and loving-kindness is developing yourself and the local community 
2) Having strictly in the discipline of the priesthood. 3) The spirit of caring to help the 
local community society. 4) Being independent of one's self and surroundings who is 
modest and secluded. 2. Identity creation of sacred object. 
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The sacred objects of senior monks in Nonthaburi have created historical 
value, Buddhist art, and economic value to those who worship. It is the source of 
stability, prosperity, and sustainability. These sacred objects are outstanding 
characteristics such as Phra Pidta amulets, Takrut, a figure similar to Hanuman, and 
various kinds of coins, which are of high value and are in demand by the general 
public. 
 
Keywords: identity, the senior monks, Nonthaburi 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระภิกษุสงฆ์ถือว่าเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย อันประกอบไปด้วย
พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ค าสอนของ
พระพุทธเจ้าตลอดถึงต้องสืบทอดพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ์จึงต้องมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่าง
แก่คนทั่วไป พระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นก าลังหลักส าคัญมากในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546: 224-225) ได้กล่าวถึงคุณของพระสงฆ์ โดยสรุป
มี 9 ประการ เรียกว่า สังฆคุณ 

ในพระไตรปิฏก (2560: 198-204) กล่าวถึงหลักปฏิบัติในฐานะที่พระภิกษุเป็นทิศเบื้องบน มี
หน้าที่ศึกษา ปฏิบัติธรรม เผยแผ่ค าสอน และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง มีคุณธรรมและหลักความ
ประพฤติที่ต้องปฏิบัติ มีหน้าที่ 6 อย่าง ได้แก่ 1. ห้ามปรามโดยสอนให้เว้นจากความชั่ว 2. แนะน าสั่ง
สอนให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี 4. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ ไม่เคยฟัง 
5. ชี้แจงอธิบาย ท าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 6. บอกทางสวรรค์ คือ สอนวิธีด าเนินชีวิตให้
ประสบความสุข ความเจริญในชีวิต 

พระภิกษุสงฆ์ยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติ ตามค าสอนของ
พระพุทธเจ้า เมื่อพระภิกษุประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมน ามา
ซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและยังต้องสงเคราะห์สังคมชุมชนท้องถิ่น เช่น ช่วยสร้างสิ่ง
ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุนสัมมาอาชีพ และกิจกรรมตามประเพณีและศาสนพิธีใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ชาวบ้านได้ท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ท าให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ซึ่ง พระราชมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต) (2527: 6) ได้กล่าว
ว่า ส าหรับหลักความประพฤติอันดีงามที่ต้องปฏิบัติหรือท าหน้าที่ของพระภิกษุ ทั้งโดยตรง และ
จ าต้องมีความเก่ียวข้องกับคฤหัสถ์ คือ การอนุเคราะห์ชาวบ้าน 
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เมืองนนทบุรี (ออนไลน์) หรือจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน มีค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “ทุเรียน
เหนือชั้น เครื่องปั้นดินเผา เมืองเก่าวัดงาม ตลาดน้ าน่าชม รื่นรมย์สวนสมเด็จ เกาะเกร็ดงามตา 
พฤกษานานาพันธุ์ บ้านจัดสรรเป็นเลิศ” มีประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวมาเป็นเวลานานนับหลายร้อยปี เป็นแหล่งของพระอริยสงฆ์ที่ประชาชนมีความศรัทธา
เลื่อมใสมากมายหลายท่านมีทั้งที่มรณภาพแล้ว และยังมีชีวิตอยู่ พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
และเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เลื่อมใสมีด้วยกันหลายรูป เช่น หลวงปู่เอ่ียม ปฐมนาม วัดสะพานสูง 
เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ดังท่ีสุดในจังหวัดนนทบุรี เรียกได้ว่าเป็นเทพแห่งคลองพระอุดม จังหวัดนนทบุรี 
โด่งดังมากในเรื่องพระปิดตาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง เป็นศิษย์เอกหลวงปู่เอ่ียมร่วมรุ่นกับอาจารย์
แปลก ร้อยบาง ที่ขึ้นชื่อเรื่องตะกรุด ท่านได้สืบสานต านานพระปิดตาวัดสพานสูง หลวงพ่อทองสุข 
เจ้าอาวาสวัดสพานสูง ท่านได้ศึกษาวิชาจากหลวงปู่กลิ่นโดยตรง หลวงพ่อสุ่น และหลวงปู่เผือก วัด
สาลีโข เป็นต านานอีกท่านหนึ่งในคลองพระอุดม 

พระเกจิอาจารย์เหล่านี้ได้สร้างความศรัทธาและผลงานไว้ให้ประชาชนได้เคารพศรัทธา
มากมายและแต่ละท่านต่างมีความสามารถที่แตกต่างกันไปคนละด้านความแตกต่างในความถนัดของ
ตัวเอง จนเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนปรากฏว่าบทบาทของพระสงฆ์ได้มีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ 
กิจกรรมหลายกิจกรรมพระสงฆ์มีส่วนเข้าร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น  

พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่เคารพและศรัทธาของพระสงฆ์
และประชาชนด้วยเหตุผลและความส าคัญของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี ปรากฏมีผลงานและเป็น
ที่เคารพศรัทธาของประชาชน มีชื่อเสียงไปท่ัวประเทศไทยและต่างประเทศจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับสร้างเอกลักษณ์ การสร้างความเลื่อมใสศรัทธา และการสร้างความมั่นคงของพระ
เกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีที่มีต่อสังคมชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบถึงความนิยมศรัทธา ความเลื่อมใส
ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี และการประพฤติปฏิบัติของเกจิอาจารย์
เมืองนนทบุรีในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ที่ปรากฎตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาวิธีการสร้างอัตลักษณ์ของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี 
 
วิธีการวิจัย 

1. ผู้วิจัยจะได้ท าการศึกษาอัตชีวประวัติและวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีใน
อดีตและปัจจุบัน จากเอกสาร ต ารา หนังสือ งานวิจัย พระไตรปิฎก วรรณกรรม และจากการ
สัมภาษณ์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี ที่มีชื่อเสียงเป็น
ที่กล่าวขาน ซึ่งท่านได้มรณภาพแล้วและบางรูปยังมีชีวิตอยู่ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
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คุณภาพ ไม่ใช่การวิจัยวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีอย่างลึกซึ้ง เช่น การหาต าหนิ หรือ
ลักษณะพิเศษของวัตถุมงคล แต่เป็นการศึกษาอัตชีวประวัติที่เป็นอัตลักษณ์ และวัตถุมงคลของพระ
เกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีที่โดดเด่นเท่านั้น โดยการศึกษาเอกสาร และส ารวจ ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
ภาคสนาม (field study) กับกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้คือ จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 
interview) จ านวน 40 คน/รูป ที่เป็นเจ้าอาวาสหรือตัวแทนเจ้าอาวาสวัด ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือ
ปราชญ์ประจ าวัด ผู้เกี่ยวข้องในวัด และผู้ที่มีความรู้ของวัดนั้น ๆ 

2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังนี้  
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  

 1.1 แบบส ารวจเบื้องต้น (Basic Survey) ใช้ส ารวจพ้ืนที่ในการวิจัยเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของชุมชน วัด ด้านการเข้าถึงข้อมูล และด้านภูมิศาสตร์ทางกายภาพ 
 1.2 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) ใช้สัมภาษณ์
กลุ่มผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี 

2) การรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นได้แก่ แบบส ารวจเบื้องต้น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบ
สนทนากลุ่ม ประกอบกับการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
 2.1 การส ารวจเบื้องต้น (Basic Survey) ผู้วิจัยส ารวจพ้ืนที่ในการวิจัยเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของชุมชน วัด ด้านการเข้าถึงข้อมูล และด้านภูมิศาสตร์ทางกายภาพ โดยการจดบันทึกและ
บันทึกภาพ  
 2.2 การสังเกต (Observation)  
 2.2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยเข้าไปร่วมกับ
กลุ่มผู้ปฏิบัติ โดยการสังเกตพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2.2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ผู้วิจัยไม่
เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติแต่จะสังเกตอยู่ห่าง ๆ เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของ
พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี 
 2.3 การสัมภาษณ์ (Interview)  

1. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) ผู้วิจัย
สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ และผู้ปฏิบัติธรรม โดยใช้ข้อค าถามบางข้อคาถามจากแบบสัมภาษณ์และที่ไม่มีใน
แบบสัมภาษณ์ และใช้วิธีการจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป แทนค่าตอบการ
สัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างอัตลักษณ์ของพระ
เกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจาก
การเก็บข้อมูลภาคสนาม ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย มาท าการจ าแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูล
ตามแต่ละประเภทตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งประเด็นไว้ และตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งว่า
ข้อมูลที่ได้มามีความเชื่อถือได้และมีความครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย หากมีส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์จะทาการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายไป การน าข้อมูล
ทั้งหมดที่วิเคราะห์และสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วมาจัดเรียบเรียงเพ่ือตอบความมุ่งหมายของการวิจัยและนา
เสนอผลการวิจัย โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พร้อมภาพประกอบบางตอน  

4) การน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
แนวคิดและทฤษฎีเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยแล้ว
น าเสนอข้อมูลที่ได้มาสรุปอภิปรายผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า พระเกจิอาจารย์เมือนนทบุรี มีรูปแบบและวิธีการสร้างอัตลักษณ์
เฉพาะตน เป็นบุคคลต้นแบบที่มีคุณค่า พัฒนาตนและพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นจนเป็นที่รู้จักทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ น าความสุขมาสู่สังคมชุมชนท้องถิ่น ท าให้ชุมชนท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคง มั่ง
คั่งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

ซ่ึงอัตลักษณ์พระเกจิอาจารย์เมือนนทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
1) การสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัว ประกอบด้วย 

1.1 ความมีเมตตาพัฒนาตัวเองและสังคมชุมชนท้องถิ่น 
1.2 มีความเคร่งครัดพระธรรมวินัย  
1.3 ความจิตใจใฝ่สงเคราะห์สังคมชุมชนท้องถิ่น 
1.4 ความเป็นผู้ไม่ยึดติดในตัวตนและวัตถุสิ่งของภายนอก 

 
2) การสร้างอัตลักษณ์ด้านวัตถุมงคล 
1. สร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล 

ในด้านการสร้างอัตลักษณ์บุคคล พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีมีอัตลักษณ์ที่สามารถ
อธิบายได ้ดังนี้ 

 
1) ความมีเมตตาพัฒนาตัวเองและสังคมชุมชนท้องถิ่น 

จากผลการวิจัยพบว่า พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีมีอัตลักษณ์ด้านความเมตตากรุณาต่อ
ประชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง มีข้อเปรียบเทียบได้ว่า “วัตถุมงคลหรือของขลังที่มีเมตตามหานิยมเป็นเมฆ 
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จิตที่มีเมตตาเป็นบรรยากาศความชื้น เมื่อมีเมฆผ่านความชื้นที่มีจะท าให้เกิดสายฝนโปรยลงมาได้” 
พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีจึงต้องสร้างเมตตาให้มีในจิต ผู้ที่มีเมตตาจะไม่ประทุษร้ายและจะไม่ใช้
ให้ผู้ใดกระท าสิ่งนั้นแทนตน เมื่อถูกให้ร้ายหรือท าร้ายก็ไม่ให้ร้ายหรือท าร้ายตอบ โอกาสของความ
รุนแรงจึงลดลง เมื่อผู้ใดมีเมตตา ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับบรรยากาศแห่งความสุขซึ่งเท่ากับช่วยรักษา
อารมณ์ของผู้อื่นในขณะเดียวกัน กระแสของเมตตาท้ังในระดับของจิตและพฤติกรรมที่สืบเนื่องกันจึงมี
ผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคม สังคมรอบข้างย่อมมีความสุขสงบและมีมิตรไมตรีตามไปด้วย 

ความเมตตารวมทั้งความกตัญญูจัดว่าเป็นความดีงาม การเจริญภาวนาที่ระลึกถึงเมตตา
และกตัญญูจึงเป็นสุภกรรมฐาน การแผ่เมตตาเริ่มที่มารดาบิดาและผู้มีพระคุณก่อนผู้ใกล้ชิดและผู้อ่ืน
จากนั้นจึงขยายวงออกไปทั้งประเภทบุคคลและสัตว์โลกที่มองไม่เห็น จิตที่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข
และพ้นทุกข์นั้นย่อมเป็นที่สรรเสริญ แม้ว่าเทวดาและอมนุษย์จะมิได้จัดอยู่ในภพของมนุษย์ซึ่ งโลก
สมัยใหม่ถือเป็นเรื่องเหนือความจริง การแผ่เมตตาต่อเทวดาและอมนุษย์ก็จะช่วยให้รู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยและไม่หวาดระแวง เทวดาและอมนุษย์ที่รับรู้ได้ย่อมมีสาธุการด้วย 

สอดคล้องกับ พระครูสังฆรักษ์คุณ ศิริส าราญ (สุภาจาโร) มนตรี ศรีราชเลา และ ธีระพงษ์ 
มีไธสง (2562: 279) ที่ว่า กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของพระเกจิอาจารย์อีสานใต้ ผลการวิจัยพบว่า 
พระเกจิอาจารย์อีสานใต้ โดยมากเป็นพระที่มีความเมตตา…กระบวนการสร้างพลังศรัทธาแต่ละรูปมี
ความจ าเพาะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งมีพลังสมาธิจิตสูง ทั้งข้อวัตรปฏิบัติธรรม และการสร้าง
คุณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ไว้มากมายหลายอย่าง จนกลายเป็นรูปธรรม เป็นที่มาแห่งความ
ศรัทธาเชื่อถือ  

นอกจากนั้นแล้ว พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรียังได้สร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส
ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก จนต้องสร้างวัตถุมงคลต่าง ๆ ขึ้นมา เพ่ือมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มา
พบและกราบไหว้บูชา สอดคล้องกับ กิตติ ภิญโญ (2560) ว่า ความเชื่อ เป็นสิ่งแรกและสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดที่ท าให้พระเครื่องเกิดความนิยม พระเครื่อง ได้เริ่มต้นขึ้นมาจากความเชื่อที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
ใช้ชีวิตของคนในอดีต เช่นการเชื่อ เรื่องผีสาง การเชื่อเรื่องดวง หรือการเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์ สิ่งเหล่านี้ท า
ให้ความเชื่อเหล่านี้ ได้มาผูกกับพระเครื่อง จึงท าให้ความเชื่อ มีความส าคัญท่ีสุดในการสร้างความนิยม 

2) เคร่งครัดธรรมวินัย 
จากผลการวิจัยพบว่า พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีมีอัตลักษณ์ด้านเป็นพระสุปฎิปันโน 

คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และชอบเดินธุดงค์เพ่ือปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐานตามสถานที่ต่าง ๆ โดยการเดินเที่ยวจาริกไปตามที่ต่าง ๆ เพ่ือฝึกฝนอบรมตนจากครูบา
อาจารย์และจากส านักต่าง ๆ เมื่อฝึกฝนอบรมตนเองดีแล้วจึงกลับมาสั่งสอนประชาชนต่อไป 

สอดคล้องกับ พระครูสังฆรักษ์คุณ ศิริส าราญ (สุภาจาโร) มนตรี ศรีราชเลา และ ธีระพงษ์ 
มีไธสง (2562: 281) ว่า …สร้างพลังศรัทธาแต่ละรูปมีความจ าพาะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งมีพลัง
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สมาธิจิตสูง ทั้งข้อวัตรปฏิบัติธรรม และการสร้างคุณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ไว้มากมายหลาย
อย่าง จนกลายเป็นรูปธรรมเป็นที่มาแห่งความศรัทธาเชื่อถือ  

เมื่อพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีได้ปฏิบัติการเจริญสมถกรรมฐาน ท าให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เรียกว่าโลกียอภิญญา เป็นปัญญาที่รู้อารมณ์ทั้งหลายในโลกอย่างพิเศษ 6 ประการ หรือเรียกว่า 
รู้อภิญญา 

จะสังเกตได้ว่า พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี เป็นผู้มีวาจาสิทธิ์ นั่นคือเป็นผู้มีค าพูดหรือ
วาจาที่เอ่ยจากปากแล้วส าเร็จเป็นไปตามที่กล่าว เพราะอานุภาพแห่งด้วยศีล สมาธิ และปัญญา หรือ
ไตรสิกขาที่ท่านประพฤติปฏิบัติ 

สอดคล้องกับ ภัทรพร สิริกาญจน (2553: 38) ที่กล่าวว่า ความเชื่อในเรื่องอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ อิทธิปาฏิหาริย์และพฤติกรรมทางไสยศาสตร์ต่าง ๆ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ประชาชน
พยายามแก้ปัญหาสร้างความสันติสุขให้แก่ตนเองและชุมชน  

3) จิตใจใฝ่สงเคราะห์ 
จากผลการวิจัยพบว่า พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีมีการพัฒนาวัดโดยการสร้างถาวรวัตถุ

และเสนาสนะสถานต่าง ๆ ให้มีความเจริญงอกงามไพบูลย์คู่กับพระพระพุทธศาสนา ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี ได้ท าหน้าที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการศึกษา ทั้งส่วนที่จัด
การศึกษาเองโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ทางรัฐบาลไม่สามารถจัดการศึกษาบริการได้ทั่วถึง
ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสทางสังคม ด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา ก็ได้อาศัยพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีให้การศึกษา และอนุเคราะห์ด้วยเงินและอุปกรณ์
ต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาล แต่ใช้ทุนจากประชาชนโดยตรง ทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร
และในการใช้จ่าย โดยที่รัฐไม่ต้องลงทุน หากมองอย่างนี้แล้วจะเห็นได้ว่าพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี 
ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์รัฐบาลด้วย ไม่เพียงแต่ได้ช่วยอนุเคราะห์กับประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสเพียง
ฝ่ายเดียว แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี อาจมองได้ทั้งที่เป็นระบบ คือ จัดตั้ง
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่แน่นอน และอีกที่จัดอย่างไม่เป็นระบบ เป็นลักษณะ
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา การให้ทุนในสร้างอาคารเรียน ให้ทุนซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์
ทางการศึกษา ให้ทุนการศึกษากับครูเพ่ือพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น 

บทบาทของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีในด้านการพัฒนาชุมชน ยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่า 
พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี ที่มีบารมีมีเอกลาภมาก พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีไม่ได้เก็บไว้เพียง
ตัวท่านเอง หากแต่ได้ช่วยสร้างโรงพยาบาล ที่ว่าการอ าเภอ อนามัยประจ าต าบล ศาลาที่ประชุม 
ศาลาพักริมทาง ท าบ่อน้ า ท าสะพาน เป็นต้น 
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หากมองลึกลงไปถึงการพัฒนาในด้านจิตใจ พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีได้พัฒนาจิตใจ
ของคนในชุมชน จากคนที่ติดยาเสพติดให้เลิกยาเสพติด จากที่เคยติดเหล้าให้เลิกเหล้า จากที่เคยติด
การพนันให้เลิกจากการพนัน จากที่เคยลุ่มหลงในไสยศาสตร์ ที่เคยงมงายให้รู้ใช้สติปัญญา จาก
ความเห็นผิด (มิจฉาทิฐิ) ให้มีความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี พัฒนา
จิตใจของคนในชุมชนให้ขยันหมั่นเพียรในการท ามาหาเลี้ยงชีพ คือ แสวงหาและสอนให้ขยันเก็บออม 
ประหยัดใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ไม่ฟุ่มเฟือย หรูหรา หลงตามค่านิยมที่ผิด ๆ (ค่านิยมที่ไม่น่านิยม) สอน
ให้คนที่อยู่สังคม แต่สอนให้รู้จัดเลือกคบคน โดยให้เลือกคบกับบัณฑิต ให้หลีกเว้นจากคนพาล และ
สอนให้วางตนให้เหมาะสมกับภาวะแห่งตน รู้จักฐานะของตน 

นอกจากนั้น พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรียังเป็นหมอยาสมุพนไพร คือการศึกษาหา
ความรู้เฉพาะทาง แล้วน้ าวิชาหมอยาสมุนไพรเหล่านั้นมารักษาประชาชน 

สอดคล้องกับ พระครูสังฆรักษ์คุณ ศิริส าราญ (สุภาจาโร) มนตรี ศรีราชเลา และ ธีระพงษ์ 
มีไธสง (2562: 282) ว่า กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของพระเกจิอาจารย์อีสานใต้ พบว่า …รู้ศาสตร์ใน
ด้านการรักษา และบรรเทาทุกข์ของประชาชนได้ 

นอกจากนั้น พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรียังได้พัฒนาชุมชน โดยพบว่า ทุกวัดที่พระ
เกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีจ าพรรษาอยู่ ปัจจุบันมีตลาดนัดชุมชนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของจังหวัดนนทบุรี เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นน าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นชุมมาวางขายให้
ประทั่วไปได้ซื้อหา ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดงานของเข้าอาวาสและผู้เกี่ยวข้อง จนเป็นแลนด์
มาร์คหรือจุดเช็คอินที่ส าคัญ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ นิลรัตน์ กลนิ่ลจันทร์ ประยูร สุยะใจ และพระมหานภดล 
เตชธมฺโม (2552: 271) ว่า การให้ศาสนสถานด ารงอยู่ได้อย่างยาวนานขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ
ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จากการศึกษาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าอาวาสและ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสซึ่งการบริหารจัดการของผู้รับผิดชอบจะแตกต่างกันตามลักษณะความส าคัญของวัด 

4) ไม่บ่มเพาะอัตตา 
จากผลการวิจัยพบว่า พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี มีหลักธรรมค าสอนที่ถูกต้องตาม

หลักการของพระพุทธศาสนา นั่นคือ การไม่ยึดติด ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือวัตถุต่าง ๆ ภายนอก 
และบางรูปเมื่อท่านมรภาพแล้วก็มีสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อย ค าสอนของพระเกจิอาจารย์เมือง
นนทบุรี ล้วนเป็นกุศโลบายในการสอน แม้ท่านให้วัตถุมงคลเพ่ือความเป็นสิริมงคลก็จริง แต่ก็ยังกล่าว
ว่าต้องประพฤติตนในศีล สมาธิ และปัญญา ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ 

พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีผู้เมตตาจิตเมื่อมีความประจักษ์แจ้งในพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ รวมลงมาที่จิตว่า “พระพุทธเจ้าท่านเห็นแจ้งเช่นนี้ หรือพระธรรมเป็นเช่นนี้ หรือพระอริย
สงฆ์บริสุทธิ์หมดสิ้นอวิชชาเป็นเช่นนี้  ทั่วโลกธาตุสรรพสิ่งทั้งหลายล่มสลายลงหมดไม่เหลือ มีแต่จิต
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แห่งพุทธะท่ีสว่างจ้าเด่นดวงบริสุทธิ์ ธรรมะนี้ยากยิ่งที่สัตว์โลกจะละวางกิเลสให้สิ้น” พระเกจิอาจารย์
เมืองนนทบุรีผู้เป็นพระอริยสงฆ์ผู้บรรลุธรรมท่านจึงเหลือแต่เมตตาสงสารสัตว์โลก เห็นทุกข์ทั้งหลายที่
สัตว์โลกเห็นดีเห็นงามหยิบฉวยเอาไว้แสวงหาอยู่ร่ าไป หนทางเห็นแจ้งสู่ความเป็นหนึ่งแห่งจิตพุทธะ
เห็นแจ้งต่อพระนิพพานที่ยากเข็นล าบากนักหนา ความบริสุทธิ์จะมีได้ก็ด้วยปัญญาล้างความเห็นผิด
ธรรม เจริญมรรคผลนิพพานและด้วยเมตตาเท่านั้น จึงจะช่วยเหลือเพ่ือนเหล่ามนุษย์เหล่าเทวดาให้
แจ้งหนทางแห่งธรรมนี้ 

สอดคล้องกับ พระธรรมธรชัยสิทธิ์ ชยธมฺโม (ศรชัย) (2561: 99-100) ว่า การบูชาวัตถุ
มงคลเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมดีในทางพระพุทธศาสนา ด้านละความชั่วแม้ในสังคมไทยจะมีมุมมองต่อ
สถานะและบทบาทของวัตถุมงคลในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะเครื่องรางของขลัง ในฐานะปู
ชนียวัตถุทางศาสนา หรือในฐานะเป็นกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม วัตถุมงคลคือการรักษาศีลดังจะ
เห็นได้ในข้อห้ามในการใช้วัตถุมงคลและทุกกระบวนการขั้นตอนของการสร้างหากเป็นฆราวาสก็ต้อง
นุ่งขาวห่มขาว สมาทานศีล 5 หรือ ศีล 8 หากเป็นพระสงฆ์ก็ต้องปลงอาบัติ ส ารวมในศีลให้บริสุทธิ์จึง
จะสามารถด าเนินการสร้างวัตถุมงคลอย่างสมบูรณ์บริสุทธิ์ถูกต้องตามแบบแผนของการสร้างวัตถุ
มงคลของโบราณาจารย์ซึ่งเท่ากับว่าผู้สร้างวัตถุมงคลทุกคนนั้นย่อมมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม ด้วยการ
รักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ การท าความดีคือวัตถุมงคลเป็นอุบายที่จะโน้มน้าวทั้งผู้สร้างวัตถุมงคล
รวมทั้งผู้ใช้วัตถุมงคลเองให้หันมาสู่การปฏิบัติธรรม และเมื่อได้มาแล้ว น ามาบูชาก็กราบไหว้นอบน้อม
ทั้งตื่นและก่อนนอน เวลาห้อยติดตัวไปไหน ก็น ามาจบเหนือหัวกราบไหว้บูชา สวดมนต์อาราธนาด้วย
ความนอบน้อมอยู่เสมอ ท าจิตใจให้ผ่องใสคือการบูชาวัตถุมงคลและการกราบไหว้นอบน้อมบูชาพระ
เกจิอาจารย์ต่าง ๆ ที่วัดเพ่ือขอหรือเช่าบูชาพระเครื่องมาบูชา ซึ่งผู้ใช้พระเครื่องได้มีโอกาสปฏิบัติ
อบรมปัญญา ยกจิตขั้นสู่วิปัสสนาให้เกิดความรู้แจ้งกับตนอย่างลึกซึ้ง  โดยการสวดมนต์ภาวนาบท
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณต่าง ๆ ในการอาราธนาพระเครื่องอันเป็นพุทธานุสสติ  ธัมมานุสสติ 
สังฆานุสสติ ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิในการใช้พระเครื่องที่เป็นพ้ืนฐานที่จะช่วยผลักดันจิตของผู้ใช้พระ
เครื่องให้ยกขั้นสู่การปฏิบัติวิปัสสนา อบรมปัญญาความรู้ แจ้งให้เกิดแก่ตน สุดท้ายใจของผู้ใช้พระ
เครื่องนั้นก็จะกลายเป็นพระที่แท้จริงคือเป็นใจของผู้ที่หมดสิ้นซึ่งกิเลสเหตุแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงไปใน
ที่สุด เมื่อใจผู้ใช้พระเครื่องกลายเป็นใจพระอย่างแท้จริง 

2. การสร้างอัตลักษณ์ทางวัตถุมงคล 
ในด้านการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี 

ได้สร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความเป็นพุทธศิลป์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้ที่ได้ครอบครอง อัน
เป็นการสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนของผู้มีไว้บูชา วัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี  มี
ลักษณะเฉพาะเช่น พระปิดตา ตะกรุด รูปเหมือนหนุมาน และเหรียญชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนเป็นที่
ต้องการของประชาชนทั่วไป 
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ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี ได้สร้างวัตถุมงคลตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันที่มีราคาสูงและไม่ตกยุคเป็นที่นิยมกันมาก ทั้งมีคุณค่าและราคาสูง บางรุ่นไม่สามารถหาเช่า
บูชาได้ น ามาซึ่งมาความมั่งค่ังและยั่งยืนแก่ผู้มีไว้ครอบครอง และเป็นที่เสาะแสวงหาของผู้ที่อยากได้ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐกานต์ แน่พิมาย (2557: 82) ว่า การรับเอาความเชื่อเรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพระเครื่องไทยจึงเป็นเรื่องไม่ยากนัก ส าหรับความศักดิ์สิทธิ์ของเกจิอาจารย์
และพระเครื่องไทยถูกถ่ายทอดผ่านสิ่งที่เรียกว่า “เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์” ที่แพร่หลายในสังคมผ่านการ
บอกเล่าของผู้คนรวมถึงสื่อต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือ เป็นต้น โดยเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับ
เกจิอาจารย์และพระเครื่องแพร่หลายในไทยก่อนนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา  และ
ต่อมาจึงแพร่กระจายสู่ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ส่งผลให้พระเครื่องไทยเป็นที่นิยมในมาเลเซีย ซึ่งเรื่อง
เล่าศักดิ์สิทธิ์นับเป็นทุนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของพระเครื่องที่ส่งผลต่อการเกิดมูลค่าของพระเครื่อง 
และมูลค่าที่สูงขึ้นของพระเครื่องด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติ ภิญโญ (2560: 124) ว่า พระเครื่องถือเป็นวัตถุที่สร้างขึ้นมาเพ่ือ
เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า เพ่ือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ต่อมาได้มีการสร้างรูปตัวแทนของพระ
เกจิอาจารย์ที่มีผู้คนนับถือมาก จึงเกิดความนิยมที่จะหาวัตถุมงคลที่พระเกจิอาจารย์ที่เคารพเป็นผู้
จัดสร้าง และเมื่อการความนิยมมากขึ้น ผู้คนที่นาไปบูชาได้มีประสบการณ์ต่าง ๆ ในการบูชาวัตถุ
มงคลชิ้นนั้น ๆ จึงทาให้เพ่ิมความนิยมมากขึ้นจนทาให้เกิดการเช่าพระเครื่อง (ซื้อ - ขาย) เพ่ือ
ครอบครองพระเครื่องที่ตนต้องการ พระเครื่ององค์ใดที่มีความหายากและเก่าแก่มาก ยิ่งเป็นพระที่
เก่าแต่ยังมีความสวยงามเชิงศิลป์ของตัวพระอยู่  ยิ่งท าให้พระเครื่ององค์นั้นมีมูลค่ามาก จึงเกิดการ
สร้างพระเก๊ หรือพระปลอมขึ้นมา เพ่ือหวังหลอกลวงประชาชนท าให้เกิดการดูพระเครื่องและเกิด
เซียนพระเครื่องขึ้น เป็นบุคคลที่ชี้เป็นชี้ตายพระเครื่องว่า พระเครื่ององค์นั้นเป็นของแท้หรือของ
ปลอม มีความสวยงามมากน้อยเท่าใด เซียนพระเครื่องส่วนใหญ่จึงมีรายได้จากการท ากาไรพระเครื่อง
สูง เพราะสามารถหาพระเครื่องราคาถูกและท ามาขายต่อในราคาแพง และเมื่อเกิดการวัดความ
สวยงามเชิงศิลป์ของพระเครื่องขึ้น จึงเกิดการประกวดพระเครื่องขึ้น มีจุดประสงค์หลักเพ่ือแข่งขัน
ความสวยงามของพระเครื่อง พระเครื่องที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจะท าให้พระเครื่องมีราคา
เพ่ิมขึ้นอีก เกิดจากการการันตีของกรรมการงานประกวดว่า พระเครื่องที่ได้รับรางวัลคือพระเครื่องที่
เป็นของแท้และมีความสวยงามระดับงานประกวด และเมื่อพระเครื่องมีการสร้างมูลค่ามากขึ้น จึงท า
ให้ผู้คนหันมาสนใจพระเครื่องมากขึ้น 
 
อภิปรายผล 

1. พระเกจิอาจารย์เมืองนนท์บุรีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความเชื่อมโยงทางสังคมและความ
ความสัมพันธ์กันในรูปแบบจากอาจารย์ถ่ายทอดมาถึงศิษย์ และแบบเครือญาติ เช่น หลวงปู่เอ่ียม วัด
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สพานสูง เป็นอาจารย์หลวงปู่กลิ่น วัดสพานสูง และหลวงปู่กลิ่นเป็นลูกศิษย์ หลวงพ่อทองสุข วัด
สพานสูง เป็นต้น ความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อให้เกิดรูปแบบการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน เป็นต้นแบบ
ของความกตัญญูกตเวที 

ตรงกับหลักพุทธธรรมที่เรียกว่า คารวะ หรือคารวตา 6 คือ ความเคารพ หรือการถือเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะพึงใส่ใจและปฏิบัติด้วยความเอ้ือเฟ้ือ หรือโดยความหนักแน่นจริงจัง การมองเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญแล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นโดยถูกต้อง ด้วยความจริงใจ (พระไตรปิฎ เล่มที่ 
22/303/368) 

2. พระเกจิอาจารย์เมืองนนท์บุรีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์  
หมายความว่า วัดที่ท่านจ าพรรษามีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน สามารถไปหาหาสู่กันได้ง่ายไม่
ล าบาก เช่น วัดสพานสูง วัดอินทาราม วัดบางจาก อยู่ในอาณาบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ท าให้ง่ายต่อการ
ไปศึกษาหาความรู้ ซึ่งตรงกับหลักพุทธธรรมที่ว่าเรียกว่า สัปปายะ 7 หมายถึง สิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่
เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนในการบ าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย (พระไตรปิฎก 
เล่มที ่1/524) 

3. พระเกจิอาจารย์เมืองนนท์บุรีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุมงคลที่เด่นโด่งดังเป็นการเฉพาะ 
เช่น พระปิดตา หนุมาน ตะกรุดแล่น เหรียญประเภทต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีความเชื่อว่าเข้มขลังมีคุณค่า
ทางจิตใจ พร้อมไปด้วยพุทธคุณทุกด้านเช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาดหนังเหนียว คงกระพันชาตรี 
และมีมูลค่าในการซื้อขายที่มาก เป็นที่ต้องตาต้องใจของประชาชนทั่วไป แม้แต่ปัจจุบันก็เป็นที่เสาะ
แสวงหาของประชาชนทั่วไป แต่มีคุณค่าที่เหนือกว่าราคานั่นคือคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งวัตถุมงคลเหล่านี้
ถือว่าเป็นเครื่องการระลึกถึงพระพุทธองค์ ที่เรียกว่า พุทธานุสสติ และเป็นการระลึกถึงพระสงฆ์ ที่
เรียกว่า สังฆานุสสติ การระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอนุสสติ 10 คือ ความระลึกถึง หรืออารมณ์อันควร
ระลึกถึงเนือง ๆ (พระไตรปิฎก เล่มที ่20/179-180) 

4. การสร้างนวัตกรรมด้านภาษาบาลี 
ในบทคาถาบูชารูปหล่อหรือคาถาอาราธนาวัตถุมงคล มีการสร้างค าภาษาบาลีเป็นบท

คาถาใหม่ เพ่ือบูชาพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี  และวัตถุมงคลที่สร้างขึ้น และมีการผสมผสาน
ประยุกต์กันเข้าระหว่างภาษาบาลีกับภาษาไทย ที่นักภาษาศาสตร์รับได้และไม่ปฏิเสธ บทคาถาต่าง ๆ 
นี้ ถือว่าเป็นการสวดมนต์เพ่ือเจริญจิตภาวนาแบบหนึ่ง 

สอดคล้องกับแนวคิดของ อธิเทพ ผาทา (2560: 699-700) ว่า การสวดพระพุทธมนต์นั้น
มีคุณค่าต่อสังคมไทย คือ  

1. มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิต คือ ท าให้เกิดศรัทธาและเร่งเร้าให้สร้างความดี  
2. มีคุณค่าในด้านการพัฒนาสติปัญญา คือ การสวดมนต์ท าให้จิตใจสงบและหาก

พิจารณาตามบทสวดมนต์ก็สามารถสร้างเสริมสติปัญญาได้  

https://84000.org/tipitaka/read/?22/303/368
https://84000.org/tipitaka/read/?20/179-180/39-40
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3. มีคุณค่าในการศึกษาหลักค าสอน คือ การกระตุ้นให้สังคมเกิดความสนใจในค าสอนที่
ปรากฏในบทสวดมนต์แต่ละบทนั้น  

4. มีคุณค่าในด้านการพัฒนาจิตใจ คือ การสวดมนต์ถือว่าเป็นการท าสมาธิอย่างหนึ่ง เมื่อ
จิตสงบย่อมมีผลต่อการกระท าในด้านอ่ืน ๆ ได ้ 

5. มีคุณค่าในการพัฒนาสังคม คือ การสวดมนต์ถือว่าเป็นกิจกรรมของชุมชนหรือสังคมที่
มีการจัดเตรียมสถานที่และพิธีกรรมมีการมาร่วมกันสวดมนต์ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนสร้างความ
สามัคคีให้เกิดกับชุมชนอย่างหนึ่ง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. โครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการความสัมพันธ์ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 
2. ผู้ที่สนใจในเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของพระสงฆ์ และวัตถุมงคล

สามารถน าไปปรับใช้ได้  
3. ผลการวิจัยเรื่องอัตลักษณ์พระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรี  สามารถน าไปประชาสัมพันธ์

จุดเด่นของจังหวัดนนทบุรี เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งท่องเที่ยงทางวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรให้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับเสขิยวัตรของพระสงฆ์ไทยกับการเผยแพร่ทางสื่อในยุคดิจิทัล 
2. ควรให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึกข้อมูลของพระเกจิอาจารย์เมืองนนทบุรีใน

ระบบฐานข้อมูล 
3. ควรให้มีการวิจัยเกี่ยวกับพิธีกรรมและขั้นตอนของการจัดท าวัตถุมงคลรูปแบบเฉพาะพระ

เกจิอาจารย์สายเมืองนนทบุรี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธนี้  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ  และมีค าถามการ
วิจัย คือ ลักษณะของผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธเป็นอย่างไร 

ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ มีลักษณะ 6 ประการ ดังนี้ 
1. สาธารณโภคี (To share any lawful gains with virtuous fellows) หมายถึง ลักษณะ

ผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ ต้องมีจิตใจใฝ่ต่อการให้หรือมองเห็นความส าคัญของการให้แก่ผู้อ่ืน
และสังคมโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อได้ทรัพย์สินสิ่งของใดมาก็แบ่งปัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาแม้เป็นของ
เล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันแจกจ่ายเพ่ือช่วยเหลือสังคม ซึ่งการให้มีทั้งให้เป็นสิ่งของ ให้
ความรู้ และให้อภัย 

2. จักขุมา  (Shrewd)  หมายถึ ง  มีปัญญามองการณ์ ไกล  หมายความว่ า  ลั กษณะ
ผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ ต้องรู้ว่าซื้อสินค้าที่ไหนได้ราคาถูก แล้วน าไปขายที่ไหนจึงได้ก าไร 
ต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คน ลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับค าว่า Conceptual Skill คือ 
ความช านาญในการใช้ความคิด 

3. วิธูโร (Capable of administering business) หมายถึง ลักษณะผู้ประกอบการทาง
สังคมเชิงพุทธ ต้องมีการบริหารจัดการสถานประกอบการได้ดี  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น 
ผู้ประกอบการร้านเพชรต้องสามารถดูออกว่าเป็นเพชรแท้หรือเพชรปลอม แพทย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะ
ผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัด ลักษณะนี้ตรงกับค าว่า Technical Skill คือ ความช านาญด้านเทคนิค 

4. นิสสยสัมปันโน (Having good credit rating) หมายถึง ลักษณะผู้ประกอบการทางสังคม
เชิงพุทธ ต้องมีการพึ่งพาอาศัยผู้อ่ืนได้ด้วยการเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เช่น ผู้ประกอบการทางสังคม
เดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างที่  ก็มีเพ่ือนนักธุรกิจให้ที่พักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงินเพราะมีเครดิตดี 
ผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธที่ดีต้องผูกใจคนไว้ ข้อนี้ตรงกับค าว่า Human Relation Skill คือ 
ความช านาญด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

5. การอ านวยการ (Directing) หมายถึง ลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ ต้อง
ก ากับสั่งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
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6. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ ต้อง
ติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด และที่ส าคัญคือการ
ป้องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อหน้าที่ละทิ้งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ 

การรู้จักให้และแบ่งปัน จึงเป็นหลักการส าคัญข้อแรกของลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิง
พุทธ ส่วนที่เหลือเป็นหลักการของผู้ประกอบการในสถานประกอบการทั่วไป 
 
ค าส าคัญ: ลักษณะ ผู้ประกอบการทางสังคม พุทธ 
 
Abstract 

The research on the characteristics of Buddhist social entrepreneurs, which is 
a qualitative research. The objective of this research was to study the characteristics 
of Buddhist social entrepreneurs, and the research question is how are the 
characteristics of Buddhist social entrepreneurs? 

The results of this research indicated that: there are 6 characteristics of 
Buddhist social entrepreneurs as follows: 

1. Sadharanabhogi (To share any lawful gains with virtuous fellows) refers to 
the characteristics of Buddhist social entrepreneurs, who dedicate themselves to 
giving or realizing the importance of giving to others without conditions. When you 
got some properties, you should give or share with others that is when you got even 
a small thing. You can share and distribute among contributing to society by giving as 
a gift, giving knowledge, and forgiving. 

2. Chakhuma (Shrewd) refers to wisdom and far-sighted, which means the 
characteristics of Buddhist social entrepreneurs know where to buy at a low cost and 
then sell them anywhere to make a profit, must be able to plan and be smart in 
using people. This first characteristic corresponds to the word “conceptual skill” 
which is the skill of thinking. 

3. Vithuro (Capable of administering business) refers to the characteristics of 
Buddhist social entrepreneurs. Must be able to have good management of the 
establishment. Having specific expertise, for example, a diamond shop operator must 
be able to determine whether it is a real diamond or a fake diamond. The surgeon 
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who is the head of the surgeon must specialize in surgery. This characteristic 
corresponds to the word “Technical Skill”, which is technical expertise. 

4. Nissaya Sampanno (Having good credit rating) refers to the characteristics 
of Buddhist social entrepreneurs. Must be able to rely on others by being a good 
human relationship, such as social entrepreneurs traveling to do business. There are 
also businessmen who provide accommodation or loans because of good credit. A 
good Buddhist social entrepreneur must reach into people's hearts. This item 
corresponds to the word “Human Relationship Skill”, which is the skill of human 
relations. 

5. Directing refers to the characteristics of Buddhist social entrepreneurs. Must 
direct and assign each department to operate according to the plan. 

6. Controlling refers to the characteristics of Buddhist social entrepreneurs. 
Must follow up to each department about works, problems, or obstacles, and the 
key is to prevent compromising on duty, neglect, or malpractice. 

Giving and sharing is the first essential principle of Buddhist social 
entrepreneurship. The rest are general entrepreneurial principles. 
 
Keywords: characteristics, social entrepreneur, Buddhist 
 
ความเป็นมาและส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมก าลังเป็นที่สนใจ (ดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ เดชรัต 
สุขก าเนิด พุทธิณา นันทะวรการ และ ศิรวัฒน์ แดงซอน, 2558: 1) แต่ในต่างประเทศหรือทั่วโลก ไม่
ว่าจะเป็นภาครัฐ นักวิชาการ หรือองค์กรเอกชนได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการประกอบการทางสังคม
ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองในสังคมไทย โดยประโยชน์จากการ
ด าเนินการทางสังคมยังเป็นผลจากการสร้างสรรค์ของสมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน หรือมูลนิธิจ านวน
มาก ซึ่งหากพิจารณาถึงสาเหตุของการขยายตัวของการประกอบการทางสังคมนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากปัญหาทางสังคมที่นับวันยิ่งมีความสลับซับซ้อนที่มากขึ้น จึงมองเห็นว่าการประกอบการทางสังคม 
คือ หนทางที่จะสร้างความสุขสู่ชุมชน ประกอบกับปัญหาสังคมที่เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังมีความซับซ้อน
และรุนแรง ส่งผลให้ภาครัฐไม่อาจที่จะเป็นผู้แก้ไขปัญหาได้เองทั้งหมด ด้วยเหตุนี้แนวคิดเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการทางสังคม จึงถือก าเนิดขึ้นและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพราะนอกจากก าไรที่
เป็นตัวเงินแล้ว ผู้ประกอบการทางสังคมยังมีก าไรเป็นคุณภาพของชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 
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ลักษณะการประสานระหว่างความคล่องตัว ความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมแบบผู้ประกอบการ ผนวกรวมกับการมีจิตส านึกต่อสังคมแบบนักพัฒนาสังคม ท าให้มีความ
พิเศษ เพราะผู้ประกอบการจะมีความสามารถในการบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ  และสนใจ
ปัญหาสังคมโดยพร้อมที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขด้วยการใช้ธุรกิจของตนเป็นเครื่องมือด าเนินการให้บรรลุ
ภารกิจทั้งสอง ไปพร้อมกัน 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ของไทยนับถือ  มีหลักธรรมค าสอนที่
เกี่ยวเนื่องด้วยลักษณะของผู้ประกอบการและผู้ประกอบการทางสังคม ที่ผู้ประกอบการสามารถน ามา
ประยุกตใ์ช้ในการบริหารจัดการในสถานประกอบการของตน ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้สามารถใช้ได้ในทุก
ยุคทุกสมัยในสังคม แต่ทั้งนี้การด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการในปัจจุบัน จะเป็นการด าเนินงาน
เพียงแค่มุ่งหวังการสร้างผลก าไรสูงสุดอย่างเดียว โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมมิได้ เนื่องจาก
สังคมในยุคนี้ได้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายที่ต้องอาศัยการร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่ส าคัญ
คือศักยภาพของทุนมนุษย์และความสามารถเชิงพลวัต 

ด้วยเหตุนี้ จึงได้เกิดแนวความคิดการส่งเสริมให้เกิดการประกอบการเพ่ือสังคม (Social 
Entrepreneurs) ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้ มีบทบาทแก้ไขปัญหาสังคมร่วมด้วยก่อเกิดการ
ขยายตัวของแนวคิดอย่างกว้างขวางทั่วโลก และมีหลักการด าเนินงานโดยเน้นเสรีภาพความเสมอภาค
ความยุติธรรมมีความเอ้ืออาทรต่อการเพ่ือ มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและยกมาตรฐานความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งการด าเนินงานให้ส าเร็จได้นั้นภาวะผู้น าของผู้ประกอบการนั้นล้วนเป็นสิ่งส าคัญ 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550: 7) 

จากปรากฏการข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะการวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ
ทางสังคมเชิงพุทธ ด้วยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการทางสังคม 
รวมถึงการวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ โดยการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์
เพ่ือสร้างลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ  และเพ่ือจัดท าเป็นแนวทางการพัฒนาให้
ผู้ประกอบการทั่วไป ที่สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธอย่างสมบูรณ์ การบูรณาการ
หลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยสังคมปัจจุบัน สามารถท าได้โดยน าหลักพุทธจริย
ศาสตร์ระดับต้นมาบูรณาการกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทั่วไป ได้แก่ นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ 
ข้าราชการ นักธุรกิจ และนักการเมือง (พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์ สืบกระพันธ์, 2555: 5) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ 
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วิธีการวิจัย 
งานวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary researcher) ในการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการทางสังคม  โดยวิธีการสังเคราะห์ 
(Content Analysis) เป็นเทคนิคการวิจัย (Research technique) เพ่ือใช้อธิบายถึงเป้าหมาย 
(Objective) และจ านวนของเนื้อหา (Content) ของการสื่อสารที่เห็นได้เด่นชัดอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
กระบวนการในการตีความเพ่ือการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเริ่มจากการใช้ ทฤษฎี (Thesis) หรือองค์
ความรู้หลักท่ีใช้เป็นฐานในการพิสูจน์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ผู้ประกอบการทางสังคม  

ต่อมาคือ ขั้นตอนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ คิดและตีความ (Synthesis) จากนั้น คือ ขั้นตอน
การสรุปผลที่ได้ว่าขัดแย้งหรือสอดคล้องกับทฤษฎี  (Antithesis) โดยหลักส าคัญในการตีความ 
(Content Analysis) ได้แก่ การให้ความส าคัญกับความคิดรวบยอด ที่สรุปออกมาว่ามีเนื้อหาที่ส าคัญ
ที่สุดจากประเด็นที่ปรากฏในการแยกประเด็น อาจจ าแนกเป็นข้อ ๆ ตามเนื้อหา จากนั้นจึงตีความ
ตามความจริงที่คาดว่ามีนัยยะ หรือส่อเค้าว่าจะเป็นอย่างที่ให้เนื้อความไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารจากพระไตรปิฎก อรรถกถา เอกสาร ต ารา ข้อมูล

จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย มา
ท าการจ าแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามแต่ละประเภทตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้ง
ประเด็นไว้ และตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลที่ได้มามีความเชื่อถือได้และมีความครบถ้วนเพียงพอ
หรือไม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย หากมีส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์จะท าการเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายไป การน าข้อมูลทั้งหมดที่วิเคราะห์และสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วมาจัด
เรียบเรียงเพ่ือตอบความมุ่งหมายของการวิจัยและนาเสนอผลการวิจัย โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) ในการน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายผลตามจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยแล้วน าเสนอข้อมูลที่ได้มาสรุปอภิปรายผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive 
Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ มีลักษณะความเป็นผู้รู้เหตุ รู้ผล 
รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้สังคม รู้จักบุคคล หรือที่เรียกว่า สัตบุรุษ หรือสัปปริสธรรมเป็นกุศลธรรมที่ท า
ให้บุคคลเป็นคนดี โดยไม่ขึ้นอยู่กับชาติก าเนิด ฐานะ ความเป็นอยู่ หรือความมีการศึกษาสูง บุคคลใด
เป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักความพอดี รู้จักเวลา รู้จักชุมชนหรือสังคม และรู้จักเลือกคบคน 
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บุคคลนั้นก็สามารถที่จะเป็นคนดี เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ หรือเรียกว่า เป็นคนเต็มคน คนดีที่แท้ ซึ่ง
ถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติ 

ลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธที่ท าหน้าที่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีถ้ามีคุณลักษณะดังที่
ปรากฎในหลักสาราณิยธรรม และท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร ดังนี้ 

1. สาธารณโภคี (To share any lawful gains with virtuous fellows) หมายถึง ลักษณะ
ผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธต้อง ต้องมีจิตใจใฝ่ต่อการให้หรือการบริจาคแก่ผู้อ่ืนและสังคมโดยไม่
มีเงื่อนไข ได้ทรัพย์สินสิ่งของใดมาก็แบ่งปัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาแม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว 
น ามาแบ่งปันแจกจ่ายเพ่ือช่วยเหลือสังคม ซึ่งการให้มีทั้งให้สิ่งของ ให้ความรู้ และให้อภัย สอดคล้อง
กับ สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา (2561: 668) ว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการสังคมจะต้องเป็น
คุณลักษณะในเชิงบวกคือต้องเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง และจะต้องเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิด
สร้างสรรค์ พร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมด้วยความเต็มใจ จึงจะสามารถด าเนินกิจการให้ประสบ
ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 

2. จักขุมา (Shrewd) หมายถึง  มีปัญญามองการณ์ไกล  เช่น ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนัก
บริหารธุรกิจต้องรู้ว่าซื้อสินค้าที่ไหนได้ราคาถูก แล้วน าไปขายที่ไหนจึงได้ราคาแพง ในสมัยนี้ต้องรู้ว่า
หุ้นจะขึ้นหรือจะตก ถ้าเป็นนักบริหารทั่วไป ต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คน คุณลักษณะ
ข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือความช านาญในการใช้ความคิด สอดคล้องกับ
แนวคิดของ มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2556: 205) ว่า ทักษะเชิงความคิดรวบยอด (conceptual skills) 
ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ และตีความข้อมูลและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบระบบ 
สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรมองเห็นภาพวา หนวยงานยอย ๆ ในองคกรมีความสัมพันธกัน
เช่นไร กระแสไหลเวียนของงานเป็นอย่างไร สามารถคาดการณ อนาคตและวางแผนล่วงหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิผล ความสามารถ ในการมองเห็นปญหา เขาใจสาเหตุของปญหาและทางเลือก ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างงเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการมองเห็นอุปสรรคและโอกาส
ก้าวหน้าของหนวยงาน ตรงกลับหลักพุทธธรรมที่ว่าด้วยลักษณะสัตบุรุษ คือ ธรรมของสัตบุรุษธรรม ที่
ท าให้เป็นสัตบุรุษ ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของคนดี ค าว่า สัตบุรุษ หมายถึง คนที่มีความประพฤติชอบ
ด้วยกาย วาจา ใจ คือมีพฤติกรรมถูกต้องตามท านองคลองธรรมหรือเรียบร้อยดีไม่มีโทษ เป็นผู้มีจิต
สงบระงับจากบาปอกุศลธรรม ไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน (พระไตรปิฎก เล่มที่ 
11/331/264; 439/312) ข้อที ่3 ได้แก่ อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน หมายถึง ความเป็นผู้รู้จัก
ฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ความสามารถ ความถนัดและคุณธรรม เป็นต้น ของตนว่ามีสภาพ
อย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและท าการต่าง ๆ ให้สอดคล้องถูกจุดที่จะสัมฤทธิ์ผล 
ตลอดจนพร้อมแก้ไขปรับปรุงตนให้เจริญงอกงามถึงความสมบูรณ์อันยิ่งขึ้นกล่าวอีกนัยหนึ่ง ได้แก่ 
ความสามารถมองตนเองออก ว่าตนเองเป็นใคร มีฐานะและภาวะอย่างไร ก าลังต้องการอะไร เมื่อมอง

https://84000.org/tipitaka/read/?11/331/264
https://84000.org/tipitaka/read/?11/439/312
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ออกแล้วก็พยายามปรับตนเองให้เป็นอย่างที่ตนเป็นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พยายามวางตนให้
เหมาะสมกับฐานะและภาวะของตนและใช้ก าลังความรู้ความสามารถของตนพัฒนาตนเองให้ได้มาซึ่ง
สิ่งที่ตนต้องการในทางที่ชอบ รวมถึงความรู้จักหยุดยั้งความต้องการอันเกินขอบเขตก าลังความรู้
ความสามารถของตน และหยุดยั้งการแสวงหาอันเกินก าลังหรือในทางที่มิชอบธรรม อันจะท าให้ตน
เดือดร้อนในภายหลัง และข้อที่ 4 มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ หมายถึง ความรู้จักพอดี
ในสิ่งต่าง ๆ เช่น รู้จักประมาณในการบริโภคและการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอเหมาะในการพูด การ
ปฏิบัติกิจและท าการต่าง ๆ ตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับและการสนุกสนานรื่นเริงทั้งหลาย ท าการ
งานทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์เพ่ือผลดีแท้จริงที่ พึงตอ้งการ โดยมิใช่เพียงเพ่ือเห็นแก่ความ
พอใจ ชอบใจ หรือเอาแต่ใจของตน แต่ท าตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัย หรือองค์ประกอบทั้งหลายที่
จะลงตัวให้เกิดผลดีงามตามที่มองเห็นด้วยปัญญา 

ความรู้จักประมาณในสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปใน 3 ขณะ คือ ในขณะแสวงหา 
ในขณะรับ และในขณะบริโภคใช้สอย โดยความรู้จักประมาณในขณะแสวงหาย่อมเป็นเหตุให้ประกอบ
อาชีพโดยทางที่ชอบธรรมไม่ใฝ่สูง ทะเยอทะยานจนเกินประมาณ อันจะก่อให้เกิดการแสวงหาในทาง
ทุจริตต่อมา ความรู้จักประมาณในขณะรับย่อมเป็นที่ยินดีและเลื่อมใสของบุคคลผู้ให้ และไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ตนในภายหลัง ทั้งเป็นที่สรรเสริญของบุคคลผู้อ่ืนด้วย 

ส่วนความรู้จักประมาณในขณะบริโภคใช้สอย โดยการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วบริโภค
อาหารหรือใช้สอยพัสดุสิ่งของต่าง ๆ ให้พอเหมาะพอควร ไม่ให้มากนัก ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก ก็จักเป็น
เหตุให้เกิดความเจริญ เช่น เมื่อบริโภคอาหารพอเหมาะพอดี ก็จะก่อเกิดความมีสุขภาพ ดีแก่ร่างกาย 
และเม่ือร่างกายปราศจากโรคแล้ว หากต้องการฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิหรือให้เกิดปัญญา ก็ท าได้ง่าย
ขึ้น เป็นต้น 

3. วิธูโร หมายถึง จัดการธุรกิจได้ดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชรต้องดูออกว่า
เป็นเพชรแท้หรือเพชรเทียม แพทย์หัวหน้าคณะผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัด คุณลักษณะที่สองนี้ตรง
กับค าว่า Technical Skill คือ ความช านาญด้านเทคนิค สอดคล้องกับ จตุพร จุ้ยใจงาม (2557: 140) ว่า 
ชุดความรู้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการจัดการความรู้ของกิจการเพ่ือสังคมที่ผู้ประกอบการทางสังคมจะ
น ามาใช้ในการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการทางสังคมในประเทศไทยนั้นต้องมาจาก
ความรู้ของผู้ประกอบการทางสังคมที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเพ่ือนร่วมงาน การน า
ตัวอย่างที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาพัฒนาใช้การลองผิดลองถูก (Lesson Learn) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของกิจการ (Stakeholder) และจากสภาพแวดล้อม (Environmental) ในการ
ท างาน ซึ่งไม่เพียงแต่ความรู้ที่มีอยู่ภายในบริษัทแต่ยังต้องอาศัยความรู้จากภายนอกบริษัทที่มาจากสื่อ
ต่าง ๆ เป็นความรู้ทางด้านข่าวสาร เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ ความรู้ที่ได้รับของผู้ประกอบการมีผล
โดยตรงต่อระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ในการน าไปใช้ในการท างาน 
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ตรงกับหลักพุทธธรรมที่ว่าด้วยลักษณะสัตบุรุษ  (พระไตรปิฎก เล่มที่  11/331/264; 
439/312) ข้อที่ 1 ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ หมายถึง ความเป็นผู้รู้หลัก คือความเป็นผู้รู้จัก
ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุของสิ่งนั้น สิ่งนั้นเป็นเหตุของสิ่งนี้ เช่นรู้ว่า เมื่อคนเราขาดอิทธิบาท 4 ในการประกอบ
อาชีพท ามาหากิน หรือในการท ากิจต่าง ๆ ก็จะไม่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ได้แก่ ความเป็นผู้รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินกิจการต่าง ๆ โดยรู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติ
ปฏิบัติตามเหตุผล เช่น ชาวพุทธรู้ว่าหลักธรรมเพื่อการสร้างตนให้มีหลักฐานมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือ
หลักการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบคืออะไร มีอะไรบ้าง ผู้น าประเทศทราบถึงหลักการปกครองประเทศ
ที่ดีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระท าเหตุนี้ ๆ หรือกระท าตามหลักการนี้ ๆ จึงจะให้เกิดผลที่มุ่ง
หมายหรือต้องการนั้น ๆ เป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุดคือรู้เท่าทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของ
ธรรมชาติเพ่ือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตได้อย่างถูกต้อง มีจิตเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ 

ตรงกับหลักพุทธธรรมที่ว่าด้วยลักษณะสัตบุรุษ (พระไตรปิฎก เล่มที่ 11/331/264; 439/312) 
ข้อที่ 2 คือ อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักว่า ผลอันนี้เกิดจากเหตุอันนี้ เช่น 
เมื่อไม่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพท ามาหากินในทางสุจริต การศึกษาเล่าเรียน หรือในการ
ท ากิจต่าง ๆ ก็รู้ว่าเป็นเพราะขาดหลักอิทธิบาท 4 กล่าวคือ ไม่มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการ
ประกอบอาชีพนั้น ในการศึกษาเล่าเรียนนั้น หรือในการท างานนั้น เป็นต้น 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ได้แก่ ความเป็นผู้รู้จักอรรถคือ ความหมายหรือความมุ่งหมายของหลักการที่
ตนต้องปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจประโยชน์ที่ประสงค์หรือวัตถุ ประสงค์ของกิจการที่ตนท า รู้ว่าสิ่งที่ตนท า
อยู่อย่างนั้น ๆ ด าเนินชีวิตอย่างนั้นเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไร หรือควรจะได้บรรลุผลอะไร รวมถึงรู้จัก
ผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่อง จากการกระท าหรือความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือพุทธศาสน
สุภาษิตข้อนั้น ๆ มีความหมายว่าอย่างไร การที่ตนกระท าอยู่อย่างนั้นมีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไป
แล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนถึงขั้นสูงสุดคือรู้ความหมายของคติธรรมดา และ
ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต 

4. นิสสยสัมปันโน (Capable of administering business) หมายถึง การพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้
เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้าเดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีเพ่ือนพ่อค้าในเมืองนั้น ๆ ให้ที่
พักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน เพราะมีเครดิตดี นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะที่สามนี้ส าคัญ
มาก “นกไม่มีขน คนไม่มีเพ่ือน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้” ข้อนี้ตรงกับค าว่า Human Relation Skill คือความ
ช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2555: 11) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
(Human Skills) เป็นความสามารถที่จะท างานร่วมกบผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือในการท างาน การสร้างแรงจูงใจ พัฒนางาน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะของผู้บริหาร ได้แก่ มีความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน ให้ความส าคัญกับทุกคน มีความจริงใจ
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ต่อผู้อื่น มีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี มีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และคอยปรับปรุงบุคลิกภาพของตน
อยู่เสมอทักษะ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการติดต่อกับผู้อ่ืน มีความช านาญในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สามารถจูงใจผู้อ่ืน สร้างความรู้สึกที่ดี และสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การให้เกิด
ขึ้นกับคนงาน 

ตรงกับ หลักพุทธธรรมที่ว่าด้วยลักษณะสัตบุรุษ (พระไตรปิฎก เล่มที่  11/331/264; 
439/312) ข้อที่ 6 ปริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักถิ่น รู้จักที่
ชุมนุม รู้จักสังคม คือรู้จักว่า ชุมชนหรือสังคมนั้นเป็นอย่างไร จะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะกับ
สังคมนั้นเพ่ือให้สามารถเข้ากับชุมชนนั้น โดยไม่เก้อเขินหรือประหม่า เช่น เมื่อไปร่วมพิธีงานศพ
จะต้องแต่งกาย จะพูดและจะท าอย่างไร เมื่อเข้าวัดไปในพิธีท าบุญต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร จึง
จะเหมาะสม จะวางตัวอย่างไรเมื่อพูดคุยกับพระสงฆ์ เป็นต้น 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ได้แก่ ความรู้การอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุมและต่อชุมชนนั้นว่า 
ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรท ากิริยาอย่างนี้  ควรต้องพูดอย่างนี้  ชุมชนนี้ มีระเบียบวินัยอย่างนี้  มี
วัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ มีความต้องการอย่างนี้ ควรเกี่ยวข้อง ควรสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ควรรับ
ใช้ ควรบ าเพ็ญประโยชน์อย่างนี้ ๆ เป็นต้น 

ตรงกับหลักพุทธธรรมที่ว่าด้วยลักษณะสัตบุรุษ ข้อที่ 7 คือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้
จักเลือกคบบุคคล หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือรู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดย
อัธยาศัย ความสามารถ และคณุธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคล
นั้น ๆ ว่าควรคบหรือไม่ จะใช้ จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าสั่งสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี เป็นต้น 

คุณลักษณะทั้ง 3 ประการ มีความส าคัญมากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับของผู้ประกอบการ
ทางสังคม ถ้าเป็นนักบริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจ านวนมาก หลัก
แห่งการใช้คนให้เหมาะกับงานจากความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหาร ผู้บริหารสามารถที่จะน าความรู้
ทางด้านทักษะในการบริหาร มาบริหารงานทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมเรื่อง สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน , 
ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้ วิธีท าให้คน
รัก หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้  
และท าให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วน
กระจายไป ท าให้รถแล่นไปได้ตามที่ต้องการ 

1) ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของ ๆ ตนเพ่ือประโยชน์แก่
บุคคลอ่ืน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ 
ไม่เห็นแก่ตัว 
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2) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ แปลว่า วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้ง
ใจ คือกล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค า
แสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม 

3) อัตถจริยา แปลว่า การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 

4) สมานัตตา แปลว่า ความมีตนเสมอ ท าตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชน
ทั้งหลายและเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี (พระไตรปิฎก เล่มที่ ที.ปา. 11/140/167; 
267/244) 

5. การอ านวยการ (Directing) คือ ลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ ต้องก ากับสั่ง
การและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ สอดคล้องกับ พระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549: 3–4) กล่าวถึง การบริหาร เป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน 
(Getting things done through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการ
พิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี 5 ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ ...D คือ 
Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการ ด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า  

ตรงกับหลักพุทธธรรมที่ว่าด้วยเรื่องพุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้า คือ 
1. สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) หมายถึง อธิบายขั้นตอนของการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน

แจ่มแจ้งช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามได้ง่าย 
2. สมาทปทา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศน์จนเกิดศรัทธา

และความรู้สึกว่าต้องฝันให้ไกลและไปให้ถึง 
3. สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) หมายถึงปลุกใจให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความ

กระตือรือร้นในการด าเนินการไปสู่เป้าหมาย 
4. สัมปหังสนา (ร่าเริง) หมายถึง สร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร

ซึ่งจะส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขในการงาน 
นอกจากนั้นยังตรงกับหลักพุทธธรรมที่ว่าด้วยเรื่องสาราณียธรรม  คือ ค าสอนของ

พระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น ครอบครัวไป
จนถึงระดับประเทศ หรือแม้กระทั่งในระดับโลกมีอยู่ 6 ประการ ดังนี้ 

1. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้า และลับหลังคือ
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อ
หน้า และลับหลัง 
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2. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วย
บอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือน ด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความ
เคารพนับถือทั้งต่อหน้า และลับหลัง 

3. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือ 
ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ด ีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

4. สาธารณโภคิตา ได้สิ่งของใดมาก็แบ่งปัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมา แม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่
หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

5. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือมีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ 

6. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือ เห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการ อันจะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข ์ขจัดปัญหา  

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ หรือท างานร่วมกัน จะต้องมี
เมตตา คือ ความหวังดีต่อกัน ไม่ริษยากัน ไม่ชิงดี ชิงเด่นต่อกันและกัน ไม่ว่าจะด้วยการกระท าหรือจะ
ด้วยการพูด หรือแม้กระทั่งการคิดใน 3 ประการแรก ส่วน 3 ประการหลัง เป็นการวางเงื่อนไขหรือ
กติกาในการอยู่ร่วมกัน โดยก าหนดให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันต้องรู้จักการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และจะต้องมี
ความประพฤติอันดีงามเสมอภาคกัน และท่ีส าคัญที่สุดคือ จะต้องมีความคิดเห็นถูกต้อง และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับผู้อื่น 

6. การควบคุม (Controlling) คือ ลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ ต้องติดตามดูว่า
แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด และที่ส าคัญคือการป้องกันไม่ให้ย่อ
หย่อนต่อหน้าที่ละทิ้งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ 

สอดคล้องกับสมานชัย กิจวิจารณ (2563: 61-62) ว่า Controlling คือ การก ากับดูแล เป็น
การควบคุม คุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร ซึ่งผู้บริหารต้องมีหน้าที่ส าคัญ 5 ประการ คือ  

1) การวางแผน (Planning) คือ การคิดการล่วงหน้า  
2) การจัดองค์กร (Organizing) คือ การจัด โครงสร้างของสายงาน ต าแหน่งงานและ

อ านาจหน้าที่ต่าง ๆ  
3) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) คือ การดูแลสั่งการให้งานเป็นไปด้วยความ

ถูกต้องเรียบร้อย 
4) การ ประสานงาน (Coordinating) คือ การดูแลควบคุมและอ านวยความสะดวกให้ผู้

ท างาน สามารถท างานได้โดยสะดวกเต็มความสามารถ  
5) การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมให้งานด าเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้

ส าหรับแผนยุทธศาสตร์หมายถึง ทิศทางหรือ แนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้
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สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์(Vision) และ เป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์
ที่ดีนั้น จะต้องถูกก าหนดขึ้น ตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของ
สมาชิกในองค์การที่ได้ ท างานร่วมกันหรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกัน
ว่าเป็นจุดหมาย ปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็น
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได ้
 
อภิปรายผล 

ลักษณะผู้ประกอบการเชิงพุทธ ประกอบด้วย 
1. การรู้จักตน หมายถึง ลักษณะผู้ประกอบการเชิงพุทธต้องค านึงถึงประโยชน์  3 อย่าง 

(พระไตรปิฎก เล่มที่ 30/673/333; 455/389) ซึ่งเป็นจุดหมายของชีวิตเป็น 3 ระดับ และ 3 ด้าน 
(อัตถะ 3) คือ 

 1) ประโยชน์ปัจจุบัน เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชน์อย่างที่เห็น ๆ กันอยู่ใน
ปัจจุบัน เป็นเรื่องการด าเนินชีวิต การเป็นอยู่ที่ปรากฏทางวัตถุที่เห็นกันได้ เช่น การมีปัจจัย 4 มี
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย มีฐานะ มีลาภ มีเกียรติ มียศ มีสรรเสริญ เรื่องชีวิตคู่ครอง ความมี
มิตรไมตรี อะไรต่าง ๆ ในชีวิตปัจจุบันนี้ นี้เป็นประโยชน์ปัจจุบัน ซึ่งพระพุทธศาสนาก็สอนว่าเป็น
จุดหมายประการหนึ่งในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ หรือการปฏิบัติตามธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
ความส าคัญ แต่มิใช่จุดหมายเดียวเท่านั้นของการมีชีวิต 

 2) ประโยชน์เบื้องหน้า เรียกว่า สัมปรายิกัตถะ คือประโยชน์ที่ต่อออกไป ได้แก่ สิ่งที่เป็น
หลักประกันชีวิตในเบื้องหน้า หมายถึงสิ่งที่ลึกเข้าไปทางจิตใจ คือ พ้นจากเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การมีฐานะ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ชั้นภายนอกแล้วก็มาถึงเรื่องจิตใจ คือคุณธรรมต่าง ๆ 
การที่จะมีจิตใจที่สุขสบาย มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ มีศรัทธา มีความประพฤติซึ่งท าให้มั่นใจตนเอง มีศีล มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรู้ได้เล่าเรียนศึกษา และมีปัญญา มีความเข้าใจรู้จักสิ่งทั้งหลายตามความ
เป็นจริง 

 3) ประโยชน์สูงสุด เรียกว่า ปรมัตถะ คือ ความมีใจเป็นอิสระ ความมีจิตหลุดพ้นจากการ
ถูกบังคับบงการชีวิตด้วยด านาจของความอยากได้ อยากมี อยากเป็น จึงมีจิตใจปลอดโปร่งผ่องใสเบิก
บานอยู่เป็นพื้นฐาน เพราะปราศจากกิเลส 

2. การรู้จักให้ หมายถึง ลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ มีความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์เป็นด้าน ๆ เรียกว่าอัตถะ หรือประโยชน์ระหว่างตนเองและผู้ อ่ืน มี 3 ด้าน คือ (พระไตรปิฎก 
เล่มที ่30/673/333; 755/389) 

 1. ประโยชน์ตน เรียกว่า อัตตัตถะ 
 2. ประโยชน์ผู้อ่ืน เรียกว่า ปรัตถะ 

https://84000.org/tipitaka/read/?30/673/333
https://84000.org/tipitaka/read/?30/455/389
https://84000.org/tipitaka/read/?30/673/333
https://84000.org/tipitaka/read/?30/755/389
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 3. ประโยชน์ร่วมกัน เรียกว่า อุภยัตถะ 
ความหมายของประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้ อ่ืนนั้นชัดอยู่ในตัว คือการท าประโยชน์ 

3 ระดับข้างต้น ให้เกิดมีขึ้น แก่ตน และแก่ผู้อ่ืน ส่วนประโยชน์ร่วมกัน นั้นต่างจาก 2 ข้อแรกอย่างไร 
ประโยชน์ร่วมกัน หรือประโยชน์ทัง้ 2 ฝ่าย หมายถึงสิ่งที่เกื้อกูล เป็นคุณแก่ชีวิตของตนและของ

ผู้อ่ืน ช่วยให้เป็นอยู่กันด้วยดี พากันประสบประโยชน์ทั้ง 3 ระดับ ยิ่งขึ้นไป นั่นจึงหมายความต่างไปจาก 
2 ข้อแรก ที่มองประโยชน์ของตน กับ ประโยชน์ของผู้อ่ืน แยกต่างหากจากกัน แต่ในข้อที่ 3 นั้น เป็น
ประโยชน์ที่เกิดแก่ทั้งตนและผู้อ่ืน โดยมองเห็นชัดว่าตนและผู้อ่ืนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แยกขาด 
ต่างหาก หรือตรงข้ามกัน มิใช่ว่า ถ้าเราได้ประโยชน์ คนอ่ืนก็จะเสีย หรือถ้าผู้อ่ืนได้ เราก็จะอด เพราะ
หากมองอย่างนั้น การแก่งแย่ง แข่งขัน ต่อสู้ ก็จะเกิดขึ้น แม้จะพยายามท าประโยชน์ทั้ง 3 ระดับ ให้ดี ใน
ด้านใดด้านหนึ่ง แต่ถ้ามองเห็นตนและผู้อ่ืนสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน ประโยชน์ทั้ง 3 ระดับ ก็จะเกื้อกูล
ส่งเสริม ทั้งในระดับบุคคลและสังคม และน าพาซึ่งกันและกันให้เจริญในประโยชน์ทั้ง 3 ด้าน ยิ่งขึ้น
สืบไป ตัวอย่างเช่น การมีการมีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงในวงงานของตน จะมองว่าเป็นประโยชน์ตน
ก็ได้ ถ้ามุ่งไปที่ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ (แต่ก็อาจหลงลืมที่จะมองคุณค่าที่แท้ที่งานนั้นมีต่อ
สังคม) หรือถ้ามองในแง่ว่าผู้ท างานท าประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยต าแหน่งหน้าที่นั้นก็นับได้ว่าเป็น
ประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน (แต่บางคราวก็อาจเสียประโยชน์ของตน หรือเบียดเบียนตนเอง ท าให้ตนเองไม่มี
สุขภาวะทางกาย ทางใจที่ดี) แต่ถ้ามองเห็นหน้าที่การงานนั้นเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ ก็จะสามารถท า
ให้เกิดผลดี เกิดการพัฒนาตนเองด้วย และก็เป็นปัจจัยในการเกื้อกูลแก่โลกด้วย อย่างสอดคล้องเป็น
หนึ่งเดียวกัน ไม่เกิดการขัดแย้งหรือเบียดเบียนด้านใดด้านหนึ่ง 

3. การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธที่ดี  ซึ่งในพระไตรปิฎก (2539: 18/631-
643/408-415) ได้กล่าวถึงความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธหเรียกว่า กามโภคี 10 หมายถึง 
ผู้บริโภคกาม ผู้ครองเรือน คฤหัสถ ์หรือฆราวาส โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 10 พวก ได้แก่  

กลุ่มที ่1 ผู้แสวงหาไม่ชอบธรรม 
1. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณข่มขี่ ได้มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้อ่ิม

หน าเป็นสุข ทัง้ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ท ากรรมดี 
2. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณข่มขี่ ได้มาแล้วเลี้ยงตนให้อ่ิมหน า

เป็นสุข แต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปัน และไม่ใช้ท ากรรมดี 
3. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณข่มข่ี ได้มาแล้ว เลี้ยงตนให้อ่ิมหน า

เป็นสุขด้วย แจกจ่ายแบ่งปัน และใช้ท ากรรมดีด้วย  
สรุปได้ว่า พวกที่ 1 ควรต าหนิทั้ง 3 สถาน; พวกที่ 2 ต าหนิ 2 สถาน ชม 1 สถาน; พวกที่ 3 

ต าหนิ 1 สถาน ชม 2 สถาน  
 

https://84000.org/tipitaka/read/?18/631-643/408-415
https://84000.org/tipitaka/read/?18/631-643/408-415
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กลุ่มที ่2 ผู้แสวงหาชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง 
4. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้าง ทารุณข่มขี่บ้างไม่ทารุณข่มขี่

บ้าง ได้มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้อ่ิมหน าเป็นสุข ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ท ากรรมดี (เหมือนพวกที ่1)  
5. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง ทารุณข่มขี่บ้างไม่ทารุณข่ม

ขี่บ้าง ได้มาแล้วเลี้ยงตนให้อิ่มหน าเป็นสุข แต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ท ากรรมดี (เหมือนพวกที ่2) 
6. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมบ้าง ไม่ชอบธรรมบ้าง โดยทารุณข่มขี่บ้าง ไม่ทารุณ

ข่มขี่บ้าง ได้มาแล้วเลี้ยงตนให้อ่ิมหน าเป็นสุข ทั้งแจกจ่ายแบ่งปัน และใช้ท ากรรมดี (เหมือนพวกที่ 3) 
สรุปได้ว่า พวกที่ 4 ควรต าหนิ 3 สถาน ชม 1 สถาน; พวกที่ 5 ต าหนิ 2 สถาน ชม 2 สถาน; 

พวกท่ี 6 ต าหนิ 1 สถาน ชม 3 สถาน  
กลุ่มที ่3 ผู้แสวงหาชอบธรรม 
7. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มข่ี, ได้มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้อ่ิมหน า

เป็นสุข ไม่แจกจ่ายแบ่งเป็น ไม่ใช้ท าความดี (เหมือนพวกที ่1) 
8. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี่ ได้มาแล้วเลี้ยงตนให้อ่ิมหน าเป็นสุข

แต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปัน และไม่ใช้ท าความดี (เหมือนพวกที ่2) 
9. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี่, ได้มาแล้วก็เลี้ยงตนให้อ่ิมหน าเป็น

สุขด้วย ทั้งแจกจ่ายแบ่งปันและใช้ท าความดีด้วย แต่เขายังจิตยังสยบมัวเมา ยังหมกมุ่น บริโภคโภคะ
เหล่านั้นโดยไม่รู้เท่าทันเห็นโทษ ไม่มีปัญญาท าตนให้เป็นอิสระหลุดพ้นเป็นนายเหนือโภคทรัพย์ (เหมือน
พวกที ่3) 

สรุปได้ว่า พวกที่ 7 ควรต าหนิ 2 สถาน ชม 1 สถาน; พวกที่ 8 ต าหนิ 1 สถาน ชม 2 สถาน; 
พวกท่ี 9 ชม 3 สถาน ต าหนิ 1 สถาน  

กลุ่มที ่4 แสวงหาชอบธรรม และใช้อย่างรู้เท่าทันเป็นอิสระ 
10. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี่ ได้มาแล้วก็เลี้ยงตนให้อ่ิมหน า

เป็นสุข แจกจ่ายแบ่งปันและใช้ท าความดีด้วย ไม่สยบมัวเมา ไม่หมกมุ่น บริโภคโภคะเหล่านั้น โดย
รู้เท่าทันเห็นโทษ มีปัญญาท าตนให้เป็นอิสระหลุดพ้น เป็นนายเหนือโภคทรัพย์ 

สรุปได้ว่าพวกท่ี 10 นี้ พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐ สูงสุด ควรชมทั้ง 4 
สถาน นั่นคือลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธที่สมบูรณ์  เป็นต้นแบบของลักษณะ
ผู้ประกอบการทางสังคมท่ีดี 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. นิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มีความคิดจะเป็นผู้ประกอบการ สามารถน าไปบูรณาการ

ใช้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ 
2. ผู้ประกอบการในสถานประกอบการทั่วไปสามารถน าไปปรับใช้ได้ 
3. ผลการวิจัยเรื่องเป็นองค์ความรู้ใหม่ส าหรับผู้ประกอบการทางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะต่าง

จากผู้ประการทางสังคมโดยทั่วไป เพราะเป็นการดึงหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างชัดเจน และ
ประเมินผลได ้

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยคุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของนิสิต

นักศึกษาที่สนใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการสู่ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเชิงพุทธ 
2. ควรมีการท าการศึกษาเชิงลึกหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาคุณลักษณะของ

ผู้ประกอบการเชิงพุทธที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสังคม 
3. ควรศึกษาวิจัยบุคคลต้นแบบที่น าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการบริหารจัดการสถาน

ประกอบการ 
4. ควรมีการศึกษาผู้ประกอบการทางสังคมในอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆ เ พ่ือนาข้อมูลมา

เปรียบเทียบรูปแบบของการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมสาหรับนามาพัฒนาเป็นแนวทางในการ  
พัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมต้นแบบ 
 
เอกสารอ้างอิง 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2550). สร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อแก้ปัญหาสังคม. ค้นเมื่อวันที่ 

23 ตุลาคม 2563, จาก http://socialenterprise.in.th/?p=322. 
จตุพร จุ้ยใจงาม. (2557). วารสาร HROD. Volume 6 Number 2 July - December 2014. 
ดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ เดชรัต สุขก าเนิด พุทธิณา นันทะวรการ ศิรวัฒน์ แดงซอน. (2558). ถึง ... 

(ว่าที่) ผู้ประกอบการทางสังคม. มูลนิธิเพ่ือสุขะภาวะ. กรุงเทพฯ. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2555). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี. 
พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์ สืบกระพันธ์). (2555). บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการ

ด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร. 5(1) (มกราคม-
มิถุนายน 2557). 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต). (2549). พุทธวิธีการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

http://socialenterprise.in.th/?p=322


รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 440 ~ 
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เล่มท่ี 11, 18 และ 30. 

มัทนา วังถนอมศักดิ์. (2556). ลักษณะส าหรับผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร, 3(2) มกราคม-มิถุนายน 2556. 

สมานชัย กิจวิจารณ. (2563). การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์. Journal of Roi Kaensarn 
Academic, 5(1) January-June 2020. 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 441 ~ 
 

ความคิดเห็นของผู้บริโภคกับนวัตกรรมการไว้อาลัยในวิถีชีวิตใหม่ 
Opinion of Consumers on the Innovation of Mourning for the New 

Normal Era 
 

จิรเมธ  ไพศาลอนันตกิจ1 กันยิกา  ชอว์2 
1คณะนเิทศศาสตร ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน,์ jiramate.pha@gmail.com 

2คณะนเิทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน,์ kanyikasha@pim.ac.th 
 
บทคัดย่อ  

ในงานศพของชาวพุทธนั้น มีธรรมเนียมการส่งพวงหรีดเพ่ือแสดงความเสียใจและเคารพต่อผู้
ที่จากไป แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ผู้วิจัยจึงส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 415 คน ผ่านแบบ
ส ารวจออนไลน์ (Google Forms) เพ่ือทราบถึงแนวโน้มการเลือกใช้นวัตกรรมการไว้อาลัยในวิถีชีวิต
ใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นวัตกรรมการการจัดงานไว้อาลัยที่กลุ่มเป้าหมายต้องการมากที่สุด คือ การ
จัดงานศพรูปแบบใหม่ ๆ โดยน าเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ รองลงมา คือ การจัดงานศพแบบ New 
Normal เฉพาะช่วง COVID-19 และกลับไปจัดตามประเพณีดั้งเดิมเมื่อสถานการณ์ปกติ และน้อย
ที่สุด คือ การโอนเงินท าบุญให้กับเจ้าภาพหรือบริจาคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนนวัตกรรมการไว้
อาลัยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ได้แก่ พวงหรีดพัดลม และพวงหรีดที่หักรายได้ส่วนหนึ่ง
ไปบริจาค ส่วนการบริการหุ่นยนต์พระที่สามารถน าสวดในงานศพเป็นนวัตกรรมที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ
น้อยที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่า ความแตกต่างด้านอายุ และอาชีพมีผลต่อระดับความรู้สึกที่มีต่อ
นวัตกรรม ผลการศึกษายังพบอีกว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมการไว้อาลัย ได้แก่ การ
พัฒนารูปแบบพวงหรีด การงดรับพวงหรีดของวัดและเจ้าภาพ โดยรับบริจาคให้โรงพยาบาลแทน การ
ปรับรูปแบบการสวดอภิธรรมศพและการฌาปนกิจศพให้มีความเคร่งครัด และการแสดงความเสียใจ
แบบ New Normal เช่น การโพสต์แสดงความเสียใจผ่านช่องทาง Social media  
 
ค าส าคัญ: นวัตกรรมการไว้อาลัย วิถีชีวิตใหม่ของงานศพ นวัตกรรมพวงหรีด 
 
Abstract 

There is a tradition of sending wreaths to express condolences and respect to 
those who have passed away in the Buddhist funeral. With the changing era and the 
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pandemic situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) causing entrepreneurs 
and consumers to inevitably adapt to the situation. The researcher therefore 
surveyed 415 consumers living in Bangkok through Google form to know the opinions 
upon the use mourning innovations trend. The results showed that the first three 
ranks of desired innovative funeral arrangements are 1) funeral arrangements by 
using involved innovation, 2) New Normal funeral arrangements only during COVID-19 
and return to traditional traditions when the situation is normal and 3) transferring 
merit money to the host or donating to various agencies. As for the mourning 
innovations that most of the sample groups are interested in are fan wreaths and 
wreaths with a portion of the proceeds deducted for donations. The service of robot 
monks that can be used to pray at funerals is the innovation that the target audience 
is least interested in. It was also found that age difference and the profession affects 
the level of feelings towards innovation. Factors leading to the acceptance of 
mourning innovations include 1) the development of wreath patterns, 2) refraining 
from receiving wreaths of temples and hosts by accepting donations to hospitals 
instead, 3) adjusting the form of funeral prayer and funeral to be strictly and 4) New 
Normal condolences, such as posting condolences via social media channels.  

 
Keyword: mourning innovation, New Normal funeral, wreath innovation 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การด าเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งทางเศรษฐกิจ การรับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแนวปฏิบัติติรวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจพยายามคิดค้นแนวทางที่จะตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
ชีวิตของผู้คนให้มีความสะดวกสบายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างธุรกิจที่สามารถแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงจากทางด้านเทคโนโลยี ประกอบกับการพัฒนาของนวัตกรรม คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การไว้อาลัย โดยในอดีตท่ีผ่านมา ผู้คนมักจะมอบพวงหรีดให้กับญาติผู้วายชนม์ เพ่ือเป็นการให้เกียรติ 
และแสดงความเสียใจแก่เจ้าภาพ ด้วยการสั่งซื้อพวงหรีดจากร้านค้า หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์ เมื่อวัน
เวลาผ่านไป นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาช่องทางสั่งซื้อ รวมถึงพัฒนาสินค้า
และบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น การสั่งซื้อพวงหรีดออนไลน์ การซื้อพวงหรีดที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น พวงหรีดพัดลม หรือจะเป็นรูปแบบพวงหรีดที่ผลิตจากกระดาษ  
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รีไซเคิลและกระดาษจากป่าปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถน ายอดสั่งซื้ อส่วนหนึ่งไป
บริจาคแก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ อีกด้วย 

ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ผู้
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ จ าเป็นต้องรีบปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด และการปรับรูปแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุค New 
Normal ประกอบกับที่รัฐบาลมีมาตรการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยให้งดการจัด
กิจกรรมรวมคนจ านวนมากและในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดงาน เช่น การจัดงานศพ ให้
ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติในการจัดงานฌาปนกิจศพอย่างเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภัยต่อตัวเองและ
ส่วนรวม 

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในประเด็นความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อ
นวัตกรรมการไว้อาลัยในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งจะสามารถน าผลการวิจัยไปพิจารณา
ประกอบการพัฒนาสินค้าและบริการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับงานศพได้  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเลือกใช้นวัตกรรมการไว้อาลัยรูปแบบใหม่ของผู้บริโภค 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกใช้นวัตกรรมการไว้อาลัย 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกใช้นวัตกรรมการไว้อาลัย

รูปแบบใหม่ 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษานี้ใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพทางครอบครัว ขนาดครอบครัว 
และรายได้ต่อเดือน ซึ่งลักษณะด้านประชากรศาสตร์ดังกล่าวนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ช่วยใน
การก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยผู้ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีลักษณะทาง
จิตวิทยาที่ต่างกัน และจะมีอิทธิพลต่อการรับและวิเคราะห์สาร ตัวแปรดังกล่าวประกอบด้วย 

1. เพศ มีงานวิจัยที่พบว่า เพศหญิงและเพศชายยังมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิด 
ค่านิยม และทัศนคติ เนื่องจากวัฒนธรรมและสังคมมีการก าหนดบทบาทและกิจกรรมทางสังคมของ
ทั้งสองเพศไว้แตกต่างกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538) แต่บางงานวิจัยก็พบว่าเพศชายและ
เพศหญิงมีการสื่อสารและการรับสื่อไม่แตกต่างกัน (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2529) 
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2. อายุ ความแตกต่างทางอายุส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรม ผู้ที่มีอายุมากส่วนใหญ่จะ
เป็นพวกอนุรักษ์นิยมทางความคิด มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตหรือรับข่าวสาร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2538) 

3. การศึกษา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ผู้ที่มี
การศึกษาสูงมักจะเป็นผู้รับสารที่ดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า เนื่องจากมีข้อมูลหรือความรู้ที่กว้าง สามารถ
เข้าใจสาร และมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะได้ดี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538) 

4. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ รวมถึงภูมิหลังของ
ครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ, 2538) งานวิจัยของ 
สุเมธ ตันสกุล (2536) พบว่า ปัจจัยระดับสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเจ้าภาพกล่าวคือเจ้าภาพ
ฐานะร่ ารวยหรือสถานภาพทางสังคมสูงจะพยายามจัดงานศพให้ยิ่งใหญ่และสมเกียรติ ส่วนงานวิจัย
ของ สุธาทิพย์ รุสิตานนท์ (2554) ก็พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
พวงหรีด และพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อ เช่น คุณค่าของตัว
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าที่ช่วยลดภาระการก าจัดขยะของทางวัด มีประโยชน์การใช้งาน ส่วนปัจจัย
ช่องทางการจัดจ าหน่ายทุกช่องทางไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากนัก  

แนวคิดท่ีสองท่ีประยุกต์ในงานวิจัยคือแนวคิดและทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม ซึ่งกล่าว
ว่า กระบวนการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรม ( Innovation Decision Process) 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นความรู้ (Knowledge) เป็นการรับทราบและเข้าใจการท างานของ
นวัตกรรม ขั้นชักชวนหรือสนใจ (Interest) เป็นทัศนคติต่อนวัตกรรม ขั้นตัดสินใจ (Decision) เป็น
การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรม และขั้นยืนยัน (Confirmation) เป็นการแสวงหา
แรงเสริม (Reinforcement) เพ่ือยอมรับการใช้นวัตกรรม 

ทั้งนี้กระบวนการยอมรับข้างต้น สามารถน าไปใช้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการก าหนดรูปแบบและ
วิธีการส่งเสริมให้ผู้คนได้รู้จักพวงหรีดรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ อย่ างไรก็ตาม การยอมรับ
นวัตกรรมยังขึ้นกับลักษณะของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรม ซึ่ง Roger (1962 อ้างถึงใน วัชรพล 
คงเจริญ, 2557) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) กลุ่มผู้แนะน านวัตกรรม (Innovator) เป็นกลุ่มสร้าง 
2)กลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมง่าย (Early Adopters) เป็นกลุ่มคนที่ชอบลองสิ่งใหม่ ๆ 3) กลุ่มผู้ยอมรับเร็ว 
(Early Majority) เป็นกลุ่มคนทั่วไปที่มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจสูง 4) กลุ่มผู้ยอมรับช้า (Late 
Majority) มักเป็นพวกอนุรักษ์นิยม จะยอมรับนวัตกรรมเมื่อมีความจ าเป็นด้านเศรษฐกิจหรือมีความ
จ าเป็นต้องการใช้งานจริง ๆ และ 5) กลุ่มล้าหลัง (Laggard) เป็นกลุ่มผู้คล้อยตามยอมรับนวัตกรรมช้า
ที่สุด หรือกลุ่มสุดท้ายในสังคม มักใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเมื่อตกรุ่นไปแล้ว คนกลุ่มนี้จะเลือกซ้ือ
หรือรับฟังข่าวสารจากคนรอบข้าง 
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ส่วนแนวคิดและแผนธุรกิจเกี่ยวกับพวงหรีด สรุปได้ว่าประเทศไทยรับวัฒนธรรมการเคารพ
ศพโดยการส่งพวงหรีดหรือดอกไม้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเน้นความเรียบง่ายและเป็นการแสดงออกถึง
ความเคารพศพอย่างแท้จริง แต่ปัจจุบันพวงหรีดได้กลายเป็นสัญลักษณ์ จนก่อให้เกิดธุรกิจร้านพวง
หรีด (ร้านดอกไม้ลูกปลา, 2561) ซึ่งมีการแข่งขันสูง ธุรกิจรายใหม่เข้าออกตลาดตลอดเวลา ซึ่งธุรกิจ
ร้านพวงหรีดที่อยู่ได้ จะต้องมีการวางแผนและด าเนินการที่ดี ต้องพัฒนานวัตกรรมการท างานให้ย่น
ระยะเวลาการจัดให้เร็วขึ้นและพัฒนารูปแบบสินค้าให้แปลกใหม่เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง  

การศึกษาเอกสาร Thai Publica (2554) พบว่า ปัญหาการแข่งขันของธุรกิจพวงหรีดท าให้
เกิดขยะขึ้นจากพวงหรีดดอกไม้ที่ย่อยสลายได้ยาก เมื่อรสนิยมของลูกค้าเปลี่ยนไปตามแนวคิดเรื่อง
การรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกร้อน ท าให้ร้านพวงหรีดต้องปรับตัวรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ พวงหรีด
จึงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น พวงหรีดดอกไม้จันทน์ พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดจักรยาน พวง
หรีดเครื่องใช้ส าหรับนักเรียนหรือที่เรียกว่า “กล่องนาบุญ” และพวงหรีดที่เป็นของใช้ เช่น หม้อหุง
ข้าว กระติกน้ าร้อน พัดลม เป็นต้น 

บทสัมภาษณ์คุณแป้ง นนทิกานต์ อัศรัสกร เจ้าของธุรกิจ “ลฤก พวงหรีดเสื่อ” (พัชรพร องค์
สรณะคมกุล, 2563) เล่าว่า ไอเดียในการน าเสื่อมาท าเป็นพวงหรีด มาจากการที่เธอเห็นว่า พวงหรีด
ในงานศพ มักจะต้องน าไปทิ้งไม่สามารถน าไปท าประโยชน์อะไรต่อได้ ประกอบกับธุรกิจเสื่อของเธอ มี
คอนเซ็ปต์ที่อยากให้เสื่อเป็นมากกว่าเสื่อและมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรีไซเคิลและ
สร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นหรือการ upcycling จึงกลายมาเป็นไอเดียในการท าพวงหรีดเสื่อเพ่ือลด
ปริมาณขยะจากพวงหรีดดอกไม้สดลง  

ข้อมูลจาก The Cloud (2562) รายงานว่า ร้าน Carenation ที่ค านึงถึงปัญหาพวงหรีดที่มัก
ประกอบด้วยพลาสติกและโฟม เป็นขยะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ Carbon Footprint ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน  จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์พวงหรีดกระดาษรีไซเคิลและกระดาษ
จากป่าปลูกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ การศึกษาจากเอกสารและสื่อออนไลน์พบว่า นวัตกรรมการจัดงานศพในหลาย
ประเทศก็เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาการรูปแบบการบริการส าหรับแขกผู้มา
ร่วมงานศพ โดย Japan Times เผยว่า Kankon Sousai Aichi Group เปิดให้บริการงานด้านรับจัด
งานศพแบบ Drive-Thru ซึ่งแขกสามารถมาร่วมงานได้โดยไม่ต้องลงจากรถ เพียงขับรถมาที่บริเวณ
งานและเปิดกระจกเพ่ือเขียนข้อความแสดงความอาลัยจากภายในรถ อีกทั้งยังสามารถลงชื่อบน
หน้าจอทัชสกรีนได้เลย รวมถึงมีธูปไฟฟ้าไว้คอยให้บริการ ในกรณีที่แขกอยากจะเคารพศพผู้เสียชีวิต
อีกด้วย (ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ, 2561) ส าหรับในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน
ศพในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น จัดให้มี
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จุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน ให้ผู้เข้าร่วมงานและพนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย 
และให้เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร เป็นต้น 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นแนวโน้มนวัตกรรม

ของการไว้อาลัยรูปแบบใหม่ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 415 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบส ารวจออนไลน์ (Google form) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โพสต์แบบส ารวจความคิดเห็นออนไลน์ ผ่าน Google Forms 

โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2564 
การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) 
 

ผลการวิจัย 
ข้อค้นพบที่ 1 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาของนวัตกรรมการไว้อาลัยหรือการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการไว้อาลัยในอนาคตที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด คือ อยากให้มีการจัดงานศพรูปแบบใหม่ ๆ 
โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมา คือ มีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีนวัตกรรมเข้ามาเก่ียวข้อง แต่ต้องค านึงถึงประเพณีดั้งเดิมด้วย จ านวน 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.9  รองลงมา คือ มีการจัดงานศพแบบ New Normal เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 แต่หากกลับสู่สถานการณ์ปกติอยากให้ประเพณีดั้งเดิมยังคงอยู่  จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.3 และน้อยที่สุด คือ การเปลี่ยนจากการมอบพวงหรีดเป็นการโอนเงินท าบุญให้กับเจ้าภาพ 
หรือโอนเงินบริจาคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของความคิดเห็นต่อการพัฒนาของนวัตกรรมการไว้อาลัย

หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไว้อาลัยในอนาคตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาของนวัตกรรมการไว้อาลัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. มีการใช้นวัตกรรมเข้ามาเก่ียวข้องจัดงานศพรูปแบบใหม่ ๆ  200 48.2 
2. มีการจัดงานศพแบบ New Normal ช่วง COVID-19 แต่หาก
กลับสู่สถานการณ์ปกติอยากให้ประเพณีดั้งเดิมยังคงอยู่ 

51 12.3 

3. มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง 
แต่ต้องค านึงถึงประเพณีดั้งเดิมด้วย 

62 14.9 

4. เปลี่ยนจากการมอบพวงหรีดเป็นการโอนเงินท าบุญให้กับ
เจ้าภาพ หรือโอนเงินบริจาคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 

16 3.9 
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ตารางท่ี 1 จ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของความคิดเห็นต่อการพัฒนาของนวัตกรรมการไว้อาลัย
หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไว้อาลัยในอนาคตของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาของนวัตกรรมการไว้อาลัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. มีการจัดงานแบบเรียบง่าย รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายน้อย 21 5.1 
6. ประเพณีดั้งเดิมดีอยู่แล้ว ไม่อยากเปลี่ยนแปลง เป็นการให้
เกียรติผู้ล่วงลับ 

22 5.3 

7. ไม่มีความคิดเห็น 43 10.4 

รวม 415 100.0 
 

ข้อค้นพบท่ี 2 นวัตกรรมการไว้อาลัยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากที่สุด คือ พวงหรีด
พัดลม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 รองลงมา คือ พวงหรีดที่หักรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาค มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.85  รองลงมา คือ พวงหรีดดิจิทัลและพวงหรีดเสื่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.11 และน้อยที่สุด คือ บริการ
หุ่นยนต์พระที่สามารถน าสวดในงานศพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.87 ตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้อาลัย

รูปแบบใหม่ 
ระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้อาลัยรูปแบบใหม่ 

 

SD การแปรผล 

1. พวงหรีดกระดาษ 2.84 1.309 ปานกลาง 
2. พวงหรีดดิจิทัล 3.11 1.381 ปานกลาง 
3. พวงหรีดพัดลม 4.03 0.955 มาก 
4. พวงหรีดที่หักรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาค 3.85 1.194 มาก 
5. พวงหรีดเสื่อ 3.11 1.162 ปานกลาง 
6. บริการจัดงานศพแบบ Drive-Thru 2.44 1.387 น้อย 
7. บริการเช่าพระสงฆ์และนักบวชออนไลน์ เพ่ือให้ไป
ประกอบพิธีทางศาสนาถึงท่ีบ้าน 
8. บริการหุ่นยนต์พระที่สามารถน าสวดในงานศพ 
9. App. เคารพหลุมศพออนไลน์ 
10. บริการเก็บเถ้ากระดูก เลือกบทสวด สถานที่ลอยอังคาร
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

2.29 
 

1.87 
2.12 
2.16 

1.328 
 

1.217 
1.274 
1.343 

น้อย 
 

น้อย 
น้อย 
น้อย 

รวม 2.78 0.806 ปานกลาง 
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ข้อค้นพบที่ 3 ในประเด็นลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกันมีระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้อาลัยรูปแบบใหม่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่
ผู้บริโภคที่มีอายุและอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้อาลัยรูปแบบใหม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตารางท่ี 3-6 

 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางเพศกับระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้

อาลัยรูปแบบใหม่ 

ระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้อาลัย
รูปแบบใหม่ 

 t-test 
ระดับ

นัยส าคัญ ชาย หญิง 

1. พวงหรีดกระดาษ 3.03 2.77 1.769* 0.079 
2. พวงหรีดดิจิทัล 3.16 3.10 0.388 0.698 
3. พวงหรีดพัดลม 3.76 4.12 -3.330 0.001 
4. พวงหรีดที่หักรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาค 3.64 3.92 -1.908* 0.58 
5. พวงหรีดเสื่อ 2.96 3.15 -1.444 0.150 
6. บริการจัดงานศพแบบ Drive-Thru 2.47 2.43 0.260 0.795 
7. บริการเช่าพระสงฆ์และนักบวชออนไลน์ 
เพ่ือให้ไปประกอบพิธีทางศาสนาถึงท่ีบ้าน 

2.49 
 

2.23 
 

1.698 
 

0.090 
 

8. บริการหุ่นยนต์พระที่สามารถน าสวดใน
งานศพ 
9. App. เคารพหลุมศพออนไลน์ 
10. บริการเก็บเถ้ากระดูก, เลือกบทสวด, 
สถานที่ลอยอังคารผ่านช่องทางออนไลน์ 

2.03 
 

2.22 
2.45 

1.82 
 

2.08 
2.07 

1.370* 
 

0.940 
2.304* 

0.173 
 

0.348 
0.023 

รวม 2.82 2.77 0.549 0.583 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางอายุกับระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้
อาลัยรูปแบบใหม่ 

ระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้
อาลัยรูปแบบใหม่ 

 F-test 
ระดับ

นัยส าคญั 25 – 35 ปี 36 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

1. พวงหรีดกระดาษ 3.44 2.92 2.50 15.80* 0.000 
2. พวงหรีดดิจิทัล 3.61 3.15 2.85 8.74* 0.000 
3. พวงหรีดพัดลม 3.46 4.21 4.13 19.62* 0.000 
4. พวงหรีดที่หักรายได้ส่วนหนึ่งไป
บริจาค 

3.90 3.93 3.77 0.86 0.422 

5. พวงหรีดเสื่อ 2.91 3.28 3.04 3.04 0.048 
6. จัดงานศพแบบ Drive-Thru 3.24 2.42 2.09 20.55* 0.000 
7. บริการเช่าพระสงฆ์และนักบวช
ออนไลน์ เพื่อให้ไปประกอบพิธีทาง
ศาสนาถึงท่ีบ้าน 
8. บริการหุ่นยนต์พระที่สวดศพ 
9. App. เคารพหลุมศพออนไลน์ 
10. บริการเก็บเถ้ากระดูก เลือก
บทสวด สถานที่ลอยอังคารผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

3.31 
 
 

2.80 
2.79 
3.06 

2.21 
 
 

1.85 
2.07 
2.10 

1.92 
 
 

1.47 
1.85 
1.82 

36.45* 
 
 

39.19* 
16.05* 
26.95* 

0.000 
 
 

0.000 
0.000 
0.000 

รวม 3.25 2.81 2.54 23.85* 0.000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางอาชีพกับระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้

อาลัยรูปแบบใหม่ 

ระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรม
การไว้อาลัยรูปแบบใหม่ 

 
F-test 

ระดับ
นัยส าคัญ ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน 
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อื่น ๆ 

1. พวงหรีดกระดาษ 3.24 2.87 2.65 2.84 2.56 0.055 
2. พวงหรีดดิจิทัล 3.31 3.25 2.93 3.07 1.66 0.174 
3. พวงหรีดพัดลม 4.16 4.03 3.91 4.15 1.46 0.225 
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ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางอาชีพกับระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้
อาลัยรูปแบบใหม่ (ต่อ) 

ระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรม
การไว้อาลัยรูปแบบใหม่ 

 
F-test 

ระดับ
นัยส าคัญ 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน 
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

อื่น ๆ 

4. พวงหรีดที่หักรายได้ส่วน
หนึ่งไปบริจาค 

3.86 3.99 3.63 3.97 2.55 0.055 

5. พวงหรีดเสื่อ 3.37 3.20 2.98 3.00 1.96 0.119 
6. งานศพแบบ Drive-Thru 2.57 2.71 2.22 2.25 3.72* 0.011 
7. บริการเช่าพระสงฆ์และ
นักบวชออนไลน์ เพื่อให้ไป
ประกอบพิธีที่บ้าน 
8. บริการหุ่นยนต์พระที่สวด
ในงานศพ 
9. App. เคารพหลุมศพ
ออนไลน์ 

2.22 
 
 

1.86 
 

2.14 
 

2.58 
 
 

2.13 
 

2.34 
 

2.04 
 
 

1.62 
 

1.91 
 

2.26 
 
 

1.83 
 

2.04 
 

4.03* 
 
 

4.24* 
 

2.80* 
 

0.008 
 
 

0.006 
 

0.039 
 

10. บริการเก็บเถ้ากระดูก
เลือกบทสวด สถานที่ลอย
อังคารผ่านช่องทางออนไลน์ 

2.22 
 

2.45 1.94 2.01 3.85* 0.010 

รวม 2.89 2.95 2.58 2.74 5.56* 0.001 

 
ตารางท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางรายได้กับระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้

อาลัยรูปแบบใหม่ 

ระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้
อาลัยรูปแบบใหม่ 

 
F-test 

ระดับ
นัยส าคัญ 

ต่ ากว่า 
18,000 
บาท 

18,001 - 
50,000 
บาท 

50,001 - 
85,000 
บาท 

85,001 
บาท  
ขึ้นไป 

1. พวงหรีดกระดาษ 2.78 2.85 2.93 2.73 0.328 0.805 
2. พวงหรีดดิจิทัล 3.02 3.22 3.08 2.95 0.760 0.517 
3. พวงหรีดพัดลม 3.89 3.99 4.24 4.07 2.017 0.111 
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ตารางท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างทางรายได้กับระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้
อาลัยรูปแบบใหม่ (ต่อ) 

ระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้
อาลัยรูปแบบใหม่ 

 
F-test 

ระดับ
นัยส าคัญ 

ต่ ากว่า 
18,000 
บาท 

18,001 - 
50,000 
บาท 

50,001 - 
85,000 
บาท 

85,001 
บาท  
ขึ้นไป 

4. พวงหรีดที่หักรายได้ส่วนหนึ่งไป
บริจาค 

3.78 3.81 3.91 4.04 0.691 0.558 

5. พวงหรีดเสื่อ 3.14 3.04 3.25 3.07 0.680 0.558 
6. บริการจัด 
งานศพแบบ Drive-Thru 

2.24 2.42 2.64 2.50 1.225 0.300 

7. บริการเช่าพระสงฆ์และนักบวช
ออนไลน์ เพื่อให้ไปประกอบพิธีที่
บ้าน 

2.29 2.27 2.35 2.29 0.077 0.972 

8. บริการหุ่นยนต์พระสวดในงาน
ศพ 

1.78 1.99 1.80 1.70 1.306 0.272 

9. App. เคารพหลุมศพออนไลน์ 1.94 2.19 2.29 1.88 1.953 0.120 
10. บริการเก็บเถ้ากระดูก เลือก
บทสวด สถานที่ลอยอังคารผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

2.00 2.23 2.33 1.95 1.488 0.217 

รวม 2.69 2.80 2.88 2.71 0.992 0.396 
 

ข้อค้นพบท่ี 4 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับกับแนวโน้มนวัตกรรมการไว้อาลัยที่อาจจะเปลี่ยนไป 
ซึ่งมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ 1) การพัฒนาของรูปแบบพวงหรีดที่หลากหลาย ท าให้ในอนาคตอาจมี
แนวโน้มที่พวงหรีดรูปแบบเดิม ๆ ไม่ได้รับความนิยม 2) การงดรับพวงหรีดของวัดและเจ้าภาพโดย
เปลี่ยนเป็นการรับบริจาคให้โรงพยาบาลแทน 3) การปรับรูปแบบการสวดอภิธรรมศพและการ
ฌาปนกิจศพให้มีความเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และ 4) การแสดงความ
เสียใจแบบ New Normal เช่น การโพสต์แสดงความเสียใจผ่านช่องทาง Social Media หรือการโอน
เงินไปช่วยท าบุญแก่เจ้าภาพ โดยค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริโภคประกอบไปด้วย มีความคิดเห็นว่า  
“เห็นด้วย” เฉลี่ยอยู่ที่ 292 คน หรือร้อยละ 71.37 มีความคิดเห็นว่า “เฉย ๆ” เฉลี่ยอยู่ที่ 94 คน 
หรือร้อยละ 22.7 มีความคิดเห็นว่า “ไม่เห็นด้วย” เฉลี่ยอยู่ที่ 24 คน หรือร้อยละ 5.92 ตามตารางที่ 
7 
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ตารางท่ี 7 ความความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อแนวโน้มการเลือกใช้นวัตกรรมการไว้อาลัยและการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทางสังคม 

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาของนวัตกรรมการไว้อาลัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. การพัฒนาของรูปแบบพวงหรีดที่หลากหลาย ท าให้ในอนาคตอาจมีแนวโน้มที่พวงหรีดรูป
แบบเดิม ๆ เช่น พวงหรีดดอกไม้สด และพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์นั้น ไม่ได้รับความนิยม 

          1.1 เห็นด้วย 
          1.2 เฉยๆ 
          1.3 ไม่เห็นด้วย 

218 
151 
46 

52.5 
36.4 
11.1 

รวม 415 100.0 

2. การงดรับพวงหรีดของวัด และเจ้าภาพ โดยเปลี่ยนเป็นการรับบริจาคให้โรงพยาบาลแทน 
          1.1 เห็นด้วย 
          1.2 เฉยๆ 
          1.3 ไม่เห็นด้วย 

322 
79 
14 

77.6 
19.0 
3.4 

รวม 415 100.0 

3. การปรับรูปแบบการสวดอภิธรรมศพ และการฌาปนกิจศพ ให้มีความเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

          1.1 เห็นด้วย 
          1.2 เฉยๆ 
           1.3 ไม่เห็นด้วย 

361 
45 
9 

87.0 
10.8 
2.2 

รวม 415 100.0 

4. การแสดงความเสียใจแบบ New Normal เช่น การโพสต์แสดงความเสียใจผ่านช่องทาง 
Social media หรือการโอนเงินไปช่วยท าบุญแก่เจ้าภาพ 

          1.1 เห็นด้วย 
          1.2 เฉย ๆ 
          1.3 ไม่เห็นด้วย 

284 
102 
29 

68.4 
24.6 
7.0 

รวม 415 100.0 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยด้านอายุ และปัจจัยด้านอาชีพ มีผลต่อระดับความรู้ สึกที่มี

ต่อนวัตกรรมการไว้อาลัยรูปแบบใหม่ 
2. รูปแบบการจัดงานศพที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ ได้แก่ 1) การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัด

งานศพ 2) ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ยังคงประเพณีดั้งเดิมตามความเหมาะสม 
3. นวัตกรรมการไว้อาลัยที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ ได้แก่ 1) พวงหรีดพัดลม 2) พวงหรีดที่หัก

รายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาค 
4. นวัตกรรมการไว้อาลัยที่กลุ่มตัวอย่างสนใจน้อยที่สุด คือ บริการหุ่นยนต์พระที่สามารถน า

สวดในงานศพ 
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้นวัตกรรมการไว้อาลัย และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทางสังคม 

ได้แก่ 1) การพัฒนารูปแบบของพวงหรีด 2) การงดรับพวงหรีดของวัดหรือเจ้าภาพ 3) เกณฑ์การจัด
งานศพช่วง COVID-19 4) การแสดงความเสียใจแบบ New Normal 
 
อภิปรายผล  

แม้การพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
แต่งานวิจัยนี้พบว่าผู้คนที่ยังให้ความส าคัญกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ที่สืบต่อ
กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อระดับความรู้สึกที่มี
ต่อนวัตกรรมการไว้อาลัยรูปแบบแบบใหม่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอายุมากจะมีมุมมองความรู้สึก
แบบอนุรักษ์นิยม ยังยึดติดกับ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อดั้งเดิม ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต  
ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุน้อยจะมีมุมมองความรู้สึกที่สามารถเปิดรับกับนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ที่ระบุไว้ว่าความแตกต่างทางอายุส่งผลต่อ
ความคิดและพฤติกรรม ผู้ที่มีอายุมากส่วนใหญ่จะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมทางความคิด มีความ
ระมัดระวังในการใช้ชีวิตหรือรับข่าวสาร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ, 2538) ต่อมาผลการวิจัยยัง
พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้อาลัยรูปแบบแบบ
ใหม่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
แนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ เช่น บริการหุ่นยนต์พระที่
สวดในงานศพ และ App. เคารพหลุมศพออนไลน์ มากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุธาทิพย์ รุสิตานนท์ (2554) ก็พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อพวงหรีด ในทางกลับกันจากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีเพศและรายได้
แตกต่างกันมีผลต่อระดับความรู้สึกที่มีต่อนวัตกรรมการไว้อาลัยรูปแบบแบบใหม่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีการสื่อสาร
และการรับสื่อไม่แตกต่างกัน  

นอกจากนี้ยังพบว่าการที่ผู้บริโภคมีระดับการยอมรับนวัตกรรมต่างกันนั้น สอดคล้องกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอายุมากมักจะอยู่ในกลุ่มผู้รับนวัตกรรม
ประเภท Late Majority หรือ Laggards ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะมีการยอมรับนวัตกรรมที่ช้ากว่า
กลุ่มอ่ืน ๆ และมีความอนุรักษ์นิยมมากกว่า จึงมีแนวโน้มที่จะยอมรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การไว้อาลัยที่อาจจะคงประเพณีดั้งเดิมอยู่บ้าง เช่น พวงหรีดพัดลม และพวงหรีดที่หักรายได้ส่วนหนึ่ง
ไปบริจาค ส่วนนวัตกรรมที่ค่อนข้างแตกต่างจากประเพณีดั้งเดิม เช่น หุ่นยนต์พระ หรือ App. เคารพ
หลุมศพ กลุ่มคนเหล่านี้จะยังไม่เปิดรับ สอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม Roger (1962 
อ้างถึงใน วัชรพล คงเจริญ, 2557) ที่ระบุไว้ว่า กลุ่มผู้ยอมรับช้า (Late Majority) มักเป็นพวกอนุรักษ์
นิยม จะยอมรับนวัตกรรมเมื่อมีความจ าเป็นด้านเศรษฐกิจหรือมีความจ าเป็นต้องการใช้งานจริง  ๆ 
และกลุ่มล้าหลัง (Laggard) เป็นกลุ่มผู้คล้อยตามยอมรับนวัตกรรมช้าที่สุด หรือกลุ่มสุดท้ายในสังคม 
มักใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเมื่อตกรุ่นไปแล้ว คนกลุ่มนี้จะเลือกซื้อหรือรับฟังข่าวสารจากคนรอบ
ข้าง แต่ถ้าหากมีสถานการณ์จ าเป็นจริง ๆ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ COVID-19 ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะ
สามารถยอมรับนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไว้อาลัยได้ ซึ่งท าให้กลุ่ม
ของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมสามอันดับแรก รวมถึงกลุ่มผู้ยอมรับช้าจ าเป็นต้องปรับตัวกันทั้งสิ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. การวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่อยากให้มีการจัดงานศพรูปแบบใหม่ๆ โดยใช้นวัตกรรม

เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน  

2. การวิจัยพบว่านวัตกรรมการไว้อาลัยที่ผู้บริโภคยอมรับ 3 อันดับแรก ได้แก่ พวงหรีดพัด
ลม พวงหรีดที่หักรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาค และพวงหรีดเสื่อตามล าดับ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลในส่วนนี้ไปต่อยอดในการวางแผนพัฒนาสินค้า เพ่ือเป็นทางเลือกแก่
ผู้บริโภคในอนาคตได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานครเพียงเท่านั้น ซึ่งมีวิถีการ

ด าเนินชีวิตต่างจากผู้บริโภคที่อยู่ในชุมชนต่างจังหวัดที่อ าจจะยังมีความเชื่อในประเพณี และ
วัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาความคิดเห็นในกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ เป็นต้น 
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2. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการส ารวจข้อมูลในช่วงสถานการณ์  COVID-19 โดยผู้บริโภค
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการร่วมไว้อาลัย ซึ่งอาจท าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการไว้
อาลัยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากกว่าปกติ 

3. เพ่ือให้การวิจัยครั้งหน้าสามารถทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้อย่างแม่นย ามากขึ้น ผู้วิจัย
ควรแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ให้มีจ านวนใกล้เคียงกัน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะส าคัญของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด และ 2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยการเลือกติดตามผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยส ารวจความคิดเห็น 
(Questionnaire) จากนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ติดตามผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคม
ออนไลน์ จ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะส าคัญของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดคือ การน าเสนอเนื้อหาและความน่าสนใจ รองลงมาคือ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญ เป็นผู้มีความรู้ลึก รู้จริงในเรื่องที่สื่อสาร และความมีเสน่ห์ มีบุคลิกที่น่าสนใจ 

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกติดตามผู้มีอิทธิพลทางการตลาดมากที่สุด คือ เทคนิคการ
น าเสนอที่สื่อสารเข้าใจง่าย รองลงมาคือ เทคนิคการตัดต่อ ภาพและวิดีโอและมีความจริงใจต่อ
ผู้ติดตาม ไม่น าเสนอสินค้าเกินจริง แต่ผลการวิจัยก็พบว่า อิทธิพลของผู้ที่มีอิทธิพลทางการตลาดไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อถึงร้อยละ 63  

 
ค ำส ำคัญ: ลักษณะส าคัญของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด กลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด อุบลราชธานี 
 
Abstract 

The objectives of this research paper were 1) to study the main characteristics 
of influencer marketing and 2) to study the factors determining Ubon Ratchathani 
University students to follow social media influencers. This research is quantitative 
research using a specific random sampling method. Questionnaire surveys were used 
with 200 students who had followed social media influencers. The results showed 
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that the key characteristics of influencer marketing were the interesting content 
presented, the influencer’s skills and expertise, the influencer’s deep knowledge in 
the presented subject, and the influencers charismatic personality. 

The factors affecting the students’ decision to follow influencers in marketing 
were ranked as follows: easy-to-understand presentation techniques, editing 
techniques for pictures and videos, and sincerity for the followers. However, it was 
found that 63% of the students indicated that their purchasing decisions were not 
affected by marketing influencers.  

 
Keywords: characteristics of marketing influencers, influencer marketing strategies, 

Ubon Ratchathani 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (social media) มักมีบัญชีการใช้งานมากกว่าหนึ่งแอค
เคาน์ และเลือกใช้แพลตฟอร์มในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวของตน หรืออัพเดท
ข่าวสารและส่งต่อในพ้ืนที่ออนไลน์อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือไลน์ 
รวมทั้งยูทูปซึ่งเป็นแหล่งดูและแชร์คลิปวิดีโอที่เข้าถึงง่าย และทวิตเตอร์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มผู้น าเทรนด์
แฮชแท็กสร้างกระแสในโลกออนไลน์ ด้วยความหลากหลายของช่องทางจึงท าให้โลกของการสื่อสาร
ใกล้กันมากขึ้น 

รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 โดยส านักงาน
พัฒนาทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2564) ระบุว่า การเก็บข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวม
ใช้เวลาในอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ย วันละ 11 ชั่วโมง 25 นาที ในปี 2563 โดยใช้เวลาใช้โซเชียลมีเดีย 
เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม คิดเป็นร้อยละ 95.3 รายงานยังระบุว่า สื่อสังคมออนไลน์อย่างติ๊กต็อก
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยมีผู้ใช้บริการถึงร้อยละ 35.8  

การอัพเดทและเข้าถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเพ่ือนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึง
ข้อมูลที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ลักษณะส าคัญของข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์แพร่กระจาย
ในโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว และมีความทันท่วงที (real time) มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค (Bjurling and Ekstam, 2018)  

พฤติกรรมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถอธิบายตามแนวคิดการใช้และความพึงพอใจของ
ผู้รับสาร (uses and gratifications approach) ได้ว่า ผู้รับสารปัจจุบันมีความกระตือรือร้นในการใช้
สื่อ (active users) โดยเลือกรับข่าวสารจากช่องทางสื่อที่หลากหลาย มีความตั้งใจแสวงหาข่าวสาร 
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และรับข่าวสารอย่างมีเป้าหมายว่าต้องการข้อมูลเหล่านั้นเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของตนอย่างไร 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2553) ดังนั้น ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายในมือของผู้บริโภค แต่ละสื่อเป็น
เพียง “หนึ่งในตัวเลือก” ที่มีอยู่มากมาย โดยผู้ที่มีอ านาจในการเลือกเสพ ชมและแชร์จึงอยู่ในมือ
ผู้บริโภค  

ธูรู (Thurau et al., 2013 อ้างถึงใน Bjurling and Ekstam, 2018) กล่าวว่า ข้อมูลที่ถูก
แชร์อย่างรวดเร็วในสื่อโซเชียลมีเดียได้ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะ
การให้ข้อมูลในรูปแบบของโฆษณาของตราสินค้าต่าง ๆ ในสื่อโซเชียลมีเดีย แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ท างานของโฆษณาคือ ผู้บริโภคมักกดข้ามโฆษณาในเฟซบุ๊กหรือยูทูป นั่นหมายความว่าผู้บริโภคไม่
อยากฟังเสียงโฆษณา ท าให้เป็นโจทย์ใหญ่ของนักการตลาดที่ว่า ในเมื่อผู้บริโภคไม่สนใจโฆษณา และ
ต้องท าอย่างไรเพ่ือดึงความสนใจให้กลับมาอีกได้ ดังนั้น เทคนิคที่นักการตลาดน ามาใช้เพ่ืออ าพราง
การโฆษณาแบบตรง ๆ คือ ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด (Elli, 2017) 

ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด (marketing influencer) มีวิธีการน าเสนอตัวตนในสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด รูปแบบการด าเนินชีวิต ให้แก่
ผู้ติดตาม โดยมีจ านวนผู้ติดตามตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสน  

ในแง่ของการตลาด ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดเหล่านั้นเป็นเสียงที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ
มากกว่าโฆษณา เพราะมีวิธีการผลิตเนื้อหาที่เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ชม และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามได้อย่างตรงไปตรงมา ในท านองเดียวกัน แนวคิดผู้มีอิทธิพลทางการตลาดเป็น
กลยุทธ์ที่นักการตลาดนิยมน ามาใช้ในการสื่อสารตราสินค้าเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์และ
ความภักดีต่อตราสินค้ากับผู้บริโภคในยุคการตลาดโซเชียลมีเดีย (Elli, 2017) 

การที่ตราสินค้าให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงมาเล่าประสบการณ์จริงนั้น มีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ชื่อเสียงที่ดีให้กับตราสินค้า และส่งผลต่อการบรรลุผลทางธุรกิจของบริษัทได้ เช่นเดียวกันกับผู้มี
อิทธิพลในโซเชียลมีเดียในฐานะผู้สนับสนุนตราสินค้า ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วน ามาบอกเล่าในพ้ืนที่
โซเชียลมีเดียของตน ได้มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในวงกว้าง (Lim et al., 2017)  

กลยุทธ์ทางการตลาด คือ การใช้ผู้ที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมในสื่อออนไลน์ ด้วยการจ่าย
ค่าจ้างตามอัตราความนิยมของผู้มีอิทธิพลนั้น ๆ โดยวัดจากจ านวนผู้ติดตามหรือจ านวนเพ่ือนใน
โซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ ตราสินค้ามองว่าพวกเขาสามารถส่งเสียงของตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดได้ และได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย (Charlesworth, 2018) 

ผลจากผู้มีอิทธิพลทางการตลาดท าให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น 2 ลักษณะ คือ หนึ่งตราสินค้าต่าง ๆ 
ใช้  กลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด เพ่ือท าหน้าที่บอกเล่าผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองด้วยการ
เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแนบสนิท และสองคือ การเกิดขึ้นของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมากมาย 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 460 ~ 
 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาลักษณะส าคัญของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด เพ่ือการ
ใช้กลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด และปัจจัยการเลือกติดตามผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจความคิด
เห็น (Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้ติดตามผู้
มีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 200 คน 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะส าคัญของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการเลือกติดตามผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นิยำมของผู้มีอิทธิพลทำงกำรตลำด 
ปัจจุบันโฆษณาไม่ได้มีอิทธิพลต่อผู้รับสารมากเหมือนที่ผ่านมา การที่ตราสินค้าจะน าเสนอ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเองให้ผู้บริโภคเชื่อหรือคล้อยตามจึงเป็นเรื่องยากขึ้น แต่เสียงที่
ผู้บริโภคให้ความสนใจคือ ความคิดเห็นของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม
จ านวนมาก เช่นเดียวกันกับการที่บุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างนักแสดง นักร้องที่ใช้พ้ืนที่ในสื่อสังคม
ออนไลน์ของตนเองน าเสนอเรื่องราวส่วนตัวในชีวิตประจ าวันและสอดแทรกการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ 
เมื่อผู้ติดตามได้เห็นการใช้สินค้าก็เกิดแรงจูงใจให้ทดลองซื้อสินค้าใช้ตามบุคคลที่ตนชื่นชอบ นั่นจึงเป็น
ช่องทางที่นักการตลาดมองเห็นวิธีการสร้างความสนใจใหม่ ๆ นอกเหนือจากการโฆษณาแบบตรง ๆ ที่
ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร Gurkaynak et al. (2018 อ้างถึงใน Bjurling and Ekstam, 2018) 
กล่าวว่าผู้บริโภคฟังเสียงของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในโซเชียลมีเดียเพราะเชื่อว่า พวกเขาไม่ได้
พยายามขายสินค้า จึงเป็นเหตุผลที่ว่าท าไมผู้มีอิทธิพลทางการตลาดถึงเป็นที่นิยม ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์
การตลาดที่มีความท้าทายตรงที่ตราสินค้าต่าง ๆ มีเทคนิคการเลือกใช้ ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด
อย่างไรที่จะสามารถสื่อสารตราสินค้ากับผู้บริโภคได้ 

Elli (2017) ระบุว่า ผู้บริโภคเชื่อบุคคลที่สามมากกว่าตราสินค้า ซึ่งเป็นผู้พูดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเอง ดังนั้น แนวคิดผู้มีอิทธิพลทางการตลาด จึงมีพ้ืนฐานมาจากการบอก
ต่อแบบปากต่อปาก (word of mouth) คือ การที่บุคคลเกิดการบอกต่อกันปากต่อปากไปเรื่อย ๆ ใน
ลักษณะของการกระจายข่าวสารต่าง ๆ  
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Bjurling and Ekstam (2018) ให้นิยามว่า ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดมีความสามารถในการ
น าผู้คนมารวมตัวกันเพ่ือแบ่งปันความสนใจและสิ่งที่พูดคุยกันในโซเชียลมีเดีย และเป็นเสียงที่น่าสนใจ
ของนักการตลาด  

Wong (2014 อ้างถึงใน Lischkova, 2017) ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด คือการตลาดรูปแบบ
หนึ่ง เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มุ่งสร้างและระบุความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความสามารถในการจูงใจ
ผู้บริโภคด้วยการผลิตเนื้อหาและเกิดการแพร่กระจายเนื้อหา เพ่ือการสื่อสารการตลาดที่ประสบ
ความส าเร็จ 

Elli (2017) กล่าวว่า ความสามารถของบุคคลที่มีส่วนช่วยสนับสนุนตราสินค้าและกระจาย
ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อตราสินค้านั้นไปยังผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย 

นอกจากนี้ ยังมีอีกคุณลักษณะเด่นของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในพ้ืนที่โซเชียลมีเดียตามที่  
Glucksman (2017) สรุปไว้ว่า ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น การโต้ตอบในสื่อสังคมออนไลน์ หรือมีกิจกรรมร่วมกับผู้ติดตาม คือเทคนิคการสื่อสารแบบ
โต้ตอบไปมา ท าให้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วม 

แนวคิดนี้ได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับตราสินค้าในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญ 

ลักษณะส ำคัญของผู้มีอิทธิพลทำงกำรตลำด เพื่อกำรใช้กลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลทำงกำรตลำด
ในสื่อสังคมออนไลน์ 

จุดเด่นของการใช้ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดเพ่ือสื่อสารตราสินค้าไปยังผู้บริโภคคือรูปแบบของ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอิทธิพลทางการตลาดซึ่งเป็นตัวแทนของตราสินค้า และเหล่าผู้ติดตาม
ซึ่งเป็นผู้บริโภค ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ เพ่ือสร้างสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าและ
บริการให้แก่ผู้บริโภค 

Bjurling and Ekstam (2018) อธิบายว่า การน าเสนอของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดต้องมี
บุคลิกภาพที่ดี มีความจริงใจ มีทักษะความสามารถ มีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างความ
สนใจให้กับผู้บริโภคได้ 

Lisichkova et al. (2017) กล่าวว่า ผู้บริโภคเลือกผู้มีอิทธิพลทางการตลาดที่มีความมั่นใจ 
น่าเชื่อถือ แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าอย่างซื่อสัตย์ และเป็นส่วนส าคัญในการเสริมภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้า นอกจากนี้ปัจจัยด้านทักษะความรู้ ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลสินค้า เพ่ือแสดงออก
ถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้รู้ลึกรู้จริง จะท าให้ผู้บริโภคเชื่อถือได้ ถือเป็นจุดแข็งของผู้มีอิทธิพลทาง
การตลาด เพราะความน่าเชื่อถือนี้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสูง 
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ส่วนอลิสลา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร (2561) กล่าวถึงลักษณะของผู้ส่งสารที่มีอิทธิพลต่อการ
สื่อสารว่า ต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือเพ่ือผู้บริโภคเกิดความคล้อยตาม และมีความน่า
ดึงดูด เช่น ความสวย ความม่ันใจ ความสามารถในด้านต่าง ๆ  

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและน าข้อมูลข้างต้นมาสรุปเป็นลักษณะส าคัญของผู้มีอิทธิพล
ทางการตลาด ส าหรับการใช้กลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้ 

1. ความน่าเชื่อถือ (credibility) คือ พฤติกรรมที่ผู้มีอิทธิพลแสดงออกในเชิงบวก เป็นการ
สื่อสารเพ่ือสร้างความไว้วางใจ สร้างความเชื่อมั่น เป็นปัจจัยส าหรับในการโน้มน้าวให้ผู้ติดตามมี
ทัศนคติที่ดีต่อผู้มีอิทธิพล 

2. ทักษะและความเชี่ยวชาญ มีความรู้ลึก รู้จริงในเรื่องที่สื่อสาร (knowledge and 
proficiency) คือ การแสดงออกถึงการเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ให้ข้อมูลที่น่าเชื่ อถือและแสดงออกถึง
การเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง รวมถึงความทักษะด้านการสื่อสารข้อเท็จจริง ( fact) 
ของสินค้า และทักษะในการชักจูง (persuade) ผู้ติดตามเพ่ือไปให้ถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
การตลาด 

3. ความมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของสาธารณชน (celebrity) คือ ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดที่มี
ชื่อเสียงในวงกว้าง เช่น ดารา นักแสดง นักร้องที่สาธารณชนรู้จัก เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพเฉพาะตัวที่
คนทั่วไปจดจ าได ้

4. ความมีเสน่ห์ มีบุคลิกที่น่าสนใจ (attractive and good personality) คือ บุคลิกภาพ 
รูปร่าง หน้าตาและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี แสดงออกถึงความมีเสน่ห์ น่าเข้าใกล้ มีผลต่อการรับรู้ของ
ผู้ติดตามในเชิงบวก 

5. ความเหมาะสมกับตราสินค้า (product match up) คือ บุคลิกภาพ (personality) และ
วิถีชีวิต (lifestyle) ของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด มีความเหมาะสม หรือคล้ายคลึงกับบุคลิกภาพของ
ตราสินค้า สามารถสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้ 

ผู้มีอิทธิพลทำงกำรตลำดมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ  
Rish and Bandyopadhyay (2018 อ้างถึงใน Sharma, 2018) กล่าวว่า การเลือกติดตามผู้

ทีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ พิจารณาเลือกจากปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่โดด เด่น การ
น าเสนอตัวตน ความคิดที่น่าสนใจ รวมถึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่บุคคลนั้นโพสใน
สื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นการใช้กลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดอย่างแพร่หลายนั้น มีผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ 
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กระบวนการตัดสินใจซื้อ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 
1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการซื้อสินค้า จากการใช้กลยุทธ์โฆษณาโดยการใช้ผู้มี

อิทธิพลในการจูงใจ จากที่ไม่สนใจหรือไม่รับรู้ปัญหา แต่กลยุทธ์เหล่านี้ที่นักการตลาดเป็นผู้ออกแบบ 
สามารถท าให้เกิดความต้องการสินค้าข้ึนได้ ทั้ง ๆ ที่ผู้บริโภคอาจไม่ได้ต้องการตั้งแต่ตอนแรก 

2. เมื่อต้องการแก้ปัญหาความต้องการของตนเอง ผู้บริโภคจึงต้องแสวงหาข้อมูล เพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจ แบ่งเป็น การหาข้อมูลภายใน ซึ่งเกิดจากประสบการณ์หรือความทรงจ าของตนเองที่เคย
มีกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และการหาข้อมูลภายนอก คือการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ 
เช่น สอบถามกับพนักงานขาย เข้าไปทดลองใช้สินค้าที่หน้าร้านหรือโฆษณา รวมถึงการดูรีวิวสินค้า
จากยูทูเบอร์ 

3. การประเมินทางเลือก เป็นขั้นตอนการพิจารณาทางเลือก โดยพิจารณาหลังจากที่
ผู้บริโภคได้หาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อเป็นที่พอใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การพิจารณา
ทางเลือกต่าง ๆ เช่น เปรียบเทียบคุณสมบัติ ราคา การบริการ เป็นต้น 

4. การตัดสินใจซื้อ เป็นขั้นตอนการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือไม่ โดยเลือกว่าจะซื้อยี่ห้อ
อะไร ซื้อที่ไหน ซื้ออย่างไร มีความคุ้มค่าในการซื้อหรือไม่ 

5. ทัศนคติหลังการซื้อ-การใช้ หลังจากที่ได้ลองใช้สินค้าแล้ว ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกพึงพอใจ
ต่อสินค้านั้นอย่างไร หรือที่เรียกว่า ทัศนคติหลังการซื้อ (post-attitudes) ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการ
ตัดสินใจซื้อใช้ครั้งต่อไป หากใช้แล้วรู้สึกดีมาก จะเกิดพฤติกรรมการซื้อใช้อีก เพราะใช้แล้วดี 
แก้ปัญหาได้ และเกิดการบอกต่อคนรอบข้างให้ซื้อใช้ (word of mouth) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อมีความซับซ้อน รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเข้ามา
ประกอบ (Sethna & Blythe, 2016) เช่น โอกาสในการซื้อ ความพร้อมในการซื้อ รวมถึงทัศนคติของ
ผู้บริโภคต่อสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ โมเดลการตัดสินใจซื้อได้ถูกน ามาพัฒนาเข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์  

หากพิจารณาการท างานของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด เปรียบเป็นการท าโฆษณาชนิดหนึ่ง 
โดยใช้บุคคลเป็นผู้น าเสนอสินค้า ในกระบวนการตัดสินใจซื้อ คือขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลและ
ประเมินทางเลือก ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ (2550) อธิบายการประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้อว่า 
ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ เขาจะท าการพิจารณาสินค้า เปรียบเทียบ หรือตรวจสอบคุณสมบัติ
สินค้า เพ่ือค้นหาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความสนใจ 

การพิจารณาสินค้าก่อนการซื้อเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคกระท าไปพร้อม ๆ กัน ทั้งการ
ก าหนดเกณฑ์สินค้าในการประเมิน ซึ่งเลือกสินค้าจากความชอบ ความสนใจ และก าหนดคุณสมบัติ
การเลือก พิจารณาว่าสินค้าใดที่ตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ปัญหาที่ก าลังประสบอยู่ได้ 
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ปัจจัยหลักท่ีผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกก่อนการซื้อ เช่น ความคุ้มค่าของราคาสินค้า
ตราสินค้าที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ สะท้อนรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงแรงจูงใจด้านอ่ืน ๆ 
เช่น ความจ าเป็นในการซื้อใช้ ความสะดวกในการซื้อ หรือข้อมูลประกอบของสินค้าที่ผู้บริโภคสืบค้น
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบ เป็นต้น  

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การวิจัยนี้ ใช้แนวคิดกลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด (influencer marketing) และแนวคิด

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (buying decision process) เป็นกรอบในการศึกษาเพ่ืออธิบายลักษณะ
ส าคัญของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด ส าหรับการใช้กลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด และปัจจัยการ
เลือกติดตามผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ 

 
วิธีกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 200 คน โดยการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่เลือกติดตามผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  
ผู้วิจัยน าแนวคิดกลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมา

สรุปลักษณะส าคัญของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด ส าหรับการใช้กลยุทธ์ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด เพ่ือ
สร้างเครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบส ารวจความคิดเห็น (Questionnaire) ซึ่งมีโครงสร้างรายละเอียด
ค าถามท่ีมีค าตอบชัดเจน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2564 แบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยเพศ และชั้นปี 
ตอนที่ 2 ประเภทเนื้อหาที่ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดน าเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ 
ตอนที่ 3 ช่องทางการติดตามผู้มีอิทธิพลทางการตลาด 
ตอนที่ 4 ลักษณะส าคัญของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด 
ตอนที่ 5 ปัจจัยการเลือกติดตามผู้มีอิทธิพลทางการตลาด 
ตอนที่ 6 ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การประเมินผลและการแปรผลตามรายละเอียด ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00   แสดงว่ามีความส าคัญมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25  แสดงว่ามีความส าคัญมาก  
ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50  แสดงว่ามีความส าคัญน้อย 
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ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.75  แสดงว่ามีความส าคัญน้อยที่สุด 
 

ผลกำรวิจัย 
ผู้วิจัยแบ่งผลการวิจัยเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2) ลักษณะส าคัญ

ของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด และ 3) ปัจจัยการเลือกติดตามผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามล าดับดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นเพศชาย 80 คน (ร้อยละ 40) เพศหญิง 102 คน (ร้อยละ 

51) และกลุ่มเพศหลากหลาย 18 คน (ร้อยละ 9)  
ประเภทเนื้อหาที่ผู้อิทธิพลทางการตลาดน าเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างติดตาม

มากที่สุด 3 ล าดับ คือ ท่องเที่ยว (ร้อยละ 56.36) รองลงมาคือ ความงามและแฟชั่น (ร้อยละ 50.53) 
และอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 49.66) ส่วนเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างติดตามน้อยที่สุด คือ สายบริการ 
มีเพียงร้อยละ 3.10 

เมื่อแยกเพศและประเภทเนื้อหาตามความสนใจแล้ว ผลวิจัยพบว่า เพศชายสนใจเกมส์ มาก
ที่สุด (ร้อยละ 58.75) เพศหญิงสนใจท่องเที่ยวมากที่สุด (ร้อยละ 67.65) ส่ วนเพศหลากหลาย 
(LGBTQ) สนใจความงามและแฟชั่น มากที่สุด (ร้อยละ 77.78)  

ส่วนช่องทางการติดตามผู้มีอิทธิพลทางการตลาดนั้น กลุ่มตัวอย่างเลือกติดตามทางยูทูปมาก
ที่สุด (ร้อยละ 85.37) รองลงมา คือ เฟซบุ๊ก (ร้อยละ 83.89) อินสตราแกรม (ร้อยละ 57.11) และ
ทวิตเตอร์ (ร้อยละ 30.34) และอ่ืน ๆ 6.97% ตามล าดับ 

1. ลักษณะส ำคัญของผู้มีอิทธิพลทำงกำรตลำด 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความส าคัญกับ 1) เนื้อหาและ

ความสนใจต่อเนื้อหาและตราสินค้าในระดับ ‘มากที่สุด’ (ค่าเฉลี่ย 3.41) 2) ทักษะ/ความเชี่ยวชาญ
ของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดที่มีความรู้ลึก รู้จริงในเรื่องที่สื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 3.40) และ 3) ความมี
เสน่ห์ มีบุคลิกที่น่าสนใจ เท่ากับบุคลิกของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดที่มีความเหมาะสมกับการสื่อ
สารตราสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.35) ส่วนความน่าเชื่อถือและความมีชื่อเสียงถูกให้ความส าคัญในระดับ 
‘มาก’ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.24 และ 3.22 ตามล าดับ แต่โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
3.33) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 ลักษณะส าคัญของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด  

ลักษณะส ำคัญของผู้มีอิทธิพลทำงกำรตลำด  SD กำรแปรผล 
1. เนื้อหาและความสนใจ เช่น สนใจเนื้อหา สนใจตราสินค้า 3.41 0.59 มากที่สุด 
2. ทักษะ/ความเชี่ยวชาญ มีความรู้ลึก รู้จริงในเรื่องที่สื่อสาร 3.40 0.56 มากที่สุด 
3. ความมีเสน่ห์ มีบุคลิกที่น่าสนใจ เช่น การแต่งกาย/รูปร่าง
หน้าตาดี/สื่อสารเข้าใจง่าย 

3.35 0.61 มากที่สุด 

4. บุคลิกของผู้มีอิทธิพล มีความเหมาะสมกับตราสินค้า 3.35 0.57 มากที่สุด 
5. ความน่าเชื่อถือของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด 3.24 0.54 มาก 
6. ความมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด 3.22 0.58 มาก 

รวม 3.33 0.39 มำกที่สุด 
 

2. ปัจจัยกำรเลือกติดตำมผู้มีอิทธิพลทำงกำรตลำดในสื่อสังคมออนไลน์ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่วนใหญ่เลือกติดตามผู้มีอิทธิพล

ทางการตลาดในด้านเทคนิคการสื่อสารมากที่สุด ทั้งเทคนิคการน าเสนอที่สื่อสารเข้าใจง่าย (ร้อยละ 
35) รองลงมาคือเทคนิคการตัดต่อ ภาพ และวิดีโอของสื่อที่น าเสนอ (ร้อยละ 29.5) ต่อมาคือมีความ
จริงใจต่อผู้ติดตาม ไม่น าเสนอสินค้าเกินจริง (ร้อยละ 14.5) การน าเสนอข้อมูลใหม่อย่างสม่ าเสมอ 
(ร้อยละ 12) มีช่องทางให้ติดตามที่หลากหลาย (ร้อยละ 5) ส่วนการเล่นเกมแจกสินค้าในเพจให้
ผู้ติดตามถูกเลือกโดยกลุ่มเป้าหมายน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น รายละเอียดดังตารางที่ 2  

 
ตำรำงท่ี 2 ปริมาณและร้อยละปัจจัยการเลือกติดตามผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ 

ปัจจัยกำรเลือกติดตำมผู้มีอิทธิพลทำงกำรตลำด จ ำนวน ร้อยละ 

1. เทคนิคการน าเสนอ สื่อสารเข้าใจง่าย 70 35% 
2. เทคนิคการตัดต่อ ภาพ และวิดีโอ  59 29.5% 
3. มีความจริงใจต่อผู้ติดตาม ไม่น าเสนอสินค้าเกินจริง 29 14.5% 
4. มีการน าเสนอข้อมูลใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ 24 12% 
5. มีช่องทางให้ติดตามท่ีหลากหลาย  10 5% 
6. การเล่นเกมแจกสินค้าในเพจให้ผู้ติดตาม  8 4% 

 
 นอกจากนี้ จากการศึกษาถึงผลของผู้มีอิทธิต่อการตัดสินใจซื้ อสินค้าและบริการพบว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63) เชื่อในผู้มีอิทธิพลทางการตลาดแต่ไม่มีผล
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ต่อการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ เชื่อมากและซื้อแน่นอน (ร้อยละ 20) ร้อยละ 10.5 ไม่เชื่อแต่ซื้อและ
มีเพียงร้อยละ 6.5 ที่ไม่เชื่อและไม่ซื้อ ดังตารางที่ 3 
ตำรำงท่ี 3 ผลปริมาณและร้อยละของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ผลของผู้มีอิทธิพลทำงกำรตลำดต่อกำรตัดสินใจซื้อ จ ำนวน ร้อยละ 
1. เชื่อ แต่ไม่ซื้อ 126 63 
2. เชื่อมาก ซื้อแน่นอน 40 20 
3. ไม่เชื่อ แต่ซื้อ 21 10.5 
4. ไม่เชื่อ ไม่ซื้อ 13 6.5 

รวม 200 100 

 
สรุปและอภิปรำยผล 

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลทางการตลาดนั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญทั้งการจัดการ
เนื้อหาและความน่าสนใจของเนื้อหาที่สื่อสาร ประกอบด้วย ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริงในเรื่อง
ที่สื่อสาร รวมทั้งลักษณะส าคัญทางบุคลิกภาพ ความมีเสน่ห์ รวมทั้งความน่าเชื่อถือและความมี
ชื่อเสียงของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ Bjurling and Ekstam (2018) ที่ระบุว่า 
ผู้บริโภคจะรู้สึกมีส่วนร่วมกับสินค้าก็ต่อเมื่อสินค้านั้นสามารถตอบสนองความต้องการ หรือสร้าง
คุณค่าให้กับเขาได้ ขณะที่ Elli (2017) กล่าวว่า ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าจากการแนะน าของผู้มีอิทธิพล
ทางการตลาด โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ เพราะมีผลต่อทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้า และเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเลือกติดตาม (follow) ของผู้บริโภคในโลกสื่อสังคมออนไลน์  

ส่วนปัจจัยการเลือกติดตามผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์นั้น ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความส าคัญกับเทคนิคการสื่อสาร การน าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
ตามด้วยเทคนิคการตัดต่อภาพและวีดิโอ ตามด้วยความจริงใจต่อผู้ติดตาม ไม่น าเสนอเนื้อหาเกินจริง ซึ่ง
สอดคล้องกับ Elli (2017) ที่ระบุว่า ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดเหล่านั้นเป็นเสียงที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ
มากกว่าโฆษณา เพราะมีวิธีการผลิตเนื้อหาที่เข้าถึง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้ชม และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งสอดคล้องกับ วิทสุดา ทุมวงศ์ (2556 อ้างถึงใน กานติมา 
ฤทธิ์วีระเดช, 2560) ที่ระบุว่า ทัศนคติทางด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และบุคลิกภาพของผู้มี
อิทธิพลทางการตลาดมีความสัมพันธ์ กับแนวโน้มความตั้งใจในการเปิดรับข่าวสารและแนวโน้มความ
ตั้งใจซื้อสินค้า 

ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับบทความในเว็บไซต์ Smart SME (2556) ระบุว่า เทคนิคของการ
เป็นผู้มีอิทธิพลทางการตลาดต้องมีความจริงใจกับคนดู น าเสนอข้อมูลสินค้าตามความจริง สามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ติดตาม และมีวิธีการสื่อสารจากเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ท าให้เนื้อหาที่น าเสนอมี
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ความน่าสนใจ รวมทั้งสอดคล้องกับสิ่งที่ Lim et al. (2017) ได้สรุปไว้ว่า ผู้มีอิทธิพลทางการตลาดที่
สื่อสารเนื้อหาโฆษณาได้ดีและเข้าใจง่ายส่งผลต่อระดับการตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสูงมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
ผู้ที่มีอิทธิพลทางการตลาดนั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญทั้งการจัดการเนื้อหาและความน่าสนใจ

ของเนื้อหาที่สื่อสาร ประกอบด้วย ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริงในเรื่องที่สื่อสาร รวมทั้งลักษณะ
ส าคัญทางบุคลิกภาพ ความมีเสน่ห์ รวมทั้งความน่าเชื่อถือและความมีชื่อเสียงของผู้มีอิทธิพลทาง
การตลาด ดังนั้นผู้ที่มีอิทธิพลทางการตลาดควรรักษาทักษะ ความเชี่ยวชาญ รู้ ลึก รู้จริงในเรื่องที่
สื่อสาร 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
นอกจากลักษณะส าคัญของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกติดตามผู้มี

อิทธิพลทางการตลาดในโซเชียลมีเดียแล้ว ควรศึกษาอิทธิพลของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดหรือกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเพ่ือที่จะน าไปสู่การ
พัฒนากลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาดในอนาคต 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
กาญจนา แก้วเทพ. (2553). สื่อสำรมวลชน ทฤษฎีและแนวทำงกำรศึกษำ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
กานติมา ฤทธิ์วีระเดช. (2560). กลยุทธ์ผู้ทรงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจ

ซื้อเครื่องส ำอำงออแกนิกผ่ำนสื่อออนไลน์ของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหำนคร.  ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภคชั้นสูง. กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์. 
สมาร์ทเอสเอ็มอี. (2562). เทคนิคกำรเป็น Influencer ยอดปัง ปั้นแบรนด์ให้ดังในยุคออนไลน์ 

100%. ค้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564, จาก https://www.smartsme.co.th/ 
content/220847 

ส านักงานพัฒนาทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). ผลกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี 2563. ค้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564, จาก https://www.etda. 
or.th/th/Useful-Resource/publications/Thailand-Internet-User-Behavior-
2020.aspx 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 469 ~ 
 

อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร. (2561). กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร.  กรุงเทพฯ: 
เอ็กซเปอร์เน็ท. 

Bjurling, L., and Ekstam, V. (2018). Influencer Marketing’s Effect on Brand 
Perceptions–A Consumer Involvement Perspective. School of Economics 
and Management, 2018, Retrieved on October 15th, 2020, from https://lup. 
lub.lu.se/student-papers/search/publication/8949706 

Charlesworth, L. (2018). Digital Marketing. 3rd ed. United states of America: Wearser 
Ltd. 

Elli, D.M. (2017). The Phenomenon and rise of Influencer Marketing and How it 
Affects Customer Opinion and Helps or Damages Brands. School of 
Science&Technology, 2017. 

Glucksman, G. (2017). The Rise of Social Media Influencer Marketing on Lifestyle 
Branding: A Case Study of Lucie Fink. Elon Journal of Undergraduate 
Research in Communications, 2017: 77. 

Lim, X.J. et al., (2017). The Impact of Social Media Influencers on Purchase Intention 
and the Mediation Effect of Customer Attitude. Asian Journal of Business 
Researcher, 2017: 19. 

Lisichkova et al., (2017). The Impact of Influencers on Online Purchase Intent. School 
of Business, Society & Engineering, 2017 (May): 1. 

Sethna, Zubin., Blythe, J.  (2016). Consumer Behaviour. London: Sage Publications. 
Sharma, R. (2018). Like-Influencer Framework. in Rishi, B and Bandyopadhyay, S 

(editor), Contemporary Issues in Social Media Marketing (258).  New York: 
Routledge. 

https://www.naiin.com/publisher/000657
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8949706
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8949706


รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 470 ~ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงใน
ภาพยนตร์ของนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ ทั้งหมด 6 เรื่อง มีกระบวนการวิเคราะห์ตัวบทของภาพยนตร์ใน
รูปแบบดีวีดีภาพยนตร์และออนไลน์ แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารและเว็บไซต์  

ผลการวิจัยพบว่า นวพลมีการออกแบบตัวละครผู้หญิงที่แสดงถึงความเป็นประพันธกรของผู้
ก ากับภาพยนตร์ ซึ่งเกิดจากนิสัยส่วนตัวที่สนิทสนมกับเพ่ือนผู้หญิง จึงมีการออกแบบตัวละครผู้หญิง
ได้อย่างลึกซึ้ง เริ่มจากทราย ผู้หญิงวัยท างานในเรื่อง 36 (2555) แมรี่ เด็กนักเรียนหญิงมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเรื่อง Mary is happy, Mary is happy (2556) อิม ผู้หญิงที่เป็นหมอ และ เจ๋ ผู้หญิงที่
ท างานด้านกราฟิก ในเรื่องฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ (2558) ผู้หญิงที่หลากหลายและ
มีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ ในเรื่อง Die Tomorrow (2560) เด็กวัยรุ่นหญิงล้วนทั้ง 26 คน ในเรื่อง 
BNK48: Girls Don't Cry (2561) และจีน ผู้หญิงที่เพ่ิงเรียนจบและก าลังจะท างาน ในเรื่องฮาวทูทิ้ง..
ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (2562) 

ตัวละครผู้หญิงโดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครเอก มีลักษณะกลมหลายมิติหรือเห็นได้รอบด้าน 
มีความขัดแย้งภายในและภายนอกตนเอง มีระดับความขัดแย้งกับบุคคลภายนอก มีความขัดแย้งกับ
ธรรมชาติคือความตาย นอกจากนั้นยังพบว่ามีตัวละครผู้หญิง ที่มีลักษณะตัวละครเอกแบบกลุ่ม ตัว
ละครมีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ ที่สื่อความหมายในเรื่องของอ านาจและความตาย รวมถึงมีลักษณะนิสัย
เหมือนผู้ชาย 

ตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ของนวพล จึงเป็นการถ่ายทอดหรือดัดแปลงมาจากชีวิตจริง ซึ่ง
จะท าให้ผู้ชมเกิดความรู้เท่าทันจิตใจ เห็นภาพชีวิตภายในของตนเองผ่านตัวละคร ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างจากตนเอง และก่อให้เกิดคุณค่าของการสร้างตัวละครผู้หญิงในศิลปะแห่ง
ภาพยนตร์ 

 
ค าส าคัญ: ตัวละครผู้หญิง การวิเคราะห์ ภาพยนตร์ไทย นวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ 
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Abstract 
The study was qualitative research aims to analyze female characters in the 

films of Nawapol Thamrongrattanarit’s six featured films. The films’ text analysis 
process was derived from DVDs and online films, document sources, and websites. 

The results of the research were as follows: Nawapol has a female character 
design that represents the auteur of a film director. Which is caused by personal 
habits that are intimate with female friends Thus, the design of the female characters 
was profound, starting with Sai, a working woman in 36 (2012), Mary, a high school girl 
in Mary is happy, Mary is happy (2013), Im, a woman who is a doctor and Je, a 
woman working in graphics in Heart Attack (2015), diverse and symbolic women in 
Die Tomorrow (2017), all 26 teenage girls in BNK48: Girls Don't Cry (2018) and Jean, 
women who have just graduated and are working in Happy Old Year (2019). 

Most of the female characters are the protagonists. It has a multidimensional 
or round character. There are inner and outer conflicts. There is a degree of personal 
conflict. There is a conflict with nature, namely death. It was also found that there 
was a plural-protagonist, multi-protagonist, symbolic character that conveys the 
meaning of power and death including having masculinity traits. 

Female characters in Nawapol’s films, it is created or adapted from real life. 
Which will make the audience self-aware, visualize your inner life through the 
characters. Help to understand others who are different from yourself and the 
realization of the value of creating female characters in the art of cinema. 
 
Keyword: female characters, analysis, Thai Films, Nawapol Thamrongrattanarit 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ภาพยนตร์ถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง การที่ศิลปะของภาพยนตร์จะด ารงอยู่ตามความคาดหวัง
ของสังคม ศิลปินผู้สร้างงานภาพยนตร์ก็ต้องค านึงถึงศิลปะในการสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายด้าน 
ทั้งในด้านบทภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ การเล่าเรื่อง และวิธีการน าเสนอบุคลิกลักษณะของตัว
ละคร (Character) ในภาพยนตร์  

Syd Field (2005) อธิบายว่า ตัวละคร (Character) คือการกระท า เพราะสิ่งที่ตัวละครได้
กระท าคือสิ่งที่ตัวละครเป็น ไม่ใช่สิ่งที่ตัวละครพูด (Action is character. What a person does is 
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what he is, not what he says.) ดังนั้น ตัวละครจึงเป็นผู้ที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นผู้กระท า
และได้รับผลจากการกระท าท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์ 

ส าหรับภาพยนตร์ไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่า นวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ มีการออกแบบตัวละคร
ผู้หญิงที่น่าสนใจและได้รับการกล่าวถึงในวงกว้าง เขาเป็นผู้ก ากับที่มีเทคนิคในการผลิตภาพยนตร์เพ่ือ
สื่อความหมายผ่านบุคลิกภาพของตัวละครผู้หญิงให้เห็นอย่างโดดเด่น เขาเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร
ผ่านตัวละครผู้หญิงกับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นด้วยรูปแบบการเล่าเรื่องที่สดใหม่ สะท้อนประเด็นความสนใจ
และความรู้สึกของคนร่วมสมัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในฐานะผู้สร้างสรรค์
ผลงาน ผู้ก ากับภาพยนตร์ ผู้น าเสนอเนื้อหา รวมถึงผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องทั้งในกระแสและนอก
กระแสล้วนท ารายได้ระดับดี มีรางวัลยืนยันถึงคุณภาพ ประสบความส าเร็จในวงกว้างทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ  

ภัทรทิวา บุษษะ (2561) ศึกษาถึงการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ที่ก ากับโดยนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ 
พบว่าภาพยนตร์ของเขานั้นตัวละครผู้หญิง (Female Character) ส่วนใหญ่มีลักษณะกลมหรือเห็นได้
รอบด้าน (Round Character) และความขัดแย้ง (Conflict) ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง 
นอกจากนั้นงานวิจัยของ อุสุมา สุขสวัสดิ์ (2559) ยังพบว่าวิธีการเล่าเรื่องของนวพลจะมีการวางกรอบ
โครงสร้างที่แปลกใหม่ ซึ่งตอบสนองล้อเลียนไปกับเนื้อหาที่เขาก าลังพูดถึง การแสดงของตัวละครจะ
แสดงออกน้อยคล้ายคนจริง หรือบางครั้งมีการสร้างอารมณ์ขันแบบหน้าตาย เย็นชา หรือมีการ
แสดงออกทางอารมณ์ไม่มากนกั และตัวละครเอกท่ีมักเป็นหญิงสาว เป็นเหมือนคนในสังคมร่วมสมัยที่
ยังคงสับสนกับชีวิตที่พยายามดิ้นรนหาพื้นที่ท่ีลงตัวให้กับตนในโลกปัจจุบัน  

เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงประพันธกรและรูปแบบการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของนวพล 
ธ ารงรัตนฤทธิ์ บทความวิจัยเรื่องนี้จึงน าเสนอการวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงว่าเพราะเหตุใดตัวละคร
ผู้หญิงของนวพล จึงมีลักษณะกลม และมีมิติรอบด้าน ส่วนใหญ่มีความขัดแย้งในจิตใจตนเอง และการ
แสดงออกท่ีสมจริง เช่น ตัวละครผู้หญิงชื่อ “จีน” ตัวละครเอก (Protagonist) ในภาพยนตร์เรื่องฮาว
ทูทิ้ง.. ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ: Happy Old Year (2562) หญิงสาวที่ก าลังจัดบ้านใหม่ท าให้เธอต้อง
ทิ้งของลงถุงด า แต่ของบางชิ้นเธอต้องน าส่งคืนเจ้าของ เธอจึงได้กลับไปพบกับเอ็มอดีตคู่รัก ทั้งคู่จึง
ต้องกลับมาพบกันเพ่ือสะสางเรื่องราวด้วยการส่งคืนของที่เป็นสัญลักษณ์ของความทรงจ า ซึ่งการ
วิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงในงานของนวพล จะท าให้เกิดความเข้าใจถึงความเป็นผู้หญิงในเชิงลึกผ่าน
การสร้างตัวละครในภาพยนตร์มากขึ้น (สุรศักดิ์ บุญอาจ, 2564)   

ผู้วิจัย จึงหวังว่าผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในด้านการออกแบบตัวละครผู้หญิง
ของนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ เพราะในอีกแง่มุมหนึ่งตัวละครบางตัวละครนั้นถูกถ่ายทอดหรือดัดแปลงมา
จากชีวิตจริง ซึ่งจะท าให้บุคคลเกิดความรู้เท่าทันจิตใจ เห็นภาพชีวิตภายในของตนเองผ่านตัวละครยัง
ช่วยให้เกิดความเข้าใจผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างจากตนเองด้วย อีกทั้งยังส่งเสริมการรับชมภาพยนตร์ที่
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น่าสนใจ การขยายกลุ่มของผู้ชมในวงกว้าง ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาของผู้ก ากับภาพยนตร์ไทยที่ผลิต
ภาพยนตร์ในกระแสและนอกกระแส ซึ่งล้วนประสบความส าเร็จในระดับชาติและนานาชาติ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพ่ือวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ของนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการวิเคราะห์สื่อภาพเคลื่อนไหว ตามองค์ประกอบตามแนวคิดของ Louis 
D. Giannetti (2001) ในการวิเคราะห์สื่อภาพเคลื่อนไหว (Moving image) ประกอบไปด้วย 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ โครงเรื่อง (Plot) ความขัดแย้ง (Conflict) ตัวละคร (Character) แก่นความคิด
ของเรื่อง (Theme) ฉาก (Setting) สัญลักษณ์ (Symbol) และมุมมองของการเล่าเรื่อง (Point of 
view) โดยจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวละครและความขัดแย้งที่เกิดข้ึนกับตัวละคร 

การวิเคราะห์ตัวละครด้วยการพิจารณาประเภทของตัวละครด้วยการแบ่งตามมิติเป็น 2 มิติ 
คือ ตัวละครแบนมิติเดียว (Flat Character) หมายถึงตัวละครที่มองเห็นได้เพียงด้านเดียว ลักษณะ
นิสัยตายตัว มองเห็นบุคลิกเพียงด้านเดียว มักจะมีลักษณะเด่นเพียงอย่างเดียว การสร้างความเป็น
แบบฉบับของคนประเภทนั้น ๆ จนจัดเป็นสูตร (Formula) เรียกว่ามีลักษณะแบบเดียวกันหมด 
(Stereotypes) Boggs and Petrie (2008) อธิบายว่า ลักษณะแบบเดียวกันเป็นการมองตัวละคร
แบบเหมารวม เช่น ผู้หญิงที่สวยต้องขาว รูปร่างดี หรือมนุษย์ป้าคือผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน เป็นต้น 

ตัวละครกลมหลายมิติ (Round Character) หมายถึงตัวละครที่มีมิติ มีความซับซ้อน มีความ
เป็นมนุษย์ มีส่วนดีเลวปะปนกันอยู่ มีเหตุผลในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ตัวละครมีพัฒนาการและมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ชมภาพยนตร์ และการกระท าของตัวละครนั้น
ไม่อาจคาดเดาได้ ตัวละครกลมจึงต้องมีความสมจริง มีความชัดเจน ท าให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้เห็นตัว
ละครในทุกแง่มุม ภูมิหลัง นิสัยใจคอ ความใฝ่ฝัน เรื่องฝังใจ ความเชื่อ และระดับศีลธรรมจริยธรรม 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะตัวละครในโลกภาพยนตร์ Laurie 
Hutzler (2016) อธิบายว่าประกอบไปด้วยหลักแห่งการกระท าและจิตวิทยา (Psychology) และ
น าเสนอด้านความลึกทางอารมณ์ (Emotional Depth of Field) ซึ่งเปรียบเสมือนภาพหนึ่งภาพ ที่มี
ทั้งพ้ืนหลัง (Background) พ้ืนกลาง (Middle ground) และพ้ืนหน้า (Foreground) 

 
วิธีการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) กรอบแนวความคิดของการวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงการวิเคราะห์ตัวละคร
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ผู้หญิงในภาพยนตร์ของนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ ทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 36 (2555) Mary is happy, Mary 
is happy (2556) ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ (2558) Die Tomorrow (2560), BNK48: 
Girls Don't Cry (2561) และฮาวทูทิ้ง.. ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (2562)  

เครื่องมือการวิจัย (Research Instrument) ผู้วิจัยได้ออกแบบตารางบันทึกข้อมูล (Coding 
Sheet) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้านการวิเคราะห์ ท าการศึกษาตัวบทของภาพยนตร์ 
(Textual Analysis) โดยมีวิธีการขจัดความล าเอียง (Bias) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบ
สามเส้า (Triangulation) ของการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการเปรียบเทียบข้อค้นพบ (Finding) ของปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษา (Phenomenon) 
เพ่ือเป็นแนวทางการยืนยันความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของข้อมูลหรือสิ่งที่ค้นพบ ร่วมกับการวิเคราะห์
ข้อมูลจากสื่อภาพยนตร์ซึ่งบันทึกลงในดีวีดีภาพยนตร์ (DVD) ออนไลน์ (Online) และแหล่งข้อมูล
ประเภทเอกสาร ได้แก่ บทสัมภาษณ์ของผู้สร้างภาพยนตร์ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ตีพิมพ์ และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งท าการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาพยนตร์ของนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะท าการน าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนา (Descriptive Analysis) 

การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ท าการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวบท
ของภาพยนตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ของนวพล ธ ารง
รัตนฤทธิ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ตามแนวคิดทางด้านทฤษฎี
ประพันธกร (Auteur Theory) ของ Andrew Sarris (2013) ทั้งด้านเทคนิคของผู้ก ากับ บุคลิกภาพที่
โดดเด่นของผู้ก ากับและความหมายที่ปรากฏอยู่ในงานภาพยนตร์ และแนวคิดการเล่าเรื่องใน
ภาพยนตร์ (Narrative in Film)  เพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร
ผู้หญิง ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการพิจารณาประเภทของตัวละคร (Types of Character) ที่จะมีการแบ่ง
ประเภทของตัวละครตามบทบาท หน้าที่ มิติ และการเปลี่ยนแปลง (Syd Field, 2005) ผู้วิจัยเลือก
เฉพาะสิ่งที่น าเสนออย่างเด่นชัดในประเด็นของตัวละครผู้หญิงจากภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่อง จึงน าแยก
วิเคราะห์เป็นรายเรื่อง และน ามาสรุปผลการวิจัยในภาพรวม 

 
ผลการวิจัย  

การวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ของนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ ผลการวิจัยพบว่ามีการ
สะท้อนเรื่องราวชีวิตผู้หญิงที่หลากหลาย จึงขอน าเสนอผลวิจัยด้วยการพรรณนา ทั้ง 6 เรื่อง ดังนี้ 

1. ภาพยนตร์เรื่อง 36 (2555) ตัวละครผู้หญิง คือ “ทราย” ตัวละครเอก (Protagonist) อายุ
ประมาณ 25-30 ปี รูปร่างสมส่วน ผิวสองสี ผมบ๊อบ ทรายคือหญิงสาว อาชีพในการจัดหาสถานที่เพ่ือ
ถ่ายท าภาพยนตร์ เธอชื่นชอบและหลงใหลในเทคโนโลยีของกล้องดิจิตอล โดยมีเหตุผลว่าสามารถถ่ายรูป
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ได้มากเพราะมีหน่วยความจ า (Memory) มาก จึงเป็นสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่การท างานและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 

ลักษณะตัวละครกลมหลายมิติ (Round Character) ทั้งการเอาชนะเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกัน
กับอุ้ม จนเมื่อเขาหายไปเธอก็เกิดความโหยหาอดีต (Nostalgia) เสียดายรูปที่อยู่ฮาร์ดดิสก์ จนท าให้นึก
ถึงความทรงจ าช่วงปี 2008 เธอจึงต้องพยายามกู้ไฟล์ภาพนั้นกลับคืนมา 

มีลักษณะของความขัดแย้งภายในตนเอง (Inner Conflict) เพราะทรายเลือกจะเก็บความรู้สึกที่
ดีต่ออุ้มไว้ในใจ มีเพียงภาพถ่ายที่ทั้งคู่ถ่ายร่วมกันที่ระลึก เวลาผ่านไป 2 ปี ทรายพยายามหาไฟล์ภาพ
จากฮาร์ดดิสก์แต่ฮาร์ดดิสก์เสีย จึงเป็นเรื่องน่าแปลกช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอไม่ใส่ใจกับภาพถ่ายนั้นเลย 
เมื่อรู้ว่าก าลังจะเสียมันไปกลับพยายามกู้ความทรงจ าคืนมา เธอแค่เสียดายหรือยังไม่พร้อมจะเริ่มต้น
ความสัมพันธ์ในครั้งนั้นจึงเป็นความขัดแย้งภายในตนเองที่ชัดเจน 

ความขัดแย้งภายนอกตนเอง (Outer Conflict) ระดับความขัดแย้งกับบุคคลภายนอก 
(Personal Conflict) เป็นความขัดแย้งระหว่างทรายกับอุ้ม เริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวระหว่างกล้อง
ฟิล์มทีอุ้่มชอบแต่ทรายชอบกล้องดิจิตอล จึงเป็นเรื่องที่ท าให้เกิดบทสนทนาระหว่างทั้งสองคนและท าให้
ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น 

2. ภาพยนตร์เรื่อง Mary is happy, Mary is happy (2556) ตัวละครผู้หญิง คือ “แมรี่ 
มาโลนี่” ตัวละครเอก (Protagonist) ผู้หญิงอายุประมาณ 18 ปี ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย บุคลิกของเธอเป็นชอบตั้งค าถาม ช่างสังเกต ช่างฝันเปี่ยมไปด้วยจินตนาการและชอบทดลองท าใน
สิ่งแปลกใหม่ เช่น เธอสั่งซื้อแมงกะพรุนจากระบบออนไลน์มาเลี้ยง เพราะค าแนะน าจากซูริซึ่งเป็นเพ่ือน
สนิท การเอาครีมกันแดดมาทาแผลแทนยาทาแผล เป็นต้น 

ลักษณะตัวละครกลมหลายมิติ (Round Character) เนื่องจากภาพยนตร์น าเสนอข้อความจาก
ทวิตเตอร์ (Twitter) จ านวน 410 ทวีต ท าให้มีประโยคที่สะท้อนลักษณะตัวละครกลมหลายมิติ เช่น ทุก
วันที่ท าต้องมีความหมาย แมรี่อยากไปปารีสเพ่ือหาแรงบันดาลใจ บางอย่างท าไปไม่มีเหตุผล ไม่มีเหตุผล
ว่าท าไมอยากกินก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น รวมถึงการเจอเอ็มชายหนุ่มที่เธอหลงรักแล้วท าตัวไม่ถูก สิ่งที่เธอท า
ได้คือนั่งห่าง ๆ และก้มหน้า  

มีลักษณะของความขัดแย้งภายในตนเอง (Inner Conflict) เนื่องจากแมรี่อยู่ในช่วงวัยรอยต่อ
ระหว่างเด็กวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ จึงมีความสับสนระหว่างพฤติกรรมท าตามอ าเภอใจแบบเด็กกับความมี
เหตุผลแบบผู้ใหญ่ จึงเกิดเป็นความสับสนอยู่ภายในจิตใจ แม้บุคลิกลักษณะภายนอกจะเป็นคนที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเองสูง แต่หากประสบปัญหาพบกับความพ่ายแพ้ ผิดหวัง เศร้าโศกเสียใจ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้
เธอขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

ความขัดแย้งกับบุคคลภายนอก (Personal Conflict) เป็นความขัดแย้งที่ส่งผลท าให้เกิดการตั้ง
ค าถามถึงความถูกต้องและเหมาะสม เหตุใดจึงต้องมีบอกให้ทุกคนท าดี การที่ต้องท่องจ าประวัติของ
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ผู้อ านวยการโรงเรียนมีประโยชน์อย่างไร ท าไมต้องล้างรถให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ทั้งผู้อ านวยการ
โรงเรียนและอาจารย์จึงเปรียบเสมือนผู้น าในระบบเผด็จการ (Dictatorship) เป็นการสะท้อนวิธีการ
ปกครองแบบเผด็จการที่ซ่อนอยู่ในระบบการศึกษาไทย รวมถึงต าราเรียนที่มีหลักการเหตุผลนั้นไม่
สามารถน ามาแก้ปัญหาชีวิตของเธอได้ และค าถามบางค าถามมีวัตุประสงค์อะไรในการสอบ เช่น  จง
อธิบายว่าท าไมชีวิตวัยเด็กของผอ.ถึงชอบกินมังคุด เป็นต้น 

3. ภาพยนตร์เรื่อง ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ: Heart Attack (2558) แม้
ส่วนใหญ่จะมีการเล่าเรื่องของยุ่น ฟรีแลนซ์หนุ่มที่ท างานด้านกราฟิก แต่ภาพยนตร์มีการออกแบบตัว
ละครผู้หญิงที่โดดเด่นและมีอิทธิพลส่งผลต่อตัวละครยุ่น ทั้งหมด 2 คน  คือ “หมออิม” ตัวละครเอก 
(Protagonist) เธอเป็นหมอโรงพยาบาลผิวหนังของรัฐบาล ท าหน้าที่รักษาผื่นของยุ่นซึ่งเขาได้แอบชอบ
เธอ และ “เจ๋” ที่มีลักษณะของตัวละครประเภทผู้ช่วยเหลือ (The Helper) เพ่ือนผู้หญิงรุ่นน้องคนสนิท 
ผู้ท าหน้าที่จัดหาและประสานงานด้านกราฟิกให้กับยุ่น มีความขัดแย้งภายนอกตนเองที่เจ๋กลัวยุ่นส่งงาน
ไม่ทัน เจ๋พูดว่า “ถ้าพ่ีป่วย หนูไม่ส่งงานให้นะ” ซึ่งเป็นลักษณะของแง่มุมทางจิตวิทยาการสื่อสาร และใน
ตอนท้ายเรื่องเธอเลือกที่จะแต่งงานกับแฟนหนุ่มที่เป็นทหาร ทั้ง ๆ ที่เคยบอกว่าจะอยู่เป็นโสดด้วยกัน 

นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบว่าการออกแบบตัวละครหมออิมยังเกิดจากด้วยความชอบส่วนตัว 
นวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ (2563) ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ในดีวีดีเบื้องหลังการถ่ายท าและได้ออกแบบตัว
ละครหมออิมให้มีลักษณะบางอย่างคล้ายเด็กผู้ชาย (Boy) ส่วนตัวละครผู้ชายก็มีความเป็นเด็กผู้หญิง 
(Girly) ซึ่งช่วงหลังนวพลไม่ได้คิดเรื่องเพศของตัวละคร เพียงรู้สึกว่าชอบตัวละครประเภทนี้แบบนี้ โดย
เฉพาะตัวละครผู้หญิงบางทีก็มีความเป็นชายอยู่ในนั้น จึงเป็นตัวอย่างของการศึกษาตัวละคร (Character 
Study) เพ่ือน ามาสร้างเป็นตัวละครให้มีมิติและสมจริง  

ฉากที่น าเสนอมิติของตัวละครในลักษณะดังกล่าว ปรากฎในฉากของยุ่นที่ได้พยายามปลอบ
ประโลมใจหมออิมที่ถูกคนไข้ต าหนิว่าวินิจฉัยโรคผิด แม้ยุ่นจะคิดถึงความสัมพันธ์ที่ไปไกลเกินกว่าคนไข้
กับหมอ สีหน้าแววตาของเขาแสดงความห่วงใยอย่างลึกซึ้ง แต่ปฏิกิริยาของหมออิมเป็นปกติทั้งน้ าเสียง
และภาษาท่าทางให้ความรู้สึกเหมือนเพ่ือนผู้ชายคุยกันเพ่ือปรับทุกข์ มากกว่าจะให้ความรู้สึกแบบโรแมน
ติก ตัวละครหญิงจึงมีความเป็นชายในลักษณะดังกล่าว 

4. ภาพยนตร์เรื่อง Die Tomorrow: พรุ่งนี้ตาย (2560) ตัวละครเอกผู้หญิงที่หลากหลาย 
(Multi-Protagonist) เป็นตัวละครที่มีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Character) มีคุณลักษณะเพียง
หนึ่งเดียวคือ ความตาย ซึ่งถึงแม้จะมีเพียงมิติเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความน่าสนใจ เพราะ
หน้าที่ของตัวละครประเภทนี้คือการน าเสนอแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ความน่าสนใจให้แก่การด าเนินเรื่องราวในภาพยนตร์สั้นทั้ง 6 เรื่องประกอบกัน 
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ตัวละครผู้หญิงทุกตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้มีความเชื่อมโยงคือ การที่ทุกคนรู้สึกหดหู่จากการที่คน
ตายไป พ่ีน้องเพ่ือนฝูงคนในครอบครัวมีการเชื่อมโยงเพราะเป็นเหตุการณ์ของการจากไปโดยที่ไม่คาดคิด
รู้สึกหดหู่ไปกับอารมณ์ร่วมทั้ง ๆ ที่ไม่มีฉากคนตาย  

ตัวอย่างเช่น ตัวละครคู่รักในภาพยนตร์สั้นเรื่อง A Passport น าเสนอความไม่แน่นอนของชีวิต
ผ่านคู่รักคู่หนึ่ง ตัวละครผู้หญิงเป็นมะเร็ง ในขณะที่ฝ่ายชายสุขภาพแข็งแรงดี ในฉากต่อมากลับ
กลายเป็นว่าคนที่จากไปคือฝ่ายชาย นั่นคือความไม่แน่นอนของชีวิตเพราะไม่มีใครล่วงรู้วันตายของตน 
จึงเป็นการตีความของตัวละครตามพ้ืนฐานประสบการณ์ (Field of Experience) ความตายเกิดขึ้นได้ทุก
เมื่อ จึงไม่เห็นฉากคนตาย เพราะความตายเกิดขึ้นได้ตลอด 

ความขัดแย้ง (Conflict) มีลักษณะของความขัดแย้งภายในตนเอง (Inner Conflict) ที่เห็นได้ชัด
คือเรื่อง The Lion King ตัวละครผู้หญิง คือ “เมย์” นักแสดงสาว เธอได้ยินเรื่องที่ฟารินักแสดงสาวรุ่นพ่ี
ประสบอุบัติเหตุ เธอได้แต่นิ่งเงียบ ไม่มีใครรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ จนกระทั่งเธอร้องไห้ออกมา ทุกคนต่าง
เข้าใจว่าเธอร้องไห้เรื่องฟาริ แต่ก็ยังไม่มีใครหยั่งรู้ได้ถึงความรู้สึกและความนึกคิดที่แท้จริงของเธอ ใน
ระหว่างที่เมย์ร้องไห้ แววตาเธอดูสับสนราวกับก าลังต่อสู้อยู่กับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเอง เธออาจ
ก าลังผิดหวังที่รู้สึกดีใจกับการเสียชีวิตของรุ่นพ่ีนักแสดง เพราะนั่นท าให้คู่แข่งทางวงการบันเทิงหายไป
และเธอก็จะเข้ามาแทนที่รุ่นพ่ีด้วยการได้เป็นพรีเซนเตอร์โฟมล้างหน้า จึงเป็นผลประโยชน์จากความตาย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ความขัดแย้งกับบุคคลภายนอก (Personal Conflict) เนื่องจากภาพยนตร์มีการน าเสนอ
รูปแบบของสารคดี (Non-fiction) ได้มีการสัมภาษณ์คุณปู่ที่มีอายุ 102 ปี ในขณะที่คุณปู่บอกว่าอยากให้
ถึงวันที่เขาอยากจะตายเร็ว ๆ มากกว่า เพราะอยู่มานานแล้วได้มีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายเพียงพอ 
แต่ครอบครัวลูกหลานอยากให้คุณปู่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานและยังจัดงานวันเกิดอายุครบ 103 ปี 
ให้กับคุณปู่อีกด้วย จึงเป็นระดับของความขัดแย้งของคุณปู่กับบุคคลภายนอกซึ่งหมายถึงบุคคลใน
ครอบครัว  

ความขัดแย้งกับธรรมชาติ เป็นระดับที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับความตายซึ่งเป็นธรรมชาติอย่าง
หนึ่ง ส าหรับบทสัมภาษณ์รูปแบบของสารคดี บุคคลผู้ให้สัมภาษณ์คือวัยเด็กและวัยชรามาพูดในหัวข้อ
ประเด็นเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าความตายนั้นไม่ได้น่ากลัวเป็นเรื่องธรรมชาติ บางคนอาจมีเหตุผลใน
การตายบางคนอาจจะไม่มี แต่มีคนตายอยู่ทุกวินาที ในขณะเดียวกันโลกก็ยังต้องด าเนินต่อไปไม่ได้หยุด
แค่นั้น การตายก็คงเหมือนกับการนอนหลับพักผ่อน เหมือนตัวละครในเรื่องที่นอนหลับและเสียชีวิตจึง
เป็นการตายอย่างสงบโดยธรรมชาติ แม้จะเป็นความขัดแย้งแต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถเลือกวิธีการ
ตายหรือหนีกฎธรรมชาติอย่างความตายได้ 

5. ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง BNK48: Girls Don't Cry (2561) ตัวละครกลมหลายมิติ (Round 
Character) ตัวละครผู้หญิง คือ “สมาชิกของวง BNK48 จ านวน 26 คน” จัดอยู่ในประเภทนี้เพราะมี
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ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมหลากหลาย แต่ละลักษณะอาจขัดแย้งกันและคาดเดายาก มีการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงนิสัยหรือทัศนคติได้ตามเหตุการณ์ ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือการตอบค าถามเมื่อนวพลถามว่า
เจน BNK48 “วันที่รู้สึกดีที่สุดคือวันใด” เธอกลับมีสีหน้าหลากอารมณ์ พร้อมตอบด้วยน้ าตาว่า “วันที่
รู้สึกดีที่สุดคือวันที่ได้พบแฟนคลับ” หรือที่เรียกว่าวันจับมือ เพราะเธอจะมีโอกาสได้เจอแฟนคลับที่
พร้อมจะให้ก าลังใจและอยู่เคียงข้าง เธอบอกว่าในวันที่ท้อก็จะนึกถึงแฟนคลับ ดังนั้นเมื่อถูกถามถึง
สถานการณ์นี้ ความรู้สึกที่เก็บไว้มานานจึงเอ่อล้นออกมาทั้งทางค าพูดและน้ าตา แม้เธอจะไม่ได้ถูกเลือก
ให้เป็นเซ็มบัตสึเพ่ืออยู่ในซิงเกิ้ลก็ตาม เจนจึงเป็นภาพของมนุษย์ที่มีเศร้าโศก เสียใจ แต่ในท้ายที่สุดการที่
มีคนบางกลุ่มชื่นชอบก็เป็นก าลังใจส าคัญให้ได้เห็นคุณค่าตนเอง 

ตัวละครเอกท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่ม (Plural-Protagonist) คือ ตัวละครที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ ตัว
ละครเหล่าประกอบด้วยสมาชิกของวง BNK48 จ านวน 26 คน พวกเธอรวมตัวกันเป็นกลุ่ม มีเงื่อนไข 2 
ประการ คือ ประการที่ 1 ตัวละครแต่ละคนต้องมีความปรารถนาเดียวกันคือการได้ออกซิงเกิ้ลเพลง 
ประการที่ 2 ในการต่อสู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายมีความปรารถนา พวกเธอได้รับความทุกข์ทรมานและ
ผลตอบแทนร่วมกัน สมาชิกที่ออกซิงเกิ้ลแล้วประสบความส าเร็จทุกคนก็ได้รับผลตอบแทนด้วย
เช่นเดียวกัน ตลอดจนผลของแรงกระตุ้นการกระท า  

ความขัดแย้ง (Conflict) มีลักษณะของความขัดแย้งภายในตนเอง (Inner Conflict) จากการที่
ภาพยนตร์ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ ท าให้เห็นเรื่องราวของสมาชิกแต่ละคนที่แทนภาพความนิยมในแต่ละ
ระดับ จิ๊บ BNK48 เป็นภาพแทนของความนิยมระดับล่าง เธอให้สัมภาษณ์ที่ท าให้เห็นภาพความขัดแย้ง
ภายในตนเองว่า “ยังอยู่สุดท้าย รู้ว่ายังไงเราก็ไม่ติด เพราะอยู่อันดับล่าง ๆ อะไรนิด ๆ หน่อย ๆ ก็รู้สึก 
แค่บอกว่าให้พูดเยอะ ๆ ก็เครียดเป็นไม่ได้ตามท่ีเขาบอกบท บางอย่างท าให้เขาไม่ได้ ความพยายามไม่
เคยท าร้ายใคร แต่หนูพยายามมากพอไหม มาซ้อมเพ่ืออะไร ท าอะไรก็ไม่ได้ จะแกรดดีไหมหนูหน้าตาไม่
ดีเหมือนคนอ่ืน เป็นคนชอบกดตนเอง เรามาอยู่ตรงนี้ท าไม” 

ในขณะที่เฌอปราง BNK48 เป็นภาพแทนของความนิยมระดับสูง บทสัมภาษณ์ก็ท าให้เห็นว่า
ความขัดแย้งภายนอก (Outer Conflict) ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกวง BNK48 ได้เกิดขึ้นแล้ว “ได้รับความนิยม 
คนชื่นชม ชอบที่ตัวบุคคลแทน คนในวงอยากให้มอง BNK48 ที่เป็นกรุ๊ป รู้แค่ว่าท าทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุด 
กลุ่มคนที่มองเฌอ เป็นเฌอต้องท าให้ดีที่สุด แล้วถ้าเขาได้เขาจะท าแบบนั้นไหม การได้เป็นกัปตัน ไม่ได้
เลือก ข้างบนคือคนที่เลือก ถ้ามอบแล้วต้องให้ดีที่สุด คนเราไม่ได้เสมอภาคกันอยู่ แล้ว สัจธรรมของ
มนุษย์อยู่แล้ว หาค าตอบไม่ได้ว่าท าไมโลกของเราเป็นแบบนี้ ไม่สามารถรับผิดชอบความรู้สึกของทุกคน
ได้ขนาดนั้น ปัจจุบันหนูไม่ได้เงินเยอะกว่าคนอ่ืน (ร้องไห้) อะไรคือการแลกหรือไม่แลก หนูรักวงอยากให้
วงที่จะเติบโต หนูไม่รู้ว่าอะไรคือดีที่สุด แต่ตอนนี้ท าเต็มที่แล้ว” (ภาพยนตร์เรื่อง BNK48: Girls Don't 
Cry, 2561) 
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6. ภาพยนตร์เรื่อง ฮาวทูทิ้ง.. ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ: Happy Old Year (2562) จีน 
ตัวละครเอก (Protagonist) ผู้หญิงอายุประมาณ 26-27 ปี บุคลิกภาพภายนอก “ทรงผม” ในช่วง
วัยรุ่นที่จีนยังมีความร่าเริง ทรงผมของเธอเป็นผมยาวตรงของเด็กสาว แต่ปัจจุบันทรงผมของเธอสั้นใน
ระดับเลยหูมานิดหน่อย “เสื้อผ้า” เธอมักใส่เสื้อสีขาวกับกระโปรงหรือกางเกงสีด าตลอดทั้งเรื่อง ส่วน
วิธี “การพูด” ของจีนจะมีลักษณะงึมง า มีการพูดในจังหวะที่ช้า-เร็ว หรือระดับการพูดดัง-เบา เพราะ
เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพภายในที่จีนต้องการเก็บซ่อนบางอย่างเอาไว้ เช่น การร้องไห้ การเงียบ จีนไม่
ต้องการให้ใครเห็นว่าตนเองพังหรือว่าพังแค่ไหน ตัวละครอ่ืน ๆ จะไม่มีใครรู้ แต่จะมีเพียงแต่จีน
เท่านั้นที่รู้ จีนจึงเป็นตัวละครที่มีลักษณะกลมหลายมิติ (Round Character)  

ลักษณะตัวละครกลมหลายมิติ จีนคือหญิงสาวที่บอกลาแฟนที่สนามบินแล้วไม่ติดต่อเขากลับไป
อีกเลย เธอเหมือนคนไม่มีหัวใจที่สามารถโยนทุกสิ่งลงถุงด าแล้วใช้ชีวิตต่อไปได้ กุลวดี ทองไพบูลย์  
(2563) อธิบายว่า จากการตั้งสมมติฐานว่าในอดีตจีนคงเจ็บปวดมามากกับการถูกคุณพ่อทิ้ง 
ครอบครวัเคยมีช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน พอวันที่คุณพ่อจากไปซึ่งเป็นช่วงที่เธอก าลังเป็นวัยรุ่นหรือช่วงวัย
เด็กพอดี เด็ก ๆ มักเกิดการตั้งค าถามว่า “การที่คุณพ่อจากไปเป็นเพราะฉันหรือเปล่า ฉันมีส่วนผลัก
ให้เขาต้องเดินออกไปจากชีวิตหรือเปล่า” จึงเป็นความรู้สึกที่จีนแบกไว้ เพราะฉะนั้นการที่จีนไขว่คว้า
ไปเรียนต่อก็เพ่ือเขียนเรื่องราวของตนเองขึ้นใหม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตนเอง เธอจึงเลือกที่จะ
เป็นฝ่ายทิ้งก่อน จะได้ไปต่อได้โดยไม่ต้องรับรู้ความเจ็บปวด  

หากมองในเชิงจิตวิทยาสิ่งที่จีนท าคือกลไกการป้องกันตนเอง (Defense Mechanism) แบบ
หนึ่ง เธอจึงเป็นตัวละครกลมหลายมิติเพราะมีการใช้เหตุผลมาอธิบายสิ่งที่ตนเองท า (Rationalization) 
เช่น การไปเรียนต่อเพ่ืออนาคตที่ดีกว่า เอ็มซึ่งเป็นแฟนเก่าจะอยู่ได้ ดีแล้วที่เขาไม่มีเรา ซึ่งอาจเป็นกลไก
การป้องกันตนเองอีกแบบของจีน ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่แย่ ทุกคนมีเหมือนกันหมด เพราะเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ที่จะปกป้องตัวตน (Self) ของตนเองหรืออีโก้ (Ego) เวลารู้สึกไม่ดี มนุษย์อยากปกป้องตัวตนของ
ตนเองไม่ให้ได้รับความเจ็บปวด เพ่ือไม่ให้รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ท า การที่จีนตัดสินใจเอาของไปคืนคนอ่ืน ๆ ใน
ชีวิตได้ รวมถึงการเอากล้องฟิล์มไปคืนเอ็มด้วยตนเองเพราะถูกไปรษณีย์ตีกลับเนื่องจากผู้รับไม่ยอมรับ 
เธอจึงต้องใช้พลังอย่างมากในการผลักดันให้ตนเองสามารถท าได้ เพราะจีนมีปมบางอย่างที่ยังก้าวข้าม
ไม่ได ้

ความขัดแย้ง (Conflict) มีลักษณะของความขัดแย้งภายในตนเอง (Inner Conflict) เมื่อจีน
เริ่มจัดบ้านจากร้านซ่อมเครื่องดนตรีให้เป็นสตูดิโอออฟฟิศสไตล์มินิมอล (Minimal) เธอต้องการลบ
ความทรงจ ากับผู้คนในอดีต ตั้งแต่เพ่ือน อดีตคนรักและพ่อของเธอ เพราะเธอเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มี
ผลต่อชีวิตของเธออีกต่อไป การจัดบ้านจึงถูกน ามาใช้เป็นข้ออ้างและความชอบธรรมในการชะล้าง
ประวัติศาสตร์ น ามาซึ่งความขัดแย้งภายในตัวของเธอเอง เพราะสุดท้ายก็เป็นเพียงการหลอกตนเอง
เพ่ือให้เธอได้เดินต่อไป (Move on)  
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ความขัดแย้งกับบุคคลภายนอก (Personal Conflict) จากความขัดแย้งภายในตนเองส่งผล
ต่อความขัดแย้งกับบุคคลภายนอก เริ่มจากสิ่งของที่จีนเริ่มทิ้งลงถุงด า เธอมองตุ๊กตาหมีกล้องฟิล์ม ซีดี
ที่เธอบอกว่าคนไม่ใช้แล้ว แต่แท้จริงซีดีแผ่นนั้นเป็นแผ่นที่ พิงค์ เพ่ือนสนิทของเธอมอบให้ในวันเกิด 
พิงค์เป็นเพ่ือนสนิทที่มาช่วยเธอจัดบ้าน ซีดีแผ่นนั้นมีโน้ตเขียนไว้ว่า “ให้จีน เห็นอยากได้เลยหามาให้
...พิงค์” พิงค์บอกกับจีนว่า “มึงไม่เอา เพราะมึงไม่แคร์ เคยถามคนอ่ืนไหม ว่าเขาลืมไปกับมึงหรือ
เปล่า” แม้จีนไม่พูดขอโทษในทีแรกแต่เธอก็ใช้วิธีโทรศัพท์ไปหาเมื่อรู้ว่าเพ่ือนเสียใจ พิงค์คาดคั้นอยู่
นานจึงได้ยินค าว่าขอโทษจากปากของจีน “ใช้วิธีการโทรหาเพ่ือ...” หรือแท้จริงแล้วคนต้องลืมด้วยถึง
จะจบ ยิ่งเมื่อพ่ีชายเอาผ้าพันคอไหมพรมที่จีนเคยทักให้ทิ้งไป เธอจึงเริ่มเข้าใจความรู้สึกของการถูกทิ้ง 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผลวิจัยพบว่า ภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่องของนวพลน าเสนอเรื่องราวของผู้หญิง ตั้งแต่เรื่องแรกคือ
ทราย ผู้หญิงวัยท างานในเรื่อง 36, แมรี่ เด็กนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปลายในเรื่อง Mary is happy, 
Mary is happy, อิม ผู้หญิงที่เป็นหมอและ เจ๋ ท างานด้านกราฟิก ในเรื่องฟรีแลนซ์.. (2558) ตัวละคร
เอกผู้หญิงที่หลากหลายที่มีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ ในเรื่อง Die Tomorrow: พรุ่งนี้ตาย (2560) 
ตัวละครไอดอล (Idol) ผู้หญิงล้วนทั้ง 26 คน ในเรื่อง BNK48: Girls Don't Cry และภาพยนตร์ฮาวทูทิ้ง 
(2562) น าเสนอเรื่องราวของจีน ผู้หญิงที่เพ่ิงเรียนจบและก าลังจะท างาน สรุปเป็นตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปการวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ของนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ 

ตัวละครผู้หญิง/ชื่อภาพยนตร์ ผลที่ได้/ประเภทของตัวละคร/ความขัดแย้ง 
ทราย/ภาพยนตร์เรื่อง 36 (2555)  ตัวละครเอก/ลักษณะกลมหลายมิติ/ความขัดแย้งภายใน

และภายนอกตนเอง/ระดับความขัดแย้งกับบุคคลภายนอก  
แมรี่ มาโลนี่/ภาพยนตร์เรื่อง Mary 
is happy, Mary is happy (2556) 

ตัวละครเอก/ลักษณะกลมหลายมิติ/ความขัดแย้งภายใน
และภายนอกตนเอง/ระดับความขัดแย้งกับบุคคลภายนอก 

หมออิม/เจ๋/ภาพยนตร์เรื่อง ฟรี
แลนซ์.. ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรัก
หมอ: Heart Attack (2558) 

ตัวละครเอกมีลักษณะเชิงสัญลักษณ์/ผู้ช่วยเหลือ/ลักษณะ
กลมหลายมิต/ิความขัดแย้งภายนอกตนเอง/ระดับความ
ขัดแย้งกับบุคคลภายนอก 
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ตารางท่ี 1 สรุปการวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ของนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ (ต่อ) 

ตัวละครผู้หญิง/ชื่อภาพยนตร์ ผลที่ได้/ประเภทของตัวละคร/ความขัดแย้ง 
ตัวละครเอกผู้หญิงที่หลากหลาย/
ภาพยนตร์เรื่อง Die Tomorrow: 
พรุ่งนี้ตาย (2560) 

ตัวละครที่มีลักษณะเชิงสัญลักษณ์/มีคุณลักษณะในแนวคิด
เกี่ยวกับความตาย/ความขัดแย้งภายในตนเอง/ระดับความ
ขัดแย้งกับบุคคลภายนอก/ความขัดแย้งกับธรรมชาติคือ
ความตาย 

ตัวละครเอกแบบกลุ่ม /ภาพยนตร์
เรื่อง BNK48: Girls Don't Cry 
(2561) 

ตัวละครเอก/ตัวละครกลมหลายมิติ/ความขัดแย้งภายใน
ตนเองและภายนอกตนเอง 

จีน/ภาพยนตร์เรื่อง ฮาวทูทิ้ง.. ทิ้ง
อย่างไรไม่ให้เหลือเธอ (2562) 

ตัวละครเอก/ตัวละครกลมหลายมิติ/ความขัดแย้งภายใน
ตนเองและภายนอกตนเอง 

 
อภิปรายผล  

จากผลการวิจัย การวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ของนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ ผู้วิจัยจึง
ขอน าเอาผลการศึกษามาอภิปรายตามแนวทางแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1. การออกแบบตัวละครผู้หญิงที่แสดงถึงความเป็นประพันธกร (Auteur) ของผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ ผลการวิจัยพบว่าความเป็นประพันธกรของนวพล ปรากฏให้เห็นอย่างโดดเด่นและส่งผล
ต่อการผลิตภาพยนตร์ ด้วยการสะท้อนเรื่องราวชีวิตผู้หญิงผ่านภาพยนตร์ 4 เรื่อง ตั้งแต่เรื่องแรก คือ 
ทราย ผู้หญิงวัยท างานในเรื่อง 36, แมรี่ เด็กนักเรียนหญิงในเรื่อง Mary is happy, Mary is happy, 
วงไอดอลผู้หญิงล้วนทั้ง 26 คน ในเรื่อง BNK48: Girls Don't Cry และ จีน หญิงสาวที่ต้องการจัด
บ้านให้เป็นออฟฟิศสไตล์มินิมอล (Minimal) ในเรื่อง ฮาวทูทิ้ง.. ซึ่งทั้งหมดเป็นการสะท้อนเรื่องราว
ชีวิตหญิงสาววัยรุ่นที่หลากหลาย 

โดยเฉพาะตัวละครเอก (Protagonist) ในภาพยนตร์เรื่อง Mary is happy, Mary is happy 
“แมรี่ มาโลนี่” เด็กสาวอายุประมาณ 18 ปี ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย บุคลิกของ
เธอเป็นชอบตั้งค าถาม ช่างสังเกต ช่างฝันเปี่ยมไปด้วยจินตนาการและชอบทดลองท าในสิ่งแปลกใหม่ 
เธอจึงเป็นเด็กสาวในสังคมร่วมสมัยที่ยังคงสับสนกับชีวิตและพยายามค้นหาพ้ืนที่ให้กับตนเอง นวพลมี
การออกแบบตัวละครเด็กผู้หญิงรุ่นใหม่ได้อย่างมีมิติและลงลึกในรายละเอียด ซึ่งสะท้อนให้เห็นความ
เป็นประพันธกรของนวพลที่ส่งผลต่อการสร้างตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์ (2558) พบว่า การที่นวพลมองเห็นรายละเอียดในบุคลิกเพศหญิงได้ดี เกิดจาก
นิสัยส่วนตัวของผู้ก ากับที่สนิทสนมกับเพ่ือนผู้หญิง ท าให้เป็นเรื่องปกติที่ภาพยนตร์ของนวพลจะมีการ
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เล่าเรื่องของผู้หญิงเพราะเขามีเพ่ือนสนิทเพศหญิงหลายคน เขาจึงหยิบยกเรื่องราวของคนใกล้ตัวที่
เป็นผู้หญิงมาน าเสนอผ่านตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ได้อย่างลึกซึ้ง 

2. ตัวละครผู้หญิงที่มีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Character) ผลการวิจัยพบว่า
สัญลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นการสื่อถึงอ านาจของผู้หญิง ตัวละครผู้หญิง คือ “หมออิม” ในภาพยนตร์เรื่อง 
ฟรีแลนซ์.. ที่สื่อความหมายในเชิงอ านาจ ฉากการตรวจร่างกายของยุ่นโดยหมออิม กล่าวโดยทั่วไป
โดยปกติหมอมีอ านาจเหนือผู้ป่วย เพียงแค่การตรวจร่างกายเบื้องต้นอย่างโรคผิวหนัง หมอก็มีอ านาจ
ในการตรวจทั้งภายในและภายนอกอย่างเต็มที่และอ านาจเหล่านั้นเป็นอ านาจอันชอบธรรมอย่างที่
คนไข้มิอาจปฏิเสธหรือต่อรองได้ ยุ่นตัวละครผู้ชายในเรื่องก็ไม่อาจรอดพ้นอ านาจนั้น เมื่อหมอขอดู
อวัยวะเพศของยุ่นว่าผื่นหรือตุ่มได้ขึ้นในบริเวณนั้นหรือยัง เขาพยายามต่อรองแต่ไม่เป็นผล ซึ่งท า
ให้ยุ่นล าบากใจและพยายามพูดเพ่ือให้รอดพ้นจากการถูกจ้องมองของส าคัญของเพศชาย ซึ่งเป็นไป
ตามวิถีของอ านาจเมื่อการเจรจาต่อรองล้มเหลว จากนั้นจึงมีด้วยเสียงพูดในหัวของตัวละคร (Internal 
Monologue) ท านองราวกับว่าตนเองก าลังถูกข่มขืน และพบว่ามีการใช้มุมกล้องต่ า (Low angle) 
เพ่ือสื่อความหมายให้เห็นถึงอ านาจของหมออิมท่ีเป็นเพศหญิงอีกด้วยด้วย  

จากการออกแบบตัวละครหมออิมในลักษณะดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของกฤษดา เกิดดี 
(2563) อธิบายว่า ภาพเหตุการณ์ในฉากดังกล่าวเป็นการสื่อความหมายถึงสัญญะในเชิงอ านาจ
ระหว่างหมอกับคนไข้ โดยเฉพาะการที่หมอเป็นสตรีที่ยังสาวและสวย เป็นผู้ออกค าสั่งเพ่ือขอดูอวัยวะ
เพศ หรือกล่าวในทางกลับกันว่าตัวละครที่เป็นชายได้รับค าสั่งให้เปิดเผยอวัยวะเพศชายต่อหน้าสตรี 
จึงเป็นสถานการณ์ที่กระทบต่อความเป็นชายอย่างที่สุด ซึ่งเป็นไปได้อย่างมากว่าผลกระทบที่รบกวน
ความเป็นชายคือการตกอยู่ใต้อ านาจของหมอผู้เป็นสตรี ทั้งยังเป็นสตรีที่เยาว์วัยและดูเหมือนไร้
ประสบการณ์ ตัวละครผู้หญิงของนวพลจึงมีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นการสื่อถึงอ านาจของผู้หญิง 

3. ตัวละครผู้หญิงที่มีลักษณะกลมหรือเห็นได้รอบด้าน (Round Character) ผลการวิจัย
พบว่า ตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ของนวพลโดยส่วนใหญ่มีลักษณะกลม เช่น ตัวละครผู้หญิง “จีน” 
ในเรื่อง ฮาวทูทิ้ง.. หญิงสาวที่ก าลังจัดบ้านใหม่ท าให้เธอต้องทิ้งของลงถุงด า แต่ของบางชิ้นเธอต้องน า
ส่งคืนเจ้าของ เธอจึงได้กลับไปพบกับเอ็มอดีตคู่รัก ทั้งคู่จึงต้องกลับมาพบกันเพ่ือสะสางเรื่องราวด้วย
การส่งคืนของที่เป็นสัญลักษณ์ของความทรงจ า  

จีนเลือกวิธีก้าวข้ามผ่านความทรงจ าที่เลวร้ายลงถุงด าและเข้าไปจัดการความทรงจ าของแม่กับ
พ่ีชายด้วยการปรับปรุงบ้าน (Renovate) จากร้านซ่อมเครื่องดนตรีให้เป็นสตูดิโอออฟฟิศสไตล์มินิมอล 
(Minimal) จีนเป็นตัวละครที่ส าคัญที่สุดของเรื่อง เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งหลักท าให้เรื่องราวขับเคลื่อน
ไปข้างหน้า เป็นตัวละครที่มีบุคลิกภาพโดดเด่นและน่าสนใจ เริ่มจากบุคลิกภาพภายนอก ตั้งแต่ทรง
ผม เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าสไตล์มินิมอล ส่วนบุคลิกภาพภายในที่จีนต้องการเก็บซ่อนผ่านการกระท า 
ทั้งร้องไห้หรือนิ่งเงียบ เธอไม่ต้องการให้ใครเห็นว่ามีความอ่อนแอมากแค่ไหน แง่มุมทางจิตวิทยา
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ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบตัวละครของ Laurie Hutzler (2016) อธิบายว่า ลักษณะ
ตัวละครในโลกภาพยนตร์ตามหลักแห่งการกระท าและจิตวิทยา (Psychology) จะต้องมีการน าเสนอ
ด้านความลึกทางอารมณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนภาพหนึ่งภาพที่มีทั้งพ้ืนหลัง พ้ืนกลาง และพ้ืนหน้า จึงจะ
ท าให้ผู้ชมรู้สึกและมีอารมณ์ร่วมไปกับชะตากรรมของตัวละคร สอดคล้องกับแนวคิดของ Syd Field 
(1984) อธิบายว่า ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องมีการสร้างเรื่องราวชีวิตของตัวละครให้ผู้ชมได้เห็นทั้งภายใน 
(Interior) และภายนอก (Exterior) โดยให้มีลักษณะกลมหรือเห็นได้รอบด้าน หากท าได้จะส่งผลให้
ผู้ชมรู้สึกและมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละคร ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่าตัวละครผู้หญิงในภาพยนตร์ของนวพลได้
ถูกออกแบบให้มีลักษณะดังกล่าว 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาถึงตัวละครผู้หญิงด้วยการใช้แนวสตรีนิยม (Feminist) เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า นวพลมีการออกแบบตัวละครผู้หญิงที่สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมทางจิตวิทยาได้อย่าง
รอบด้าน และแสดงให้เห็นความเท่าเทียม เนื่องจากภาพยนตร์เป็นทั้งกระจกเงาสะท้อนสถานภาพ
ของสตรี และยังเป็นทั้งส านึกของสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสตรีด้วย เพ่ือที่จะมองภาพที่ปรากฏ
ออกมาอย่างซับซ้อนจากกระจกเงานั้น ดังนั้นการใช้แนวสตรีนิยมมาใช้เพ่ือวิเคราะห์งานวิจัยใน
อนาคต จะตั้งประเด็นมุมมองเอาไว้ 2 อย่าง คือ ชะตากรรมของตัวละครหญิงนั้นเป็นอย่างไร 
นอกจากนั้นแนวสตรีนิยมสามารถมองจากการวิเคราะห์นวพลซึ่งมีฐานะเป็นผู้ส่งสาร หรือมองในแง่ตัว
สารคือเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ หรือมองในแง่ตัวสื่อคือการวิจารณ์ในแง่เทคนิคการสร้าง เช่น การใช้
โทนสี มุมกล้อง การจัดภาพ และการวิจารณ์ในแง่ผู้รับสาร เช่น ผลกระทบต่อผู้รับสาร เป็นต้น   

2. ควรท าการวิเคราะห์มุมมองของนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ ในด้านการเป็นนักการตลาด 
(Marketing) เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า นวพลมีคุณสมบัติความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการเล่าเรื่อง
ผ่านตัวละครที่โดดเด่นและการประชาสัมพันธ์ บุคลิกภาพของเขาปรากฏให้เห็นอย่างโดดเด่นเรียก
ว่านวพลสไตล์ (Style) เพราะมีความเป็นนักเล่าเรื่องและนักการตลาดที่เก่ง โดยมีภาพยนตร์ที่สร้าง
แรงบันดาลใจ หล่อหลอมตัวตน และส่งผลต่อวิธีท างานของนวพล เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Songs from 
the Second Floor (2000) ก ากับโดย Roy Andersson ที่มีการประกอบสร้าง ตัวละครหน้าขาว มี
การสร้างฉาก เป็นภาพยนตร์แนวสังเกตการณ์ (Observe) เช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่อง Elephant 
(2003) ก ากับโดย Gus Van Sant  ซึ่งผลงานของนวพลท าให้เกิดการถกเถียงในวงกว้าง เกิดการตอบ
รับจากผู้ชมในหลายแง่มุม ประกอบกับการที่เขาผลิตผลงานโฆษณาหลายชิ้น เขาจึงมีทักษะในการ
สื่อสารเชิงธุรกิจ เขามีความเป็นผู้ก ากับและนักการตลาดอยู่ในตัว ทั้งวิธีการเล่าเรื่อง การออกแบบตัว
ละคร และการประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และสร้างความน่าสนใจ และหากน าแนวคิด ทฤษฎี
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หลักการตลาดมาวิเคราะห์จะท าให้เห็นมิติในด้านการเป็นนักตลาดของเขาอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 
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จีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์ 

คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี jeenatchaya.j๑ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

เมื่อผู้พูดอยู่ในสถานการณ์การสื่อสารในที่ชุมชนที่มีคนฟังเป็นจ านวนมาก หรือเมื่อต้องพูด
ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ มักเกิดความกดดันและเกิดปัญหาในการพูดตามมา ทั้งนี้ปัญหาหลายประการ
ส าหรับการพูดในที่ชุมชนและการพูดทางสื่อมวลชน สามารถพัฒนาแก้ไขได้ด้วยทักษะการแสดง  ซึ่ง
การพูดและการแสดงมีจุดร่วมเหมือนกันในสองประการคือ การพูดและการแสดงต่างก็ใช้สื่อบุคคล
เป็นตัวหลักในการสื่อสาร ส่วนอีกประการคือการพูดและการแสดงล้วนต้องมีความจริงใจ (Sincerity) 
เป็นพ้ืนฐานส าคัญ โดยเฉพาะประการที่สองนี้ หากผู้พูดหรือนักแสดงขาดซึ่งความจริงใจในการพูด 
หรือการแสดง มักจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย 

ความจริงใจที่นักแสดงให้กับบทบาทเป็นความจริงภายใน (Inner Realism) ผู้แสดงก็ต้องมี
ความจริงใจต่อบทบาทที่ตนแสดง เช่นเดียวกับการพูด ผู้พูดก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามีความจริงใจต่อคน
ฟัง ต้องการพูดเรื่องนั้นอย่างแท้จริง ซึ่งความจริงภายในจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้พูดเข้าใจในบทพูดก่อน 
จากนั้นค่อยพูดด้วยความเข้าใจจากข้างในอย่างแท้จริง เป็นความเชื่อมโยงส าคัญที่จะน าหลักการ
แสดงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการพูด 

ปัญหาเรื่องการวางสมาธิผิดที่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาส าคัญของการแสดง และจากความ
เชื่อมโยงปัญหานี้ก็สามารถน ามาอธิบายปัญหาในการแสดงสีหน้าท่าทางประกอบการพูดได้เป็นอย่างดี 
กล่าวคือ แทนที่นักแสดงจะมุ่งสมาธิไปที่การจงใจเปลี่ยนสีหน้าแววตา กิริยาท่าทางของตน มาเป็นการ
มุ่งสมาธิจดจ่อท่ีความจริงภายใน การแสดงบทบาทท่ีออกมาก็จะมีความสมจริงมากขึ้น  

ในท านองเดียวกัน หากผู้พูดวางสมาธิผิดที่ โดยมุ่งสมาธิไปจดจ่อที่การจะท าสีหน้าท่าทาง
ประกอบเรื่องราวเป็นหลัก แทนที่จะท าสมาธิกับเรื่องราวเนื้อหาที่พูดอย่างจริงใจ สีหน้าท่าทางก็จะ
เป็นไปอย่างปลอม ๆ เช่นกัน  

ดังนั้นการใช้หลักการแสดงเพ่ือพัฒนาวาทวิทยา สามารถน าไปใช้ได้ จะเห็นได้ว่าทั้งนักแสดง
และผู้พูดควรที่สุดคือความจริงใจที่เป็นกุญแจส าคัญทั้งส าหรับการแสดงและการพูดที่ดีที่ควรฝึกให้มี
เป็นอันดับแรก แล้วเป้าหมายของการเป็นนักแสดงและนักพูดที่ดีก็จะอยู่ใกล้แค่เอ้ือม 
 
ค าส าคัญ: นวัตกรรม การพัฒนาวาทวิทยา การแสดง 
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Abstract  
When the speakers are in situations where they have to speak in front of a crowd 

or on the radio or television broadcast, they tend to be stressed and have difficulty 
speaking. Many problems in public speaking can be solved with acting skills. There are 
two things in which speaking and acting are the same: they both use people as the 
primary means of communication, and the key to success is sincerity. If the speakers or 
performers lack sincerity in speaking or acting, it often causes many problems. 

The sincerity that actors give to their roles is an Inner Realism. Actors must be 
sincere in their roles. In terms of speaking, the speakers must show that they are sincere 
to the listeners and genuinely want to talk to them. The inner truth can only be formed 
when the speakers understand the matter and speak it with a true inner understanding. 
This is an essential link to applying acting principles in developing speaking skills and 
solving speaking problems. 

Concentrating in the wrong place is another major problem. This connection can 
be used to explain the issues of facial expressions. In other words, if they focus on the 
truth within, their actions will be more realistic. 

For public speaking, if the speakers concentrate on the wrong place by focusing 
mainly on making facial expressions instead of speaking the story content honestly, the 
facial expressions will be fake. 

Therefore, the use of acting principles to develop rhetoric is practical. Sincerity is 
the key to success for both actors and speakers. Good acting and speaking should be 
practiced first, then the goal of being a good actor and speaker will be within reach. 

 
Keywords: innovation, developing rhetoric, acting 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การพูดเป็นกระบวนการในการสื่อสารของมนุษย์ ซึ่งถ้าหากไม่นับรวมการสื่อสารกับตนเอง
แล้ว การสื่อสารของมนุษย์อาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การสื่อสารระหว่างบุคคล การ
สื่อสารในกลุ่ม การสื่อสารในที่ชุมชน และการสื่อสารมวลชน ซึ่งในที่นี้จะเน้นกล่าวถึงการสื่อสารในที่
ชุมชน และการสื่อสารมวลชน เนื่องจากการสื่อสารสองประเภทนี้ ผู้คนมักให้ความสนใจเรียนรู้เป็น
พิเศษ โดยจะเห็นได้จากองค์กรส่วนใหญ่มักจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องของการพูดในที่ชุมชนให้กับ



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 488 ~ 
 

พนักงานอยู่เป็นประจ า และในองค์กรด้านสื่อสารมวลชนเองก็มักจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมการพูดทาง
วิทยุและโทรทัศน์ให้กับบุคคลภายนอกที่ใฝ่ฝันจะก้าวเข้ามาสู่อาชีพสื่อมวลชนอยู่บ่อยครั้ง ทุกครั้งมักมี
การเรียกเก็บค่าอบรมในอัตราที่สูง แต่ก็ยังมีผู้ให้ความสนใจ จนอาจกล่าวได้ผู้คนทั้งสนใจและมีความ
เป็นกังวลเกี่ยวกับการพูดทั้งสองประเภท ซึ่งอาจเป็นเพราะจ านวนของผู้ฟังที่มีมากเป็นปัจจัยหลักที่
ก่อให้เกิดปัญหาในการพูด ดังแผนภาพด้านล่างนี้       

       

 
ภาพที่ 1 การพูดหน้าในที่ชุมนุมชน 

ที่มา: สวนิตย์ ยมาภัย และ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2547: 16) 
 

จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้พูดอยู่ในสถานการณ์การสื่อสารในที่ชุมชนที่มีคนฟังเป็นจ านวนมาก หรือ
เมื่อต้องพูดทางวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีผู้ รอรับฟังรับชมมากมาย จากที่ เคยพูดได้ เป็น ปกติใน
ชีวิตประจ าวัน ก็มักเกิดความกดดันและเกิดปัญหาในการพูดตามมาในทันที ทั้งนี้ปัญหาหลายประการ
ส าหรับการพูดในที่ชุมชนและการพูดทางสื่อมวลชน สามารถพัฒนาแก้ไขได้ด้วยทักษะการแสดง 
เพราะวาทวิทยา หรือศาสตร์ที่ว่าด้วยการพูดเป็นศาสตร์ที่มีจุดร่วมเดียวกันกับศาสตร์ด้านการแสดง 
คือมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลเป็นหลัก แต่ยังไม่มีการน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา จึงน่าศึกษา
ว่าหลักการแสดงสามารถน ามาใช้เป็นตัวช่วยส าคัญในการพัฒนาวาทวิทยาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างเป็น
รูปธรรมได้อย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาอวัจนภาษาเพ่ือการพูดด้วยหลักการแสดง 
2. เพ่ือศึกษาแก้ไขปัญหาการพูดที่ไม่สื่อสารด้วยหลักการแสดง 
3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการฟังเพ่ือการพูด และเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ ตลอดจนบรรยากาศใน

การพูดด้วยหลักการแสดง 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดด้านวาทวิทยาหรือวาทนิเทศ  
วาทวิทยาหรือวาทนิเทศ (Speech Communication) หมายถึง วิชาที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ด้วยการพูดทุกประเภทและทุกระดับ โดยเน้นกระบวนการหรือผล
ของกระบวนการอันเป็นปฏิสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ที่ใช้พูด (Spoken Symbolic Interaction) ซึ่ง
ประกอบด้วยภาษา และท่วงท่าลีลาต่าง ๆ ทั้งที่ เป็นถ้อยค า (Verbal) และไม่เป็นถ้อยค า 
(Nonverbal) ควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน (จ านง วิบูลย์ศรี, 2538) 

การพูด หมายถึง (สวนิต ยมาภัย และ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2547) พฤติกรรมการสื่อสาร
ของมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวกับ “การใช้ถ้อยค า” น้ าเสียง รวมถึงกิริยาอาการ (เพ่ือ) ถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ ความรู้สึก และความต้องการของผู้พูด ให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการตอบสนอง 

จากนิยามข้างต้น เราอาจให้ความหมายของการพูดท่ีดีได้ดังนี้ 
การพูดที่ดี คือ การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง รวมทั้งกิริยาอาการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม

จรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคม เพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความ
ต้องการที่เป็นคุณประโยชน์สัมฤทธิผลตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้พูด 

ทั้งนี้การพูดและการแสดงมีจุดร่วมที่เหมือนกันในสองประการ คือ 
ประการแรก การพูดและการแสดงต่างก็ใช้สื่อบุคคลเป็นตัวหลักในการสื่อสาร 
ประการที่สอง การพูดและการแสดงล้วนต้องมีความจริงใจ (Sincerity) เป็นพื้นฐานส าคัญ 
แนวคิดเรื่องความจริงใจการแสดง 
นักแสดง (องอาจ สิงห์ล าพอง, 2557) หรือผู้เริ่มศึกษาวิชาการแสดง ที่มักท าการแสดงอย่าง

การพยายามแกล้งท าให้เป็นเช่นนั้น ล้วนมีสาเหตุส่วนใหญ่จากความเข้าใจผิดว่า การแสดงคือการเส
แสร้งแกล้งแสดงออกมาให้แตกต่างไปจากชีวิตจริง คนทั่วไปมักจะใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่า 
“แสดง” โดยใช้ค าว่า “To Act” และใช้ค าว่า “Acting” โดยแปลว่า “การแสดง” ซึ่งแปลให้มี
ความหมายในทางที่เป็นการแสร้งแกล้งท า จึงท าให้คนส่วนใหญ่มักยึดถือความคิดที่ว่าเป็นการ 
“แสดง” ไม่ใช่ความจริง หรือเป็นการ “เล่นละคร” ไม่ใช่ชีวิตจริง นักแสดงจึงมักแสดงอารมณ์ วาจา 
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สีหน้า กิริยาท่าทางด้วยความรู้สึกและการกระท าที่ไม่เป็นธรรมชาติ จึงเกิดความจงใจแสดงให้เป็น
ลักษณะการแสดงที่ไม่มีความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่พึงแสดงออกมา 

ในด้านความจริงใจการแสดงนั้น สดใส พันธุมโกมล (2542) ได้อธิบายเกี่ยวกับ ความจริงใจ 
(Sincerity) กับการแสดง (Acting) ไว้ดังนี้ 

1. ความจริงใจที่นักแสดงให้กับบทบาท 
เป็นความจริงภายใน (Inner Realism) ที่นักแสดงจะต้องให้กับทุกบทบาทที่ตนแสดง ไม่

ว่าการแสดงนั้นจะเป็นการแสดงในแนวใด แม้แต่การแสดงในแนวที่ไม่ได้ลอกเลียนอากัปกิริยาท่าทาง
จากชีวิตจริง เช่น การแสดงละครสมัยใหม่ประเภท “ต่อต้านสัจนิยม” (Anti-Realism) ซึ่งอาจใช้ท่า
ร่ายร า การเต้นร า การร้องเพลง หรือการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือสื่อความหมายต่อผู้ชม
แทนการแสดงอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนในชีวิตจริงนั้น ผู้แสดงก็ต้องมีความจริงใจต่อบทบาทที่ตน
แสดง มิใช่เสแสร้งท าหรือโอ้อวดโชว์ฝีมือ แต่ต้องสามารถท าให้ผู้ชมเห็นและเชื่อได้ว่า การเคลื่อนไหว
ที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นของตัวละครในเรื่องจริง ๆ ความจริงใจที่นักแสดงให้แก่
บทบาทนั้น จะท าให้การแสดงน่าเชื่องดงามน่าประทับใจและจะสามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ชมละคร
อยู่ให้คล้อยตามหรือประจักษ์ในสิ่งที่ผู้แสดงต้องการจะสื่อสารต่อผู้ชม นับว่าเป็นศิลปะของการแสดง
อย่างแท้จริง ตรงกันข้ามกับการแสดงที่เต็มไปด้วยการเสแสร้งแกล้งท า การจงใจท าตลกเพ่ือเรียกเสียง
หัวเราะ จงใจตีหน้า ท าท่า จงใจแสดงความน่ารักน่าเอ็นดู ความหล่อ ความเก๋ ความเจ้าชู้ หรือจงใจ
เสนออารมณ์เป็นชุด ๆ นับตั้งแต่อารมณ์รัก อารมณ์ริษยา อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า ไปจนถึงการจง
ใจบีบน้ าตา เพ่ือเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจจากผู้ชมนั้น ล้วนเป็นการแสดงที่ขาดความแนบเนียน
ลึกซึ้ง ขาดศิลปะในแง่ของการแสดง ซึ่งนักแสดงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนจนสามารถแยกแยะได้ว่า 
การแสดงอย่างไรเรียกว่าเป็นการแสดงที่จริงใจและอย่างไรเป็นการแสดงอย่างจงใจหรือเสแสร้งแกล้ง
ท า และท าอย่างไรนักแสดงจึงจะสามารถแก้ปัญหาของการแสดงแบบเสแสร้ง และน าความจริงใจมาสู่
บทบาทการแสดงของตนได้ 

2. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “การแสดง” (Acting)  
ข้อผิดพลาดของนักแสดงที่แสดงอย่างเสแสร้งแกล้งท านั้น มักมีสาเหตุมาจากความเข้าใจ

ผิดว่า การแสดงคือการเสแสร้งปั้นแต่งกิริยาให้ผิดแผกไปจากชีวิตจริง คนไทยทั่ว ๆ ไปนั้นมักจะใช้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่า “แสดง” ทับศัพท์ว่า “แอ็กท์” (To Act = แสดง: Acting = การแสดง) 
โดยเข้าใจว่าหมายถึง เสแสร้งแกล้งท า หรือท าอะไรที่เกินกว่าธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อพูดถึง “การแสดง” 
(Acting) หรือ “การเล่นละคร” (Play Acting) คนส่วนใหญ่จึงมักคิดว่าการ “แสดง” ไม่ใช่ความจริง 
หรือเป็นการ “เล่นละคร” ไม่ใช่ชีวิตจริง ซึ่งความคิดหรือความเชื่อดังกล่าวจะน าไปสู่การแสดงที่เส
แสร้งแกล้งท า การตีหน้า ท าท่า การใส่อารมณ์ที่เกินกว่าขอบเขตของความเป็นจริง หรือการพูดเป็น
จังหวะที่ท าเสียงเศร้า เสียงหวาน เสียงตวาด เสียงขู่ ฯลฯ จงใจแสดงความรู้สึกต่าง ๆ โดยปราศจาก
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ความจริงภายใน เช่น จงใจตีหน้าเศร้าโดยที่ผู้แสดงเองก็ไม่ได้คิดด้วยซ้ าว่าตัวละครเศร้าเรื่องอะไร 
เรียกว่าเป็น “การจงใจเสนออารมณ์” โดยปราศจากความจริงใจภายใน แล้วเมื่อแสดงในลักษณะ
เช่นนี้ตาม ๆ กันจนเป็นที่ยอมรับ ก็กลายเป็นบรรทัดฐานที่ผิด ๆ ยึดถือต่อกันไปไม่สิ้นสุด  

3. ความแตกต่างระหว่างความจริงใจ (Sincerity) ในบทบาทการแสดง กับการแสดงความ
เป็นธรรมชาติอย่างจอมปลอม (Faked Naturalism) 

 ความเป็นธรรมชาติอย่างจอมปลอม (Faked Naturalism) หมายถึง การจงใจท าเป็น
ธรรมชาติโดยขาดความเป็นจริงของบทท่ีแสดง ส่วนความจริงใจ (Sincerity) ในการแสดงนั้น หมายถึง 
ความจริงภายใน (Inner Realism) ที่นักแสดงต้องให้กับบทบาทที่ตนแสดง ไม่ว่าการแสดงนั้นจะเป็น
การแสดงแนวใด โดยนักแสดงจะต้องมีความจริงใจที่ให้กับการเคลื่อนไหวจนกระทั่งกลายเป็น 
“ธรรมชาติ ซึ่งจะแตกต่างจากการแสดงความเป็นธรรมชาติอย่างจอมปลอม เช่น เวลานั่งเก้าอ้ีรับแขก
ก็เอาหมอนอิงมาถือเล่น นั่งโต๊ะท างานก็หยิบแฟ้มมาพลิกไปพลิกมา เขี่ยโน่นจับนี่ เคลื่อนไหวอย่างไม่
เคอะเขิน มุ่งเน้นแต่ความเป็นธรรมชาติ แต่ไม่คิดไปตามบทบาทของตัวละคร ก็กลายเป็นการแกล้งท า
อยู่ดี กลายเป็นการแสดงความเป็นธรรมชาติอย่างจอมปลอมโดยปราศจากความจริงภายใน ทั้งยัง
ไม่ได้ให้สมาธิกับคู่แสดงและเหตุการณ์ที่ตัวแสดงก าลังเผชิญอยู่ ไม่ได้มีความต้องการของตัวละครที่
ก าลังแสดง มีแต่ความเป็นธรรมชาติจอมปลอม ท าให้การแสดงขาดความเข้มข้น (Intensity) และขาด
พลัง (Energy) ในการแสดงในด้านความจริงใจในการพูดนั้น อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกที่นับถือ
กันโดยทั่วไปให้เป็นบิดาทางวาทวิทยา ได้กล่าวถึงการสื่อสารในที่ชุมชน  เกี่ยวกับบุคลิกของผู้พูดกับ
การพูดไว้ว่า 

 บุคลิกของผู้พูดกับการพูด (Ethical Appeals) วาทะที่กล่าวโดยผู้พูดต่างคนกันยัง
ได้รับความเชื่อถือไม่เหมือนกัน การที่ผู้พูดจะโน้มน้าวใจผู้ฟังได้ ผู้พูดต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มี
สติปัญญาลึกซึ้งเฉียบแหลม มีไหวพริบเชาวน์ปัญญากอปรด้วยวิจารณญาณเป็นอย่างดี นอกเหนือจาก
ด้านสติปัญญาแล้ว ผู้พูดต้องแสดงให้เห็นว่ามีความจริงใจต่อคนฟัง มีไมตรีจิต และมีความปรารถนาดี 

 มาถึงตรงนี้ ความจริงใจที่กล่าวถึงข้างต้น ล้วนแต่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของทั้งการพูดและ
การแสดง นั่นเป็นความเชื่อมโยงส าคัญที่จะน าหลักการแสดงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาด้านการพูด ในที่นี้จะได้ชี้แจงอธิบายให้เห็นปัญหาการแสดงที่ขาดความจริงใจในแง่มุมที่
สามารถฉายให้เห็นถึงปัญหาที่จะตามมาในท านองเดียวกันหากพูดโดยขาดความจริงใจ ดังนี้ 

 ดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วว่า การแสดงที่ “จงใจเสนออารมณ์” เสแสร้งแกล้งท า ปราศจาก
ความจริงใจ (Sincerity) จะน าไปสู่การตีหน้า ท าท่า ท าเสียงเศร้า จงใจแสดงความรู้สึกเศร้าให้ปรากฏ
ทางดวงตา สีหน้า โดยที่ผู้แสดงเองก็ไม่ได้คิดด้วยซ้ าว่าตัวละครเศร้าเรื่องอะไร มุ่งแต่จะแสดงความ
เศร้าให้ปรากฏแก่สายตาของผู้ชมเท่านั้น เหล่านี้หากเกิดขึ้นกับการพูดในท านองเดียวกัน อาทิ การ
กล่าวของผู้น าองค์กรในโอกาสแสดงความเสียใจเมื่อเกิดกรณีสูญเสียใด ๆ หรือการที่ผู้ประกาศ พิธีกร
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ต้องพูดถึงความสูญเสียในรายการประเภทชีวิตรันทด ให้เสียงบรรยายรายการที่มีเนื้อหาเศร้าโศก หรือ
แม้แต่การพูดผ่านสื่อวิทยุในรายการร้องทุกข์ต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้พูดที่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าเศร้า
สลด โดยปราศจากความจริงภายใน จะพูดไปทั้งที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรื่องที่ก าลังพูด ก็จะเกิดการพูดที่
มุ่งแต่เพียงการท าเสียงเศร้า ตีหน้าเศร้าเห็นอกเห็นใจ ที่สุดก็จะน าไปสู่การท าสุ้มเสียงเห็นอกเห็นใจ
เศร้าสลดแบบปลอม ๆ (Fake Naturalism) ผลคือคนฟังจะรู้สึกได้ว่าผู้พูดไม่มีความจริงใจ หลอกลวง 
การพูดนั้น ๆ ก็จะกลายเป็นการพูดท่ีไม่ดี ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผล ความประทับใจใด ๆ  

แนวคิดเรื่องอวัจนภาษา หรือภาษาไม่ใช้ถ้อยค า (Nonverbal language)  
อวัจนภาษา หรือภาษาไม่ใช้ถ้อยค า (Nonverbal language) หมายถึง กิริยาอาการต่าง ๆ ที่

ปรากฏออกมาตอบสนอง อาจเรียกว่า ภาษากาย ภาษาเงียบ หรือภาษาท่าทาง ส่วนใหญ่แล้วมักจะบ่ง
บอกถึงความรู้สึกและบุคลิกลักษณะของผู้นั้น เช่น อาการยิ้มแย้มแจ่มใสบนใบหน้า จะบ่งบอกถึง
ความรู้สึกพึงพอใจ หรืออาการสั่นศีรษะ จะบ่งบอกถึงความไม่เห็นด้วย เป็นต้น (จ านง วิบูลย์ศรี, 2538) 

ประเภทของอวัจนวภาษา สวนิต ยมาภัย ได้แบ่งลักษณะต่าง ๆ ของอวัจนภาษาออกเป็น 7 
ประเภทด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

1. เทศภาษา (Proxemics) หมายถึง อวัจนภาษาที่ปรากฏขึ้นจากลักษณะของสถานที่ที่
บุคคลท าการสื่อสารกันอยู่ รวมทั้งจากช่วงระยะท่ีบุคคลท าการสื่อสารอยู่ห่างจากกัน 

2. กาลภาษา (Chronemics) หมายถึง อวัจนภาษาที่ใช้เวลาเป็นเครื่องสื่อความหมาย แบ่ง
ออกเป็นสองลักษณะที่ส าคัญ คือ เวลา ณ จุดใด และ ช่วงเวลาที่ใช้  

3. เนตรภาษา (Oculesics) หมายถึง อวัจนภาษาที่เกิดจากการใช้ดวงตาหรือสายตาเพ่ือสื่อ
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความประสงค์ และทัศนคติบางประการในตัวผู้พูดหรือผู้ส่งสาร  

4. สัมผัสภาษา (Haptics) หมายถึง อวัจนภาษาที่เกิดจากการใช้อาการสัมผัสเพ่ือสื่อสาร
ความรู้สึกและอารมณ์ ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร  

5. อาการภาษา (kinesics) หมายถึง อวัจนภาษาที่อยู่ในรูปของการเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือ
การสื่อสาร ได้แก่ การเคลื่อนไหวศีรษะ แขน ขาและล าตัว เป็นต้น  

6. วัตถุภาษา (Objectives) หมายถึง อวัจนภาษาที่เกิดจากการใช้และการเลือกวัตถุมาใช้
เพ่ือแสดงความหมายบางประการให้ปรากฏ ค าว่า “วัตถุ” ในที่นี้หมายถึงสิ่งของทุกขนาดทุกลักษณะ 
รวมทั้งเครื่องแต่งตัว 

7. ปริภาษา (Vocalics หรือ Paralanguage) หมายถึง อวัจนภาษาที่เกิดจากการใช้น้ าเสียง
ประกอบถ้อยค าที่พูดออกไป น้ าเสียงที่เปล่งออกไปนั้นไม่ใช่ถ้อยค า แต่แนบสนิทอยู่โดยรอบถ้อยค า 
จนยากท่ีจะแยกออกจากกัน  
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ตามปกติแล้ว ปริภาษาหรือน้ าเสียงยังสามารถแบ่งเป็นมิติย่อย ๆ ได้อีก เช่น ความดัง-ค่อย 
ความเร็ว-ช้า จังหวะ ความชัดเจน และคุณภาพ ซึ่งแต่ละมิติเหล่านี้ ผู้ใช้น้ าเสียงสามารถจะบังคับให้
สารที่ส่งออกไปมีความหมายพิเศษ และผันแปรไปได้ไม่น้อยทีเดียว 

แนวคิดเรื่องหลักวิธีการน าเสนอข่าวอ่าน  
หลักวิธีการน าเสนอข่าวอ่าน (จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ, 2556) มีแนวทางปฏิบัติดังนี้  
1. อ่านด้วยส าเนียงการพูด การอ่านข่าวต้องไม่อ่านแบบ “นกแก้วนกขุนทอง” หรืออ่านแบบ

นักเรียนประถมหัดอ่าน แต่เป็นการเปล่งเสียงอ่านข้อความนั้น ๆ ด้วยน้ าเสียงที่เชื่อมั่น 
2. กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ความกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา ท าให้ข่าวนั้นชวนฟัง ดังนั้น

ผู้อ่านข่าวจึงต้องระมัดระวัง ไม่ใช้น้ าเสียงที่แสดงความเนือยเรื่อย ๆ  
3. ถูกต้อง ข่าวเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง จึงต้องมีความถูกต้อง เมื่อเกิดความผิดพลาดในการ

อ่าน ต้องแก้ไขในทันที พร้อมทั้งขออภัยผู้ฟัง 
4. กระชับ ชัดเจน ข่าวเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่คนฟังคนชมต้องการรับรู้อย่างชัดเจนว่า

อะไรเป็นอย่างไร ไม่ชักช้า การอ่านข่าวจึงต้องกระชับชัดเจน ไม่ต่อ ไม่เติมใด ๆ ทั้งสิ้น  
5. รักษาความเป็นกลาง ผู้อ่านข่าวต้องรักษาความเป็นกลาง ไม่โอนเอียงไปในด้านใดด้าน

หนึ่ง แม้ในความคิดจะคิดอย่างไรก็ตาม แต่เมื่อเป็นผู้อ่านข่าวต้องมีจริยธรรมไม่น าความคิดของตนไป
สอดแทรกในข่าว ไม่ว่าจะด้วยการใช้เสียงที่ชื่นชมหรือเกลียดชัง เป็นต้น สิ่งที่ต้องปฏิบัติ คือเป็นกลาง 
เท่านั้น 

6. รักษาเวลา รายการทุกรายการมีเวลาเป็นตัวก าหนดที่ตายตัว ผู้อ่านข่าวจึงต้องอ่านให้
ทันเวลา 

หลักการแสดงในเรื่องปฏิกิริยาคู่แสดงและสถานการณ์แวดล้อม 
หลักการแสดงในเรื่องปฏิกิริยาคู่แสดงและสถานการณ์แวดล้อม (สดใส พันธุมโกมล , 2542) 

ได้จ าแนกหลักส าคัญที่นักแสดงละครอาจน ามาใช้เพ่ือให้มีปฏิกิริยาและการปรับตัวให้เข้ากับคู่แสดง
และสถานการณ์แวดล้อมในละครอันจะน าไปสู่การสื่อสารที่เป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ ไว้ 3 หลักการ
ดังนี้ 

1. มองให้เห็น กล่าวคือ นักแสดงที่ขาดทักษะในข้อนี้มักท าท่ามองแต่ไม่ได้เห็นอะไรอย่าง
จริงจัง อาจสังเกตได้จากนัยน์ตาของนักแสดงผู้นั้นไม่สื่อความหมาย โดยนัยน์ตาจะแข็งปราศจาก
ความอ่อนไหวของการรับส่งความรู้สึก วิธีการแก้ไขการแสงดประเภทนี้ คือ นักแสดงต้องน า
ความสามารถในการมองให้เห็นในชีวิตจริงมาใช้เวลาแสดง 

2. ฟังให้ได้ยิน นักแสดงบางคนจะแสดงเฉพาะเวลาพูด แต่เมื่อบทพูดของตนจบแล้วจะไม่ฟัง
คนอ่ืนเลย เพียงแต่ท าท่าเหมือนฟังเท่านั้น 
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3. พูดให้สื่อความหมาย ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักแสดงที่พูดแล้วไม่สื่อความหมาย มักเกิดจาก 
ไม่รู้ความหมายของสิ่งที่พูด ไม่เห็นภาพของสิ่งที่พูด และไม่รู้ความต้องการของตนเองขณะพูด 
 
วิธีการวิจัย 

ผู้ศึกษาใช้หลักการปฏิบัติสัมผัสประสบการณ์ความจริงใจภายในตามหลักการสอนการแสดงที่
สอนกันเป็นปรกติให้กับนักเรียนที่เรียนด้านการแสดง แต่ในที่นี้ผู้ศึกษาน ามาทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนในห้องเรียนปฏิบัติการทางวาทวิทยาเพื่อมุ่งพัฒนาการพูดเป็นหลัก โดยเป็นนิสิต
เอกภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร แบ่งเป็นชาย 4 คน หญิง 24 คน โดยผู้ศึกษาจะเริ่มจากปิดไฟในห้อง  

1. จากนั้นให้ผู้เรียนหลับตา จะนั่งหรือนอนหลับตาแล้วแต่ห้องที่ใช้ฝึก 
2. ต่อมาผู้ศึกษาจะสั่งให้ผู้เรียนหายใจเข้า-ออกตามที่จังหวะที่ผู้ศึกษาบอก เข้า-ออก เข้า-

ออก สักระยะจนแน่ใจว่าสมาธิของผู้เรียนเริ่มเข้าที ่
3. จากนั้นผู้ศึกษาจะสั่งให้ผู้เรียนผ่อนคลายอวัยวะส่วนต่าง ๆ ใช้เวลาค่อย ๆ ไล่เรียงมาตั้งแต่

ศีรษะ ตา ท้ายทอย หลัง แขน ขา ปลายมือ ปลายเท้า 
4. แล้วก็ถึงขั้นตอนส าคัญ คือการพาผู้เรียนไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงของผู้เรียนแต่ละคน 

โดยผู้สอนจะใช้ค าพูดค่อย ๆ จูงใจให้ผู้เรียนนึกถึงภาพประสบการณ์ในอดีตของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้
ผู้สอนจะก าหนดว่าให้นึกผู้เรียนนึกถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไร ส่วนใหญ่แล้วผู้ศึกษามักให้นึกถึง
เหตุการณ์ที่ผู้เรียนรู้สึกเศร้าเสียใจ เนื่องจากเหตุการณ์ท านองนี้มักจะฝังใจมากกว่าเหตุการณ์ดี  ๆ 
ภาพจะชัดเจนและผุดขึ้นมาง่ายเพราะยังติดอยู่ในความทรงจ า 

5. จากนั้นผู้ศึกษาจะค่อย ๆ ถามความรู้สึกของผู้เรียนเพ่ือให้คิดตามและเห็นภาพชัดขึ้น ๆ 
แล้วจึงค่อยชวนให้คิดถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ ระหว่างนี้ผู้สอนจะพูดกระตุ้นให้ผู้เรียนนึกภาพและ
ส ารวจความรู้สึกของตัวเอง สลับกับความเงียบเป็นระยะ 

6. ผู้ศึกษาจะคอยสังเกตดูอาการของผู้เรียน จนกระทั่งเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง สังเกตได้
จากผู้เรียนหลายคนเริ่มมีสีหน้าปวดร้าว บางรายถึงขั้นน้ าตาไหล เมื่อแน่ใจว่าความรู้สึกของผู้เรียน
ชัดเจนมากพอ ผู้สอนจะให้ผู้เรียนค่อย ๆ ลืมตาขึ้น แล้วจึงเปิดไฟในห้อง 

7. ผู้ศึกษาสั่งให้ผู้เรียนพูดอะไรก็ได้ที่รู้สึกกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในความทรงจ าของแต่ละคน  
8. ให้ผู้เรียนน าเอาประสบการณ์สัมผัสความจริงใจภายในไปประยุกต์ใช้ในการฝึกการพูดทั้ง

ประเภทการสื่อสารในที่ชุมชน และการสื่อสารมวลชน 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาหลักการปฏิบัติสัมผัสประสบการณ์ความจริงใจภายในกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ผู้เรียนในห้องเรียนปฏิบัติการทางวาทวิทยาพบว่า ผู้เรียนแต่ละคนพูดออกมาด้วยท่าทางและน้ าเสียง
ที่สอดคล้องกันอย่างจริงใจ บางรายกล่าวค าว่า “ขอโทษ” สั้น ๆ แต่เปี่ยมด้วยพลังและความหมาย 
บางรายบอกว่า “ไม่น่ารู้จักกันเลย.” บางรายบอกว่า “คิดถึงนะ” ในขั้นตอนนี้หากสามารถบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวในรูปของคลิปวีดีโอไว้ได้จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจแบบฝึกหัดนี้มากขึ้น เมื่อเห็นสีหน้าท่าทาง
ของตนเองในคลิปที่บันทึกไว้ ในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนพูดแค่สั้น ๆ แต่เต็มไปด้วยพลัง
และความหมายเพราะผู้เรียนพูดจากความรู้สึกจริง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน (Inner Realism) ขณะนั้น 
อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีการบันทึกวีดิโอและเปิดให้กลุ่มตัวอย่างดูตัวเอง แต่ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่าง
ก็ยืนยันว่า ผลจากการใช้แบบฝึกหัดนี้คือผู้เรียนรู้สึกตระหนักถึงตนเองขณะที่พูดอย่างจริงใจว่าเป็น
การพูดที่ช่างสื่อความหมาย ทั้งยังเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้เรียนว่าสามารถพูดอย่างจริงใจได้ไม่ยาก 
เพียงแค่เข้าใจในเรื่องที่พูด และต้องการพูดเรื่องนั้นอย่างแท้จริง จากนั้นผู้สอนอาจให้ผู้เรียนสัมผัส
ประสบการณ์ในรูปแบบอ่ืนอีกสักหนึ่งตัวอย่าง อาจเป็นประสบการณ์ดี  ๆ น่าประทับใจ เพ่ือความ
เข้าใจที่มากยิ่งขึ้น 

จากนั้นได้น าเอาผลจากการสัมผัสประสบการณ์ความจริงใจภายในมาใช้พัฒนาทักษะด้าน
วาทวิทยา ด้วยการเริ่มให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้กับการใช้เสียงในบริบทต่าง ๆ โดยผู้ศึกษาได้เลือกบทอ่าน
ที่มีแนวการใช้เสียงในบริบทที่ต่าง ๆ กันไป โดยอาศัยหลักการคือให้ผู้เรียนอ่านบทจนเข้าใจ จากนั้น
ตีความให้ได้ว่าควรใช้เสียงสูง กลาง ต่ าระดับใด ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะใช้แบบฝึกหัดฝึกการใช้เสียงใน
ทางการแสดงอีกแบบฝึกหัดหนึ่งร่วมด้วย โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ คือ 

1. ให้ผู้เรียนฝึกพูดสั้น ๆ ด้วยเสียงกลางปกติดที่พูดเป็นประจ า อาจเป็นค าว่า สวัสดีค่ะ/ครับ 
จากนั้นจึงให้ผู้เรียนค่อย ๆ เปลี่ยนระดับเสียงสูงขึ้นเรื่อย ๆ  

2. ให้ผู้เรียนกลับเริ่มต้นพูดค าว่า สวัสดีค่ะ/ครับ ด้วยเสียงกลางปกติอีกครั้ง จากนั้นให้ค่อย 
ๆ เปลี่ยนระดับเสียงต่ าลงเรื่อย ๆ  

3 สรุปบทเรียนว่าเราสามารถเปลี่ยนระดับเสียงสูงต่ าตามแต่ละบริบทของสิ่งที่จะพูด โดย
เสียงสูงมักใช้ในบริบทที่สนุกสนาน ตื่นเต้น สงสัย ใคร่รู้ หรือเมื่อต้องท าเสียงเด็ก เสียงผู้หญิง เป็นต้น 
ส่วนเสียงต่ า มักใช้ในบริบทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เรื่องราวที่เป็นทางการ จริงจัง เป็นคนสูงวัย หรือ
เมื่อต้องท าเสียงผู้ชาย หรือเสียงคนแก่ เป็นต้น 

4 อธิบายการประยุกต์ใช้กับการพูดหรือการบรรยายต่าง ๆ โดยเน้นย้ าให้ผู้เรียนใช้ร่วมกับ 
ความจริงภายใน (Inner Realism) ซึ่งความจริงภายในจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้พูดหรือผู้บรรยายเข้าใจ
ในบทพูดหรือบทอ่านก่อน จากนั้นค่อยพูดหรืออ่านด้วยความเข้าใจจากข้างในอย่างแท้จริง 
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ขั้นตอนสุดท้ายให้ผู้เรียนลองประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการพูดทั้งประเภทการสื่อสารในที่
ชุมชน และการสื่อสารมวลชน ซึ่งผลที่ได้จะน าเสนอตามวัตถุประสงค์ 3 ประการดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาการพัฒนาอวัจนภาษาเพื่อการพูดด้วยหลักการแสดง 
จากแนวคิดเรื่องหลักวิธีการน าเสนอข่าวอ่าน (จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ, 2556)  หาก

พิจารณาให้ดีแล้ว หลักการดังกล่าวยังดูเป็นนามธรรมอยู่มาก ผู้ที่เพิ่งเริ่มฝีกการพูดการใช้เสียงจะยังไม่
สามารถจินตนาการได้ดีนักว่าน้ าเสียงที่มีส าเนียงของการพูดนั้นเป็นอย่างไร เสียงแบบใดจึงเรียกว่า
เชื่อมั่น มีชีวิตชีวา และเป็นกลาง รวมทั้งควรท าเสียงสูงอย่างไรในช่วงไหน เสียงทุ้มต่ าในช่วงใดจึงจะ
พอดีต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นช่องว่างของหลักการทางวาทวิทยาที่หลักการแสดงจะมาช่วยอธิบายในเชิงการ
ปฏิบัติเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากการสัมผัสประสบการณ์ความจริงใจภายใน (Inner 
Realism) แล้วจึงน ามาใช้พัฒนาอวัจนภาษาเพ่ือการพูด ซึ่งน้ าเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัจนภาษา 
แล้วก็เริ่มให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้กับการใช้เสียงในบริบทต่าง ๆ โดยผู้ศึกษาเลือกบทอ่านที่มีแนวการใช้
เสียงในบริบทที่ต่าง ๆ กันไป โดยอาศัยหลักการคือให้ผู้เรียนอ่านบทจนเข้าใจ จากนั้นตีความให้ได้ว่า
ควรใช้เสียงสูง กลาง ต่ าระดับใด  

ซึ่งในข้ันตอนนี้ หลังจากผู้เรียนฝึกพูดสั้น ๆ ด้วยเสียงกลางปกติที่พูดเป็นประจ า จากนั้นจึงให้
ผู้เรียนค่อย ๆ เปลี่ยนระดับเสียงสูงขึ้นเรื่อย ๆ แล้วจึงค่อย ๆ เปลี่ยนระดับเสียงต่ าลงเรื่อย ๆ ผล
การศึกษาพบว่าสามารถเปลี่ยนระดับเสียงสูงต่ าตามแต่ละบริบทของสิ่งที่จะพูด โดยเสียงสูงมักใช้ใน
บริบทที่สนุกสนาน ตื่นเต้น สงสัย ใคร่รู้ หรือเมื่อต้องท าเสียงเด็ก เสียงผู้หญิง เป็นต้น ส่วนเสียงต่ า มัก
ใช้ในบริบทเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ เรื่องราวที่เป็นทางการ จริงจัง เป็นคนสูงวัย หรือเมื่อต้องท าเสียง
ผู้ชาย หรือเสียงคนแก่ เป็นต้น 

และหลังจากนั้นเมื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ร่วมกับ ความจริงภายใน (Inner Realism) ซึ่งความ
จริงภายในจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้พูดหรือผู้บรรยายเข้าใจในบทพูดหรือบทอ่านก่อน แล้วค่อยพูดหรือ
อ่านด้วยความเข้าใจจากข้างในอย่างแท้จริง ผลการศึกษาพบว่าเมื่อผู้เรียนอ่านแบบฝึกการใช้เสียงที่มี
เนื้อหาและบริบทเกี่ยวกับสิ่งลึกลับ ผู้เรียนเลือกใช้เสียงที่ค่อนข้างต่ า และเมื่อเป็นแบบฝึกหัดที่มีบริบท
เกี่ยวกับสิ่งที่น่าตื่นเต้น ผู้เรียนเลือกใช้เสียงค่อนข้างสูงกว่าปกติเล็กน้อย ส่วนแนวบันเทิงผู้เรียนจะใช้
เสียงสูงมากหน่อย  

อย่างไรก็ตามผู้ศึกษายังพบว่าแม้ผู้เรียนจะเลือกใช้ระดับเสียงได้เหมาะสมแต่จะมีปัญหา
ประการหนึ่งร่วมด้วยคือมีการใช้น้ าเสียงที่ปราศจากความจริงใจ โดยพยายามท าสุ้มเสียงทุ้มต่ าให้น่า
กลัว เกินจริง หรือท าน้ าเสียงกระแทกกระทั้นเพ่ือให้ดูเหมือนน่าตื่นเต้นอย่างเป็นธรรมชาติ แม้กระทั่ง
มุ่งท าเสียงสูง-ต่ า ให้หวือหวาเหมือนกับข่าวบันเทิงที่เคยได้ยินมา หากผลที่ออกมาแลดูจอมปลอม 
(Fake Natualism) ผู้ศึกษาจะชี้ให้เห็นว่าถ้าฝึกอ่านบทให้เข้าใจ และน าเสนอด้วยความเข้าใจที่แท้จริง
จากภายใน โดยเทียบเคียงกับแบบฝึกหัดสัมผัสประสบการณ์ความจริงใจภายใน (Inner Realism) ที่
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ท าไปก่อนหน้า ผู้เรียนจะเข้าใจมากขึ้นถึงความต่างของการใช้เสียงแบบเสแสร้งแกล้งท าให้สุ้มเสียงน่า
กลัว น่าตื่นเต้น หรือท าเสียงให้ดูเหมือนสนุกสนานบันเทิงใจ กับการที่เรารู้สึกได้ว่ามันน่ากลัวหรือน่า
ตื่นเต้น หรือสนุกสนานจริง ๆ นั้นเป็นอย่างไร ผลก็คือเมื่อผู้ เรียนฝึกอ่านอีกครั้งโดยปรับใช้
ประสบการณ์ความจริงใจภายใน พบว่าผู้เรียนสามารถอ่านและสื่อสารได้ดียิ่งข้ึน  

นอกจากปัญหาที่กล่าวมา ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนที่ฝึกการใช้เสียงมีอีกหนึ่งปัญหาคือ การ
วางบทบาทผิดที่ ของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเริ่มเข้าใจการใช้ความจริงภายในควบคู่ไปกับการเลือกใช้
ระดับเสียงที่เหมาะสมกับบริบทแล้ว ยังพบว่าผู้เรียนอ่านบทที่เกี่ยวกับสิ่งลึกลับเสมือนเป็นผีหรือสิ่ง
ลึกลับนั้นเอง หรืออ่านข่าวบันเทิงอย่างมีอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงแต่เป็นการวางบทบาทเหมือน
อิจฉาริษยามากกว่าจะเป็นการหยอกล้อคนในข่าว ในขั้นตอนนี้จึงได้มีการอธิบายเรื่องของบทบาทการ
แสดงของนักแสดงที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในฐานะผู้ให้เสียงบรรยายร่วมด้วย โดยเน้นให้เห็นถึงบทบาท
ของผู้ให้เสียงบรรยายบทแนวลึกลับน่าค้นหาว่าผู้ให้เสียงเป็นเพียงบุคคลที่สามที่มองเข้าไปในเรื่องที่
น าเสนออย่างเข้าอกเข้าใจมากกว่าที่จะรู้สึกเป็นสิ่งลึกลับเสียเอง ส่วนบทแนวบันเทิง ผู้ให้เสียงควรให้
เสียงด้วยความจริงภายใน ด้วยความรู้สึกยินดีผสมผสานความรู้สึกหยอกล้อคู่วิวาห์คนบันเทิงตาม
เนื้อหาในแบบฝึกหัด ซึ่งหากไม่ระวัง มุ่งแต่ท าเสียงขึ้น-ลง สูง-ต่ า เพียงอย่างเดียว ก็อาจกลายเป็นการ
บรรยายที่ให้ความรู้สึกอิจฉาริษยามากกว่ายินดี  

มาถึงตรงนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้น้ าเสียงที่ เป็นกลาง ในการอ่านข่าวตาม
หลักการที่ รศ.จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้แนะน าไว้ข้างต้นในเรื่องการใช้น้ าเสียงที่เป็นกลางว่า 
น้ าเสียงที่เป็นกลางในการอ่านข่าวนั้น เริ่มต้นจากท าความเข้าใจเนื้อข่าวก่อน เหมือนกับนักแสดงท า
ความเข้าใจบทที่ตนได้รับ จากนั้นก็ตีความบท แล้วจึงอ่านด้วยความเข้าใจจริง ๆ ในฐานะบุคคลที่สาม
ที่ก าลังน าเสนอข่าวอ่านด้วยเสียงแบบเป็นกลางนั้นเป็นอย่างไร  

ส่วนเรื่องการประยุกต์ใช้ความจริงใจภายใน (Inner Realism) เพ่ือพัฒนาสีหน้าท่าทางเพ่ือ
การพูด ผลการศึกษาพบว่า การพูดด้วยสีหน้าท่าทางที่เหมาะสมสอดคล้อง หากผู้พูดวางสมาธิผิดที่ 
โดยมุ่งสมาธิไปจดจ่อที่การจะท าสีหน้าท่าทางประกอบเรื่องราวเป็นหลัก แทนที่จะมุ่งสมาธิไปที่
เรื่องราวเนื้อหาที่พูดอย่างจริงใจ สีหน้าท่าทางก็จะเป็นไปอย่างปลอม ๆ ประดักประเดิด เช่นกัน  

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาการพูดที่ไม่สื่อสารด้วยหลักการแสดง 
ปัญหาประการหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับการพูดอยู่เสมอคือ การพูดที่ไม่สื่อสาร หรือที่เรียกให้

เข้าใจง่าย ๆ คือ “การพูดไปอย่างนั้นเอง” โดยมากจะเกิดกับการพูดประเภทอ่านจากต้นฉบับ และ
การพูดจากการท่องจ า เพราะการพูดโดยอ่านจากต้นฉบับ บางครั้งผู้ พูดมักอ่านออกเสียงโดย
ปราศจากความเข้าใจ มุ่งแต่จะอ่านออกเสียงแต่เพียงอย่างเดียว ฉะนั้นความจริงใจในการพูดย่อมไม่มี
แน่นอน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การประกาศแจ้งรายการในแต่ละช่วงของสถานีโทรทัศน์หลาย ๆ ช่อง 
ที่ผู้ประกาศแจ้งรายการจะอ่านจาก Auto Script ที่อยู่หน้ากล้อง โดยไม่สนใจให้ความหมายกับบทที่
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อ่านอย่างจริงจัง การพูดนั้น ๆ ก็จะปราศจากความจริงใจโดยสิ้นเชิง ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้ฟังฟังผ่านหูไป
แบบผ่าน ๆ เช่นเดียวกัน ซ้ าร้ายหากเป็นการพูดจากการท่องจ า ผู้พูดมักมุ่งแต่จะท่องเพียงอย่างเดียว 
ไม่ได้สนใจเนื้อหาที่แท้จริงของสารที่ต้องสื่อ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือการท่องจ าข้อมูลสินค้าของพิธีกร
ประชาสัมพันธ์สินค้าตามห้างที่เรียกกันติดปากว่า M.C. หรือพริตตี้ ข้อสังเกตที่สะท้อนว่าพิธีกรบางคน
มุ่งท่องจ าข้อมูลอย่างเดียวคือ การพูดแบบไม่หายใจ เพราะเกรงว่าจะลืมข้อมูลที่ท่องมา หรือการพูด
แบบเน้นทุกค า เพราะไม่ได้ให้ความส าคัญกับสาระส าคัญการจับประเด็นเนื้อหา การเน้นทุกค าสะท้อน
ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับข้อมูลทุกตัวอักษร ซึ่งหากมีการท าความเข้าใจบท และจับประเด็นมา
ก่อน การพูดจะเน้นเฉพาะบางจุดที่ส าคัญ มีการผ่อนสั้น ผ่อนยาวในการพูด มากกว่าจะเน้นทุกค า ผล
คือผู้ฟังก็จะจับประเด็นไม่ได้เช่นกันว่าส่วนใดของข้อมูลที่ส าคัญมากกว่า ได้แต่  “ฟังผ่านหูไปอย่าง
นั้นเอง” เช่นกัน 

ปัญหาเช่นนี้ผู้ศึกษาได้ให้ผู้เรียนแก้ไขด้วยการท าความเข้าใจบท และใช้แนวคิดเรื่องการใช้
หลักการปฏิกิริยาคู่แสดงและสถานการณ์แวดล้อม มาประยุกต์ใช้พบว่าผู้เรียนเมื่อได้บทพูดมาแล้ว 
ผู้เรียนมีการอ่านบท ท าความเข้าใจ และตีความบทก่อน แล้วจึงพูดด้วยความจริงภายในที่เกิดจาก
ความเข้าใจที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามพูดเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจให้ได้ 
ผลคือท าให้ผู้เรียนสามารถสมาธิที่ตัวเนื้อหาส าคัญได้ถูกจุด ที่ส าคัญผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะสื่อสารไป
ถึงผู้ฟังให้เข้าใจในสิ่งที่ตนเองพูดจริง ๆ จึงพูดได้สื่อความหมายมากขึ้น สื่อสารมากขึ้น ผู้ฟังก็จะรับ
สารด้วยความเข้าใจมากข้ึนไปด้วย 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาการพัฒนาการฟังเพื่อการพูด และเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ตลอดจนบรรยากาศในการพูดด้วยหลักการแสดง 

ปัญหาการพูดอีกประการหนึ่งคือ เมื่อต้องพูดเป็นคู่ ในการท าหน้าที่พิธีกรคู่ หรือเมื่อต้อง
สื่อสารแบบสองทางกับผู้ฟังในบางช่วง อย่างการสัมภาษณ์พูดคุย หรือการสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยการ
ถาม-ตอบ กับผู้ฟังในบางช่วง ปัญหาที่มักพบในการท าหน้าที่พิธีกรคู่ เช่น เมื่อต่างคนต่างมีบทพูดของ
ตนเอง พิธีกรบางคู่จะไม่ฟังกันและกัน แต่จะรอแค่จังหวะที่อีกฝ่ายหยุดพูด ก็จะพูดในส่วนที่เป็นคิว
ของตน ปัญหาคือเมื่อไม่ฟังกันอย่างจริงจัง บางครั้งอีกฝ่ายยังพูดไม่จบแค่จั งหวะการทิ้งช่วงพูดดู
เหมือนเป็นจังหวะหยุด พิธีกรอีกคนอาจจะพูดแทรกขึ้นมาทั้งที่ยังไม่ถึงคิวของตน หรือเมื่อเกิดปัญหา
อีกฝ่ายลืมบทหรือเกิดการพูดท่ีผิดพลาดบางประการ พิธีกรที่ไม่ฟังกันจริงก็จะไม่สามารถช่วยเหลือกัน
ได้ทันท่วงที เป็นต้น 

ส่วนในกรณีที่มีการสัมภาษณ์ อาทิ รายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีการต่อสายโทรศัพท์ หรือเป็น
รายการสัมภาษณ์ผู้ร่วมรายการ ปัญหาที่มักพบคือ พิธีกรถามค าถามไปแล้วแต่ไม่ฟังค าตอบ บางครั้ง
พิธีกรก็ถามซ้ าในประเด็นที่ผู้ตอบได้ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมไปแล้วในค าถามก่อนหน้า เป็นต้น  ส่วนใน
กรณีการพูดในที่ชุมชนที่ผู้พูดต้องการเรียกความสนใจจากผู้ฟังเพ่ือสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม 
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มักจะเกิดปัญหาเมื่อผู้พูดถามค าถามกับผู้ฟัง แต่ไม่ฟังค าตอบอย่างแท้จริง ผลคือการสร้างการมีส่วน
ร่วมล้มเหลว เป็นต้น 

ปัญหาในลักษณะเช่นนี้ผู้ศึกษาได้น าหลักการแสดงในเรื่องปฏิกิริยาคู่แสดงและสถานการณ์
แวดล้อมเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ทั้งนี้ (สดใส พันธุมโกมล,2542) โดยน ามาประยุกต์ใช้กับผู้เรียนในการ
ฝึกพูดทั้งแบบการสื่อสารในที่ชุมชน และการสื่อสารมวลชน พบว่าผู้เรียนพัฒนาการใช้สายตามองผู้ฟัง
อย่างใส่ใจหรือที่เรียกว่า มี eyes contact ในการพูดนั่นเอง ซึ่งการมองให้เห็นจริง ๆ ตามหลักการ
แสดงในเรื่องปฏิกิริยาคู่แสดงและสถานการณ์แวดล้อม ผู้เรียนสามารถตอบตัวเองได้เป็นระยะว่า
ปฏิกิริยาของผู้ฟังท่ีมีต่อผู้พูดและเรื่องที่ฟังเป็นอย่างไร ผลดีอีกประการในการมองให้เห็นจริง ๆ คือ ผู้
พูดมีการปรับท่าทีตลอดจนเทคนิคการพูดให้สอดรับกับปฏิกิริยาของผู้ฟังในบางช่วงได้ 

นอกจากนี้เมื่อน าหลักการแสดงในเรื่องปฏิกิริยาคู่แสดงและสถานการณ์แวดล้อมในเรื่องการ
ฟังให้ได้ยินมาปรับใช้กับผู้เรียนในการสื่อสารมวลชนโดยการฝึกสัมภาษณ์ในรายการสนทนา เห็นได้ชัด
ว่าจากเม่ือผู้สัมภาษณ์แค่แกล้งท าให้เหมือนฟัง มักจะพยักหน้าในจังหวะที่ผู้ตอบยังตอบไม่จบประเด็น 
ซ้ าร้ายพิธีกรบางราย ยังตอบรับว่า “ค่ะ” หรือ “ครับ” ทั้งท่ีผู้ตอบยังพูดไม่ถึงไหน ยังไม่อยู่ในจังหวะที่
ควรจะแสดงออกว่าเข้าใจ ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการที่ผู้สัมภาษณ์หรือพิธีกรคู่ฟัง
อีกฝ่ายจริง ๆ อย่างตั้งใจ 

ส่วนหลักการพูดให้สื่อความหมาย ได้ถูกน ามาใช้ให้ผู้เรียนศึกษาบทที่ได้มาด้วยการท าความ
เข้าใจใน 3 ระดับคือ ความหมายของค าพูด (Text) ความหมายใต้ค าพูด (Subtext) ตลอดจน
ความหมายระหว่างค าพูด (Between the lines) หรือความหมายที่ละไว้ ในระหว่างเตรียมตัวพูด ผล
ปรากฏว่าช่วยให้การพูดนั้น ๆ สื่อความหมายมากกว่าการพูดแบบ “พูดไปอย่างนั้นเอง” 
 
สรุปการวิจัย 

การใช้หลักการแสดงเพื่อพัฒนาวาทวิทยา สามารถน าไปใช้ได้จริง เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่เน้น
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจ จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากความจริงใจ (Sincerity) ที่ทั้ง
นักแสดงและผู้พูดควรมีแล้ว รายละเอียดอ่ืนล้วนเป็นเพียงปลีกย่อยเท่านั้น เพราะเรื่องส าคัญที่สุดคือ
ความจริงใจที่เป็นกุญแจส าคัญทั้งส าหรับการแสดงและการพูดที่ดีที่ควรฝึกให้มีเป็นอันดับแรก แล้ว
เป้าหมายของการเป็นนักแสดงและนักพูดที่ดีก็จะอยู่ใกล้แค่เอ้ือม 
 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาเรื่องนวัตกรรมการพัฒนาวาทวิทยาด้วยการแสดงพบประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 
ที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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1. เมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดเรื่องหลักวิธีการน าเสนอข่าวอ่าน (จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิ
กิจ 2556) ที่ได้มีการน าเสนอแนวทางปฏิบัติว่าต้องอ่านด้วยส าเนียงการพูด ต้องไม่อ่านแบบ “นกแก้ว
นกขุนทอง” แต่เป็นการเปล่งเสียงอ่านข้อความนั้น ๆ ด้วยน้ าเสียงที่เชื่อมั่น กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา 
ผู้เรียนบอกว่าการฝึกพูดตามแนวคิดดังกล่าว โดยเฉพาะการฝึกพูดทั่ว ๆ ไป ที่มักจะบอกว่าหลักการ
พูดที่ดีต้องพูดให้จริงใจ ไม่ใช้เสียงราบเรียบระดับเดียวกันตลอด (Monotone) ไม่เป็นธรรมชาตินั้น 
ผู้เรียนสะท้อนว่าการเรียนเช่นนั้นไม่เป็นรูปธรรม และไม่สามารถจับต้องได้ว่าพูดอย่างไรที่ว่ามี
ชีวิตชีวา พูดอย่างไรเรียกว่าไม่จริงใจ ใช้เสียงแบบใดที่เรียกว่า Monotone ที่ส าคัญต้องท าอย่างไรจึง
จะถือว่า เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวาและจริงใจ ไม่ Monotone แต่พอใช้หลักการแสดงเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในตัวบท ด้วยการปฏิบัติสัมผัสประสบการณ์ความจริงใจภายใน ( Inner) ก่อน แล้วจึงเปลี่ยน
เสียงสูงต่ าตามความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นภายในหลังจากนั้น ผู้เรียนสามารถท าได้เองโดยรู้สึกได้ว่า หลัง
ปฏิบัติการสัมผัสประสบการณ์ความจริงใจภายใน ความเข้าใจในตัวบทรวมถึงการออกเสียงในการพูด
เป็นไปเองโดยธรรมชาติ ไม่ต้องพยายามประดิษฐ์หรือบังคับแต่อย่างใด 

2. ด้านประโยชน์ทางวิชาการ ก่อนการปฏิบัติสัมผัสประสบการณ์ความจริงใจภายใน (Inner) 
ผู้เรียนเข้าใจว่า การแสดงคือการพยายามเสแสร้งปั้นแต่งค าพูด กิริยาท่าทาง และเป็นแค่การ
เลียนแบบชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สดใส พันธุมโกมล เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและ
วิธีแก้ไขปัญหาของนักแสดงในการก ากับการแสดงละครสมัยใหม่แนวต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่ระบุว่า
ปัญหาของการแสดงคือ คนไทยทั่ว ๆ ไปนั้นมักจะใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่า “แสดง” ทับศัพท์
ว่า “แอ็กท์” (To Act = แสดง: Acting = การแสดง) โดยเข้าใจว่าหมายถึง เสแสร้งแกล้งท า ดังนั้น
เมื่อพูดถึง “การแสดง” (Acting) หรือ “การเล่นละคร” (Play Acting) คนส่วนใหญ่จึงมักคิดว่าการ 
“แสดง” ไม่ใช่ความจริง หรือเป็นการ “เล่นละคร” ไม่ใช่ชีวิตจริง ซึ่งความคิดหรือความเชื่อดังกล่าว
จะน าไปสู่การแสดงที่เสแสร้งแกล้งท า และเมื่อความเข้าใจผิดในประเด็นดังกล่าวหมดไปหลังจาก
ผู้เรียนได้ลองปฏิบัติสัมผัสประสบการณ์ความจริงใจภายใน (Inner) ก็เกิดความเข้าใจใหม่ว่าการแสดง
เป็นการแสดงออกซึ่งความจริงภายใน และเมื่อผู้พูดได้ฝึกปฏิบัติตามหลักการแสดงเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการพูด ผู้พูดก็สามารถเข้าใจได้ว่าการพูดอย่างจริงใจ หรือเสแสร้งแกล้ง
ประดิษฐ์นั้นต่างกันอย่างไรด้วยเช่นกัน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์เนื้อหาของวรรณกรรมมุขปาฐะเกี่ยวกับวัด
สิงห์ ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 2) วิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมมุขปาฐะ
เกี่ยวกับวัดสิงห์ ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสิงห์ และอดีตผู้น าชุมชนที่มีภูมิล าเนาและ
อาศัยอยู่ใกล้เคียงวัดสิงห์ เป็นระยะเวลา 60 ปีขึ้นไป กลุ่มท่ี 2 คือ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นสมาชิกชุมชนที่อายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเป็นผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับวัดสิงห์ จ านวน 6 คน ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการคัดเลือกแบบ
บอกต่อ (Snowball Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะเกี่ยวกับวัดสิงห์แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) เรื่องเล่าที่
เป็นเกร็ดความรู้ 4 เรื่อง 2) ความเชื่อ 3 เรื่อง และ 3) ประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติ 4 เรื่อง คุณค่าของ
วรรณกรรมมุขปาฐะมี 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุณค่าด้านสติปัญญาที่ให้ความรู้เรื่องประวัติและสิ่งส าคัญของ
วัดในอดีต 2) คุณค่าด้านอิทธิพลต่อความเชื่อ การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ 3) คุณค่า
ด้านอารมณ์ คือการเป็นศูนย์รวมจิตใจความภาคภูมิใจของชาวบ้าน 
 
ค าส าคัญ: เนื้อหาวรรณกรรมมุขปาฐะ คุณค่าวรรณกรรมมุขปาฐะ วัดสิงห์ต าบลบางคูเวียง 
 
Abstract 

The objectives of this research were to: 1) analyzed the content of oral 
literature about Wat Sing Bang Khu Wieng Sub-district, Bang Kruai District, Nonthaburi 
Province 2) Analyzed the value of oral literature about Wat Sing. The target group 
was divided into 2 groups. The first group was the informants who were the abbot of 
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Wat Sing and the former community leaders who had a domicile and lived near Wat 
Sing more than 60 years. The second group consisted of 6 community members aged 
more than 60 years old and knew about Wat Sing, which were selected by Snowball 
Sampling Technique. The instrument used in this study was an in-depth interview. 
The results revealed that 1) There were 3 types of oral literature about Wat Sing 
which are 1) 4 stories of knowledge, 2) 3 beliefs, and 3) 4 traditions and practices. 
The Values of oral literature were 1) give knowledge about the history and 
importance of temples in the past 2) the value of influence on beliefs preservation 
of ancient monuments, artifacts and 3) emotional values was to be the center of the 
pride of the villagers. 
 
Keywords: oral literary content, oral literary value, Wat Sing in Bang Khu Wieng 
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