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ขอตกลง 
 1. บทความทุกเรื่องตองเปนบทความในศาสตรหรือสาขาที่เก่ียวของท่ีวารสารวิชาการเฉลิม
กาญจนารับตีพิมพเทานั้น 
 2. บทความทุกเรื่องตองไดรับการตรวจทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 3. ความคิดเห็นใดๆ ที่ลงตีพิมพในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
เปนของผู เขียน (ความคิดเห็นใดๆ ของผู เ ขียน กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ไมจําเปนตองเห็นดวย) 
 4. กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ไมสงวนสิทธิ์ใน
การคัดลอก แตใหอางอิงแสดงแหลงท่ีมาดวย 
 5. ในกรณีท่ีพบวาบทความถูกตีพิมพซ้ําในวารสารอ่ืน และกองบรรณาธิการลงความเห็นวา 
“ตีพิมพซ้ํา” บรรณาธิการขอยกเลิกบทความ และจะแจงหนวยงานตนสังกัดเจาของบทความทันท ี



บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เดินทางมาถึงปที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม 
ถึงเดือน มิถุนายน 2559 และถึงแมจะอยูในระยะเริ่มตนก็ตาม แตเราก็ใหความสําคัญที่สุดกับมาตรฐานทางวิชาการ โดยทาง
กองบรรณาธิการไดจัดทําระเบียบวาดวยมาตรฐานวารสารวิชาการขึ้นดวยการอนุวัติมาตรฐานวารสารของศูนยดัชน ี        
การอางอิงวารสารไทย (TCI) และของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงมาตรฐานที่ใชกันในวารสารวิชา
ในระดับสากลมาเปนแนวทางในการจัดทําวารสารของเราใหดียิ่งๆขึ้น นอกจากนั้นทางกองบรรณาธิการไดปรับปรุงในสวน
มาตรฐานในหลายๆ ประการ ไมวาจะเปนการจัดทําฐานขอมูลออนไลน มาตรฐานกองบรรณาธิการ มาตรฐานผูทรงคุณวุฒิ 
เปนตน 
 สําหรับวารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยที่นาสนใจหลายเรื่องดวยกันไมวาจะเปนเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร ของศุภรางค 
แสงหิรญั โดยพบขอมูลดานแรงจูงใจทั้ง 6 ดานอยูในระดับดีมาก สวนสุดาวรรณ พรมลี และรองศาสตราจารยอนุศักดิ์ เกตุสิริ 
ซึ่งเขียนบทความวิจัยเรื่องสภาพการบริหารตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา      
ตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก สวน อุดร ไชยภักดี และรองศาสตราจารยสมาน อัศวภูมิ 
ไดเขียนบทความเรื่องภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา
ภาพรวมอยูในระดับมาก และ จารุณีย พรมสีใหม รองศาสตราจารย ดร.สมาน อัศวภูมิ ไดเขียนบทความวิจัยเรื่อง บทบาท
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก โดยบทบาทเก่ียวกับการตัดสินใจเปนบทบาทอันดับตนของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
 นอกจากนั้นอรฌา ศรีสมุทร และรองศาสตราจารยสมาน อัศวภูมิ ไดเขียนบทความวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก ตามมาดวย พัชรวลัย บรรเทา ไดนําเสนอผลการ เรื่อง ศึกษาผลการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 พบวาโดยภาพรวมมีการดําเนินงาน อยูในระดับมาก  
 สําหรับผูชวยศาสตราจารยตรีเนตร สาระพงษ และคณะ ไดตีพิมพบทความวิจัยเรื่อง การสวมหมวกกันนิรภัยใน
การขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา: พฤติกรรมและกฎหมาย ซึ่งผลการศึกษาพบวาภาพรวม
จะสวมหมวกนิรภัยเปนประจํา และผลการประชุมเชิงปฎิบัติการไดมีการพัฒนากฎหมายและโครงการตางๆ จากงานวิจัย 
ตามมาดวย รองศาสตราจารยสมศักดิ์ บุตราช ที่เขียนบทความวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล ในพื้นที่ชานเมืองและชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบวา
ประชาชนพึงพอใจการใหบริการสุขภาพของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตชานเมืองมากกวาเขตชนบท          
และ สุรสัวดี กัลยาสทิธิ์ ตีพิมพบทความวิชาการเรื่อง ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนในคดียาเสพติด ซึ่งไดเสนอทางออกในการแกไขปญหาโดยการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาปรับใชในการ
ดําเนินคดยีาเสพติดในเด็กและเยาวชน 
 ทายที่สุดกองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาวารสารวิชาการฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูอานและสังคมวิชาการ
ตอไป 

ดร.สุชีราภรณ ธุวานนท 
บรรณาธิการ 
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา โดยศึกษาในเชิงพฤติกรรมและกฎหมาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยดานพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัย ไดแก แบบสอบถาม ศึกษาจากกลุมตวัอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จํานวน 357คน วิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คาสถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสวนของการแกไขปญหาการ
สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษานั้น ใชการประชุมระดมสมองกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก นักศึกษา 
คณาจารยท่ีเกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหา (solution base) รวมกันระดม
สมองในการหาทางออกรวมกัน (solution base) ในการแกปญหาพฤติกรรมการไมสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษา 
 การศึกษาพบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางจะสวมหมวกนิรภัยเปนประจํา แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวากลุม
ตัวอยางจะสวมหมวกนิรภัยเปนบางครั้งเมื่อเดินทางในระยะใกล 
 เมื่อพิจารณาจากกลุมตัวอยางกลุมตางๆ พบวา กลุมตัวอยางที่มีแนวโนมสวมหมวกนิรภัยเปนบางคร้ังเมื่อเดนิทาง
ในระยะใกล ไดแกกลุมตัวอยางเพศหญิง กลุมตัวอยางที่ไมใชเจาของรถ กลุมตัวอยางที่ขับรถจักรยานยนตเปนระยะเวลา 1-2 
ป กลุมตัวอยางที่ขับขี่รถจักรยานยนตมากกวา 4 ปขึ้นป กลุมตัวอยางที่ไมมีใบขับขี่ กลุมตัวอยางที่มีใบขับขี่แตใบขับขี่
หมดอายุ กลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต กลุมตัวอยางที่เคยไดรับอุบัติเหตุจากจักรยานยนต   จะ
สวมหมวกนิรภัย 1 ครั้ง กลุมตัวอยางท่ีไมเคยถูกจับ กลุมตัวอยางที่เคยถูกจับ 1 ครั้ง กลุมตัวอยางที่เคยถูกจับ 2 ครั้ง และ
กลุมตัวอยางที่ไมมีหมวกนิรภัยเปนของตนเอง 

กลุมตัวอยางที่มีแนวโนมสวมหมวกนิรภัยเปนบางคร้ังเมื่อเสนทางที่เดินทางการจราจรไมหนาแนนเดินทางสะดวก
ไดแก กลุมตัวอยางที่ขับรถจักรยานยนตเปนระยะเวลา 1-2 ปกลุมตัวอยางที่ไมมีใบขับขี่กลุมตัวอยางที่มีใบขับขี่แตใบขับขี่
หมดอายุกลุมตัวอยางทีเ่คยถูกจับ 1 ครั้ง กลุมตัวอยางที่เคยถูกจับ 3 ครั้งนอกจากนี้กลุมตัวอยางที่มีแนวโนมสวมหมวกนิรภัย
เปนบางครั้งเมื่อเปนผูโดยสารรถจักรยานยนต ไดแก กลุมตัวอยางที่มีใบขับขี่แตใบขับขี่หมดอายุ และกลุมตัวอยางที่เคยถูก
จับกุม 3 ครั้ง 
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บทความวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะในการจัดทําโครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย โครงการรถโมบายทําใบขับขี่รวม
กับสํานักงานขนสง และไดยกรางขอบังคับวาดวยการขับขี่ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาขึ้น 
คําสําคัญ : พฤติกรรม, หมวกนิรภยั, กฎหมาย, นักศึกษา, มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา 
 

Abstract 
 This research aims to study the law and the motorcycle helmet wearing behavior among 
Chalermkarnchana University students. The method of study involves the use of questionnaires which 
were distributed to 357 Chalermkarnchana University students, while at the same time using the 
software program to analyze the data.  The statistical calculation used in this research includes 
calculating percentage, average, and standard deviation. The research also involves brainstorming with 
stakeholders, such as students, lecturer and experts in order to find the way to change the behaviors of 
students who were not wearing motorcycle helmet. The study indicated that most students often wear 
motorcycle helmet, but sometime they do not wear motorcycle helmet especially when they traveling 
at close range.  

The study indicates that the groups, which do not always wear motorcycle helmet when they 
traveling at close range, are female; the persons without their own motorcycle; the persons with 
motorcycle riding experience of 1-2 years; the persons with motorcycle riding experience of over 4 years; 
the persons with no driving license; the persons who their driving license have expired; the persons with 
no experience in motorcycle accident; the persons with only one time experience in motorcycle 
accident; the persons who have never been arrested; the persons who were arrested for one time; the 
persons who had been arrested for two times; and the persons without their own motorcycle helmet.  

The groups, which are likely to wear motorcycle helmets when there is no traffic jam, are the 
persons with motorcycle riding experience of 1-2 years; the persons with no driving license; the persons 
who their license have expired; the persons who were arrested for one time; the persons who had been 
arrested for three times. Interestingly, the groups, which are likely to wear motorcycle helmets only 
when they are the passenger on the back of motorcycle, are the persons who their license have expired; 
and the persons who had been arrested for three times.  

The research provides the recommendations for the safe driving campaign project and the 
mobile office project for issuing driving license in cooperation with the Land Transport Office, while it 
also formulates the regulation for safe driving of the Chalermkarnchana University. 
Keywords : Behaviors, Motorcycle Helmet, Law, Students, Chalermkarnchana University 
 
1. บทนํา  

ปจจุบันนี้อัตราการตายของคนไทยเนื่องจาก
อุบัติเหตุทางบกมีจํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะจากการขับขี่
จักรยานยนต มีผูปวย ผูพิการ และผูที่ เสียชีวิตดวย
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมีปริมาณมากขึ้นเชนกัน 
เมื่ อ เปรียบ เที ยบกับการเกิ ดอุ บั ติ เหตุจากการใช
ยานพาหนะอื่นๆ โดยเฉลี่ยผูเสียชีวิตจากการขับขี่และ
ซอนทายรถจักรยานยนตมีจํานวนประมาณวันละ       

24 คน หรือรอยละ 40 ของผูขับขี่รถจักรยานยนต (กรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2552) โดยมีสาเหตุ
หลักของการเกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรก ไดแก ขับรถเร็ว
เกินกวากฎหมายกําหนด ตัดหนากระชั้นชิด และแซงรถ
ผิดกฎหมาย ซึ่งระดับอายุของผูเสียชีวิตอยูระหวาง 15-
44 ป ทั้งนี้เนื่องจากผูขับขี่มีความคึกคะนอง สนุกสนาน 
ชอบเสี่ยงภัย ขาดสติในการขับขี่รถจักรยานยนตโดยที่ไม
สวมหมวกนิรภัย (สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ 2549) 
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ขอมูลจากศูนยอํานวยการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางรถถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2555 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุ
ทางถนน ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2555 เกิดอุบัติเหตุ
รวมทั้งหมด 3,093 ครั้ง  มีผูเสียชีวิต 336 คน บาดเจ็บ 
3,375 คน โดนยานพาหนะที่ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ
รถจักรยานยนตรอยละ 81.47 โดยมีผูศึกษาถึงสาเหตุที่
ทํ าให รถจักรยานยนตเป นพาหนะที่ทํ าให เกิดการ
บาดเจ็บและเสยีชีวิตสูง เนื่องจากรถจักรยานยนตไมมีสิ่ง
ปองกันการขับขี่เหมือนยานพาหนะอื่น ทําใหมีโอกาสที่
จะบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงกวายานพาหนะประเภทอื่น
เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ  เพ ราะ เมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ ท า ง
รถจักรยานยนต สวนใหญผูขับขี่มักถูกเหวี่ยงออกจากรถ 
ทําใหศีรษะกระทบกับวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง เชน พื้น
ถนน (ปราณี ทองคํา และคณะ, 2551)  

สอดคลองกับขอมูลของศูนยความรวมมือแหง
องคการอนามยัโลก ดานการปองกันอุบัติเหตุ ที่วา  

“ จากสถิติพบวาผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 
รอยละ 23 เกิดจากรถจักยานยนต สําหรับประเทศไท
พบวามีอัตราการตายจํานวน 26000 คนตอป คิดเปน 
38 รายตอประชากรแสนคน ซึ่งเปนอันดับ 6 ของโลกที่
มีความปลอดภัยทางทองถนนนอยที่สุด และในจํานวน
ผูเสียชีวิต 26000 ราย พบวา ภาพรวมผูใชรถจักยาน
ยนตสวมหมวกนิรภัย รอยละ 43 ในจํานวนนี้เปนผูขับขี่
สวมหมวกนิรภัย รอยละ 52 โดยผูสวมหมวก รอยละ 20 
เทานั้น โดยกลุมผู ใหญสวมหมวกนิรภัย รอยละ 49 
วัยรุนสวมหมวกนิรภัย 28 และ เด็กรอยละ 7 เทานั้น”   

 จากขอมูลที่ กล าวมานี้  สาเหตุของการ
เสียชีวิตของผูขับขี่รถจักรยานยนตสูงสุดอยูที่สมอง จาก
การที่ศีรษะกระแทกพื้นและไดรับการกระทบกระเทือน
ไปยังสมอง ซึ่งหมวกนิรภัยเปนวัตกรรมเดียวในปจจุบันที่
สามารถนํ าป อ งกั นการบาด เจ็บที่ ศี รษะของผู ใช
จักรยานยนต สามารถลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุได
รอยละ 29 และลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ไดรอยละ 40 ผูขับขี่ที่ไมสวมหมวกนิรภัยมีความเสี่ยงตอ
การบาดเจ็บที่ศีรษะมากกวาผูสวม 3 เทา (National 
Highway Traffic Safety Administration : NHTSA) 
แมวาหมวกนิรภัยเปนอุปกรณที่สําคัญในการลดความ
รุนแรงจากการบาดเจ็บทางสมอง ลดชวยลดอัตราเสี่ยง
จากอุบัติเหตุได แตผูขับขี่และผูโดยสารจักรยานยนตเอง

ยังไมตระนักถึงความสําคัญในการใชหมวกนิรภัย โดยมี
รายงานการศึกษาของมูลนิธิไทยโรดส พบวา ในจํานวน
ผูใชจักรยานยนตใน 73 จังหวัด มีผูที่ไมสวมหมวกนิรภัย
สูงถึง รอยละ 30 (มูลนิธิไทยโรดส, 2553) 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปนสถานศกึษา
แหงหนึ่งที่ใชจักรยานยนตเปนพาหะในการเดินทางมา
ศึกษาจํานวนมาก ซึ่งถาหากนักศึกษาไมมีพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยแลว ก็อาจกอใหเกิดอันตรายไดดังนั้น
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยจึงเปนเร่ืองสําคัญมาก ซึ่ง
จะตองการศึกษาวาพฤติกรรมการใชหมวกนิรภัยขึ้น 
เพื่อที่ จะไดทราบและหาแนวทางในการสงเสริมให
นักศึกษาตระหนักและหันมาสนใจการสวมหมวกนิรภัย
เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดอันตรายทั้งที่จะเกิดกับตัวนักศึกษา
เองและบุคคลอื่นๆ ดวย 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
ในการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา 
 2.2 เพื่อพัฒนาแนวทางในการแกปญหาในการ
ขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา  
 
3. วัสดุอปุกรณและวิธดีําเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้ งนี้ เป นการวิจัย เชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยมี วัตถุประสงค  เพื่ อศึกษา
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ส ว ม ห ม ว ก นิ ร ภั ย ใน ก า ร ขั บ ขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัย เฉลิม
กาญจนา มีระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมประชากร ไดแก นักศกึษามหาวิทยาลัย

เฉลิมกาญจนา จํานวนประมาณ 5,000 คน ใชวิธีการ
กําหนดกลุมตัวอยาง โดยอางอิงการกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางจากตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ของเครซี่และมอรแกน  ดังตารางที่ 1 และไดกําหนด
กลุมตัวอยางจํานวน 357 คน 

ตารางที่ 1 ขนาดกลุมตัวอยางของเครซี่และ
มอรแกน 
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ที่มา: Robert V.Krejcie and Earyle W. Morgan, 

1970 อางถึงใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิ
สรรพ, ม.ป.ป., หนา 4  

 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
 3.2.1 ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ การ

เป น เจ าของรถ  ป ระสบการณ ในการขับขี่  การมี
ใบอนุญ าตขับขี่  ประสบการณ การไดรับอุบัติ เหตุ 
ประสบการณการกระทําความผิด การมีหมวกนิรภัย 
ชนิดของหมวกนิรภัย  

 3.2.2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤตกิรรมการ
สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา  

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยสรางขึ้น

โดยใชขอมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร 
ตํารา วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากผลการ
สนทนากลุมระหวางกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนาและผูวิจัย ไดแก  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยางปจจัยดานบุคคล เปนคําถามเกี่ยวกับ
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 2 ขอ 
ไดแก อายุ เพศ  

สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับหมวก
นิรภัย ซึ่ งเปนลักษณะแบบเลือกตอบ เปนคําถาม
ปลายเปด จํานวน  7 ขอ ไดแก รถจักรยานยนตที่ทาน

ใชอยูเปนของทานหรือไม ขับรถจักรยานยนตมาเปน
เวลานานแคไหน มีใบอนุญาตขับขี่หรือไม เคยประสบ
อุบัติ เหตุจากรถจักรยานยนตหรือไม  เคยถูกจับกุม
ความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนตหรือไม มีหมวกนิรภัย
เปนของตัวเองหรือไม และชนิดของหมวกนิรภัย เปนตน 

สวนที่  3 พฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัย แบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับความถี่
ของพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) 3 
ระดับจํานวน 10 ขอ โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนน 
ดังน้ี 
 1) สวมหมวกนิรภัยเปนประจํา 
 ใหคะแนน  3 
 2) สวมหมวกนิรภัยบางคร้ัง  
 ใหคะแนน 2 
 3) ไมสวมหมวกนิรภัย 
 ใหคะแนน  1 
มีเกณฑในการแปลผล ดังนี ้
 1) คาเฉลี่ย 1.00 – 1.67 หมายถึง ไมสวม
หมวกนิรภัย 
 2) คาเฉลี่ย 1.68 - 2.34 หมายถึง สวมหมวก
นิรภัยบางครั้ง 
 3) คาเฉลี่ย 2.35 - 3.00 หมายถึง สวมหมวก
นิรภัยเปนประจํา 

 3.3.2 การรวมรวมความคิดเห็นจาก
บุคคลจากภาคสวนตางๆ ในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของกับ
งาน วิ จั ย  (stakeholder) ซึ่ งผู วิ จั ย ได นํ า เส น อ ผ ล
การศึกษาซึ่งเปนขอมูลที่เกิดจากการเก็บแบบสอบถาม
เพื่อตอที่ประชุมเพื่อใหไดทราบถึงขอมูลเบ้ืองตนอันเปน
เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหา (solution base) เพื่อใหที่
ประชุมรวมกันระดมสมองในการหาทางออกรวมกัน 
(solution base) นอกจากนั้นยังมีตัวแทนภาควิชาการ 
อันไดแก รองอธิการฝายพัฒนานักศึกษา ซึ่งการประชุม
ครั้งนี้เปนการประชุมภายหลังจากที่ผูวิจัยไดผลการวิจัย
จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามแลว เพื่อระดม
สมองตลอดเพื่อหาแนวทางในการแกปญหารวมกันโดย
ในมีการดําเนินการประชุม โดยผูเขารวมประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการครั้งนี้เปนกลุมบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง 
(stakeholder) หรือผูใกลชิดหรือสัมผัสปญหากับปญหา
การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนตของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาโดยตรง เพื่อชวย
จัดทําขอบังคับหรือกฎหมายที่ เกี่ยวของ หรือจัดทํา
โครงการดานการพัฒนานักศึกษา หรือขอเสนอแนะตอ
มหาวิทยาลัย กลาวคือ ผูแทนนักศึกษา ผูแทนสโมสร
นักศึกษาของทุกคณะ อันไดแก คณะนิติศาสตร คณะ
รัฐศาสตร คณะพยาบาล และคณะสาธารณสุขศาสตร 
จํานวน 8 คน ผูแทนคณะ อันไดแก ผูแทนคณาจารย
ดานกิจกรรมนักศึกษาหรือการพัฒนานักศึกษาคณะละ 
1 คน จํานวน 4 คน ผูแทนมหาวิทยาลัย อันไดแก 
ผูรับผิดชอบงานดานการกิจกรรมนักศึกษาหรือการ
พัฒนานักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คน อัน
ไดแกผูปฏิบัติงาน 2 คน และผูบริหาร 1 คน 

3.4 การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
 1) ศึกษาเอกสาร บทความและรายงาน

การวิจัยเปนการคนควาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคดิ หลักการ
ทีเ่กี่ยวของกับคุณลกัษณะของบุคคล 

 2) กําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตใน
การสรางเคร่ืองมือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 3) นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความา
สรางเปนแบบสอบถาม 

 4) นํ าแบบสอบถามมาทบทวนเพื่ อ
ปรับปรุงแกไข  

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดทํา
ขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
จํานวน 357 ชุด เก็บขอมูลจากนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จากนั้นนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
ทางสถิตสิําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
  3.6.1 วิเคราะหปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
ประกอบดวย เพศ อายุ ชั้นป ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 3.6.2 วิเคราะหพฤติกรรมการสวมหมวก
นิ รภั ย ในการขับขี่ รถจั กรยานยนต ของนั กศึกษ า
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 
 

4. ผลการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จํานวนทั้งสิ้น 357 คน โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย แบงออกเปน 3 
สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 เปนคําถามปลายปดเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ  
 สวนที่  2 เปนคําถามปลายปดเกี่ยวขอมูล
เกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนต 
 สวนที่ 3 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของ
กลุมตัวอยาง ดงันี้ 
 ดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 311 ราย คิดเปนรอยละ 87.1 รองลงมาไดแก 
เพศชาย จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 12.9  
 ดานอายุ กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวง
อายุ 16-20 ป จํานวน 261 ราย คิดเปนรอยละ 73.1 
รองลงมาไดแก ชวงอายุ 21-25 จํานวน 86 ราย คิดเปน
รอยละ 24.1 และชวงอายุ 26-30 จํานวน 10 ราย คิด
เปนรอยละ 2.8 ตามลําดับ 

4.2 ผลวิ เคราะหขอมูลเกี่ ยวกับการใช
รถจักรยานยนตของกลุมตัวอยาง ดังนี ้

การเปนเจาของรถ พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเจาของรถเอง จํานวน 255 ราย คิดเปนรอยละ 
71.4 รองลงมาไดแก ไมเปนเจาของรถ จํานวน 102 ราย 
คิดเปนรอยละ 28.6 
 ประสบการณในการขับขี่ พบวา สวนใหญมี
ประสบการณ 4 ปขึ้นไป จํานวน 186 ราย คิดเปนรอย
ละ 52.1 รองลงมาไดแก ประสบการณ 1-2 ป จํานวน 
70 ราย คิดเปนรอยละ19.6 และประสบการณ 3-4 ป 
จํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 18.8 ตามลําดับ 
 การมีใบอนุญาตขับขี่การมีใบอนุญาตขับขี่ 
พบวา สวนใหญมีใบขับขี่ จํานวน 194 ราย คิดเปนรอย
ละ 54.3 รองลงมาไดแก ไมมีใบขับขี่ จํานวน 153 ราย 
คิดเปนรอยละ 42.9 และมีใบขับขี่แตหมดอายุ จํานวน 
10 ราย คิดเปนรอยละ 2.8 ตามลําดับ 
 ประสบการณการไดรับอุบัติเหตุ พบวา สวน
ใหญไมเคยประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต จํานวน 
167 ราย คิดเปนรอยละ 46.8 รองลงมาไดแก  เคย
ประสบอุบัติเหตุ 1 ครั้ง จํานวน 139 ราย คิดเปนรอยละ 
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38.9 และเคยประสบอุบัติเหตุ 2 ครั้งจํานวน 51ราย คิด
เปนรอยละ 14.3 ตามลําดับ 

ประสบการณการกระทําความผิด พบวา 
สวนใหญไมเคยกระทําความผิด จํานวน 180 ราย คิด
เปนรอยละ 50.4 รองลงมาไดแก เคย 1 ครั้ง จํานวน 
100 ราย คิดเปนรอยละ 29.1 และเคย 2 ครั้ง จํานวน 
33 ราย คิดเปนรอยละ 9.2 ตามลําดับ 
 การมีหมวกนิรภัย พบวา สวนใหญมีหมวก
นิรภัยเปนของตนเอง จํานวน 295 ราย คิดเปนรอยละ 
82.6 และไมมีหมวกนิรภัยเปนของตนเอง มีจํานวน 62 
ราย คิดเปนรอยละ 17.4 ตามลําดับ 
 ชนิดของหมวกนิรภัย พบวา ผูที่มีหมวก
นิรภัยเปนของตนเอง จํานวน 295 ราย มีหมวกนิรภัย 
แบบเต็มใบ จํานวน 144 ราย คิดเปนรอยละ 48.81 
รองลงมาไดแก มีหมวกนิรภัย แบบปดเต็มหนา จํานวน 
139 ราย คิดเปนรอยละ 47.12 และมีหมวกนิรภัย แบบ
ครึ่งใบ จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 4.07 ตามลําดับ 

4.3 ผลวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัย 
 1) พฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย พบวา 
ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวมหมวกนิรภัย “เปนประจํา” 
มีคาเฉลี่ย 2.51 เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต อยางไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางจะสวม
หมวกนิรภัยเปน “บางครั้ง” เมื่อ “เดินทางในระยะใกล” 
มีคาเฉลี่ย 2.27 

ตารางที่ 2 พฤตกิรรมในการสวมหมวกนิรภัย 
ขอ พฤติกรรมในการ

สวมหมวกนริภัย 
คาเฉลี่ย S.D. ระดับ

พฤติกรรม 

1 เมื่อเปน
ผูโดยสาร
รถจักรยานยนต
ทานจะหมวก
นิรภัย 

2.6 0.550 เปน
ประจํา 

2 เม่ือเปนผูขับขี่
รถจักรยานยนต
ทานจะสวม
หมวกนิรภยั 

2.57 0.534 เปน
ประจํา 

3 เมื่อเดินทางใน
ระยะใกลทาน
จะสวมหมวก

2.27 0.661 บางคร้ัง 

ขอ พฤติกรรมในการ
สวมหมวกนริภัย 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

นิรภัย 
4 เม่ือเดินทางใน

ระยะไกลทาน
จะสวมหมวก
นิรภัย 

2.63 0.534 เปน
ประจํา 

5 เมื่อเสนทางที่
เดินผานมา 
การจราจร
พลุกพลานทาน
จะสวมหมวก
นิรภัย 

2.54 0.592 เปน
ประจํา 

6 เม่ือเสนทางที่
เดินทาง
การจราจรไม
หนาแนน
เดินทางสะดวก
ทานจะสวม
หมวกนิรภยั 

2.41 0.601 เปน
ประจํา 

7 เมื่อทานตอง
เดินทางในขณะ
สภาวะรางกาย
ไมสมบูรณ เชน 
มีความเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลา
ทานจะสวม
นิรภัย 

2.52 0.607 เปน
ประจํา 

8 เม่ือทานเดินทาง
ในขณะฝนตก
ทานจะหมวก
นิรภัย 

2.59 0.552 เปน
ประจํา 

9 เมื่อทานเดินทาง
ในชวงกลางคนื
ขณะขับ
รถจักรยานยนต
ทานจะสวม
หมวกนิรภยั 

2.48 0.593 เปน
ประจํา 

10 ในชางเวลา
รีบเรงหรือ

2.49 0.598 เปน
ประจํา 
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ขอ พฤติกรรมในการ
สวมหมวกนริภัย 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

เรงดวนขณะขับ
รถจักรยานยนต
ทานจะสวม
หมวกนิรภยั 

 คาเฉลี่ยโดยรวม 2.51 0.373 เปน
ประจํา 

 
 2) กลุมตัวอยาง “เพศหญิง” จะสวมหมวก
นิรภัยเปน “บางครั้ง” เมื่อ “เดินทางในระยะใกล” มี
คาเฉลี่ย 2.23 
 3) กลุมตวัอยางที่ “ไมใชเจาของรถ” จะสวม
หมวกนิรภัยเปน “บางครั้ง” เมื่อ “เดินทางในระยะใกล” 
มีคาเฉลี่ย 2.07 

4) กลุมตัวอยางที่ “ขับรถจักรยานยนตเปน
ระยะเวลา 1-2 ป” จะสวมหมวกนิรภัยเปน “บางครั้ง” 
เมื่อ “เสนทางที่เดินทางการจราจรไมหนาแนนเดินทาง
สะดวก”  มี ค า เฉลี่ ย  2.29 และ เมื่ อ  “ เดิ นทางใน
ระยะใกล” มีคาเฉลี่ย 2.11 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยาง
ที่ “ขับขี่รถจักรยานยนตมากกวา 4 ปขึ้นป” จะสวม
หมวกนิรภัยเปน “บางครั้ง” เมื่อ “เดินทางในระยะใกล” 
มีคาเฉลี่ย 2.27 
 5) กลุมตัวอยางที่  “ไมมีใบขับขี่” จะสวม
หมวกนิรภัยเปน “บางครั้ง” เมื่อ “เสนทางที่เดินทาง
การจราจรไมหนาแนนเดินทางสะดวก” มีคาเฉลี่ย 2.33 
และเมื่อ “เดินทางในระยะใกล” มีคาเฉลี่ย 2.14 สวน
กลุมตัวอยางที่ “มีใบขับขี่แตใบขับขี่หมดอายุ” จะสวม
หมวกนิรภัยเปน “บางครั้ง” เมื่อ “เดินทางในระยะไกล” 
มีคาเฉลี่ย 2.30 เมื่อ “เดินทางในระยะใกล” มีคาเฉลี่ย 
2.30 เมื่อ “เปนผูโดยสารรถจักรยานยนต” มีคาเฉลี่ย 
2.20 และเมื่อ “เสนทางที่เดินทางการจราจรไมหนาแนน
เดินทางสะดวก” มีคาเฉลี่ย 2.00 

6) กลุมตวัอยางท่ี “ไมเคยไดรับอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต” และกลุมตัวอยางที่  “เคยไดรับ
อุบัติเหตุจากจักรยานยนตจะสวมหมวกนิรภัย 1 ครั้ง” 
จะสวมหมวกนิรภัยเปน “บางครั้ง” เมื่อ “เดินทางใน
ระยะใกล” มีคาเฉลี่ย 2.28 และ 2.17 ตามลําดับ 

7) กลุมตัวอยางที่ “เคยถูกจับกุม 3 ครั้ง” 
จะสวมหมวกนิรภัยเปน “บางครั้ง” เมื่อ “เปนผูโดยสาร

รถจักรยานยนต” มีคาเฉลี่ย 2.23 กลุมตัวอยางที่ “ไม
เคยถูกจับ” “เคยถูกจับ 1 ครั้ง” และ “เคยถูกจับ 2 
ครั้ง” จะสวมหมวกนิรภัยเปน “บางครั้ง” เมื่อ “เดินทาง
ใน ระ ย ะ ใก ล ”  มี ค า เฉ ลี่ ย  2.24 2.22 แ ล ะ  2.15 
ตามลําดับ กลุมตัวอยางที่ “เคยถูกจับ 1 ครั้ง” และ 
“เคยถูกจับ 3 ครั้ง” จะสวมหมวกนิรภัยเปน “บางครั้ง” 
เมื่อ “เสนทางที่เดินทางการจราจรไมหนาแนนเดินทาง
สะดวก” มีคาเฉลี่ย 2.34 และ 2.23 ตามลําดับ 

8) กลุมตัวอยางที่ “ไมมีหมวกนิรภัยเปนของ
ตน เอ ง”  โดยส วน ให ญ จะสวมห มวกนิ รภั ย เป น 
“บางครั้ง” สวนกลุมตัวอยางที่ “มีหมวกนิรภัยเปนของ
ตนเอง” จะสวมหมวกนิรภัยเปน “บางครั้ง” เฉพาะเมื่อ 
“เดินทางในระยะใกล” มีคาเฉลี่ย 2.34 

4.4 การจัดประชุมรวมรวมความคดิเห็น 
ประชากรที่ เข ารวมประชุมสัมมนาเชิ ง

ปฏิบัติการครั้งนี้ เปนกลุมบุคคลที่ เกี่ยวของโดยตรง
(stakeholder) หรอืผูใกลชิดหรือสัมผัสปญหากับปญหา
การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษโดยตรง 
เพื่อชวยจัดทําขอบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือ
จั ด ทํ า โค รงก ารด าน ก ารพั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า  ห รื อ
ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ผลจากการประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาและเนนการมีสวน
รวมผูวิจัยไดดําเนินการโดยเนนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นวาจากผลการวิจัยควรมีผลในเชิง
รูป ธรรม ใน  2  ป ระก าร คื อ  ก ารจั ดทํ าระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยในเรื่องการขับขี่ กับการทําโครงการรณรงค
การขับขี่ปลอดภัย รวมถึงการทําความรวมมือกับ
สํานักงานขนสงจังหวัดศรีสะเกษเพื่อนํารถโมบายมา
บริการแกนักศึกษาเพื่อทําใบขับขี่ หรือตออายุใบขับขี ่ 

โดยที่ประชุมไดรวมกันยกรางขอบังคับ และ
จัดทํารางโครงการดงันี้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เรื่อง 
แนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา 

 1) ผูขับขี่และโดยสาร (ซอนทาย) ตอง
สวมใสหมวกนิรภัยทุกครั้ง เม่ือขับขี่รถจักรยานยนต เขา-
ออก ภายในมหาวิทยาลัย 
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 2) หากผูใดไมสวมใสหมวกนิรภัย จะ
ไมอนุญาตใหนํารถจักรยานยนตเขามาในมหาวิทยาลัย
โดยเด็ดขาด 

 3) ไมอนุญาตใหขับขี่และโดยสารซอน
สาม ภายในและบริเวณหนามหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด 

 4) ไมอนุญาตใหขับขี่ยอนหรือสวน
ทาง ภายในและบริเวณหนามหาวทิยาลัยโดยเด็ดขาด 

 5 ) เริ่ม ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่อ ง การขับขี่
รถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ตั้งแตวันที่ 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เปนตนไป 

ใน ก า ร นี้ ผู วิ จั ย ไ ด ย ก ร า ง  ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เรื่อง แนวปฏิบัติการขับขี่
รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพื่อ
นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
แลว 
 ในสวนของการแกปญหาจากกรณี ไมมี
ใบอนุญ าต หรือ ใบอนุญ าตหมดอายุ  ที่ ป ระชุมมี
ความเห็นวาควรมีการจัดทําความรวมมือกับสํานักงาน
ขนสงเพื่อขอรถโมบายมาใหบริการแกนักศึกษาในการ
จัดทําใบขับขี่ เพื่อใหนักศึกษาที่ไมมีใบอนุญาตไดเขา
กระบวนการอบรม และเรียนรูการขับขี่ที่ปลอดภัย 
รวมถึงนักศึกษาที่ใบอนุญาตขับขี่หมดอายุจะไดจัดทําให
ถูกตองตามกฎหมายตอไป 
 สวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ประชุมได
พิจารณาจากปญหารวมกันและเห็นวามหาวิทยาลัยควร
จัดทําโครงการสงเสริมวินัยจราจรและรณรงคสวมหมวก
กันน็อก 100 เปอรเซ็นต  ทั้ งนี้ เพื่อใหนักศึกษาและ
บุคคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุที่
ทําใหเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน เชนนี้ จึงเห็น
ควรดําเนินการโครงการสงเสริมวินัยจราจรและรณรงค
สวมหมวกกันน็อก 100 เปอรเซ็นต  สรางเสริมวินัย
จราจรโดยใหคณาจารยใหคําแนะนําใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา และมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจะทําการ
รณรงคใหนักศึกษาและบุคคลากรทราบถึงมาตรการ
ความปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยไดจัดขึ้น 
 
5. การอภิปรายผล  
  จากการศึกษาและการวิ เคราะหข อมูล 
สามารถอภิปรายผลการศกึษาได ดังน้ี 

 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มักจะสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต อยางไร
ก็ตาม พบวาเมื่อเดินทางในระยะทางที่ไมไกลนัก กลุม
ตัวอยางจะไมสวมหมวกนิรภัยในบางครั้ง สอดคลองกับ
งานของชีติพัทธ ขอนพิกุล นพดล กรประเสริฐ และ
ปรีดา พิชยาพันธ (2558) ที่ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ
และพฤติกรรมดานความปลอดภัย สําหรับผู ขับขี่
รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัย ซึ่งพบวา ผูขับขี่และ
โดยสารรถจักรยานยนตมีพฤติกรรม การสวมหมวก
นิรภัยในการเดินทางในระยะทางไกลๆ (มากกวา 5 
กิโลเมตร) มากกวาการเดินทางในระยะทางใกลๆ (นอย
กวา 5 กิโลเมตร) และในงานของบุบผา ลาบทวี (2555) 
ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยของผูบาดเจ็บการขับขี่รถจักรยานยนต
โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉลิมพระเกียรติ  พบวา
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวม ผูบาดเจ็บ
จากก ารขั บ ขี่ ร ถ จั ก รย าน ยน ต ที่ ม า รับ บ ริ ก า รที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติสวนใหญมี
พฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยเหมาะสม (mean=
2.39, S.D.=0.475) อยางไรก็ตาม ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ เมื่อเดินทางในระยะใกลทานจะสวมหมวกนิรภัย ( X 
=1.92, SD = 0.869) ทั้ งนี้  นักศึกษาอาจคิดวาการ
เดินทางในระยะทางสั้นๆ ใชเวลาไมนานนัก กอปรกับ
สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีการจราจรที่ไมหนาแนนทํา
ใหการเดินทางเปนไปโดยสะดวกและรวดเรว็ จึงเปนเหตุ
ใหนักศึกษาสวมหมวกนิรภัยแคบางครั้งเทานั้น  

2) กลุมตัวอยางเพศชายและกลุมตัวอยาง
เพศหญิงมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยแตกตางกัน
เล็กนอย โดยเพศชายมักสวมหมวกนิรภัยเปนประจําใน
ทุกสถานการณ ในขณะที่เพศหญิงจะไมสวมหมวกนิรภัย
ในบางครั้ ง เมื่ อ เดิ นทางในระยะทางที่ ไม ไกลนั ก 
สอดคลองกับการศึกษาของเฉลิมกิต เพชรรัตน (2544 
อางถึงใน บุบผา ลาบทวี, 2555) ไดศึกษาพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยของผูขับขี่รถจักรยานยนต พบวา เพศ
ชายจะใชรถจักรยานยนตมากกวาเพศหญิง และมี
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้
บรรจง พลไชย และอุทัยวรรณ สุกิมานิล (2554) ซึ่ง
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชหมวกนิรภัยของนักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนมระบุถึงเหตุผลที่เพศ
หญิงมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในระยะทางใกล
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เปนบางครั้งนั้น อาจเกิดจากการสวมหมวกนิรภัยทําให
ผลเสียทรง ขาดความสวยงาม ไมเปนระเบียบเรียบรอย 
ทําใหไมเปนที่นามองแกผูพบเห็น รวมถึงใสแลวไมมีใคร
เห็นใบหนา ประเด็นดังกลาวอาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
เพศหญิงมีแนวโนมการสวมใสหมวกนิรภัยนอยกวาเพศ
ชาย  
 3) กลุมตัวอยางที่ไมไดเปนเจาของรถ หรือ
หยิบยืมรถจักรยานยนตของผูอื่นมาขับขี่ มีแนวโนมที่จะ
ไมสวมหมวกนิรภัยในบางคร้ัง เมื่อเดินทางในระยะทางที่
ไมไกลนัก ประเด็นดังกลาวอาจมองไดดังน้ี ประการแรก 
ผูที่ไมไดเปนเจาของรถจักรยานยนตอาจไมมีหมวกนิรภัย
เปนของตนเอง จึงไมไดสวมหมวกนิรภัยในบางครั้ง 
ประการที่สอง ผูที่ไมไดเปนเจาของรถจักรยานยนต อาจ
ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายการจราจร
เทาที่ควร จึงทําใหไมไดสวมหมวกนิรภัยในบางครั้ง  

4) กลุมตัวอยางที่ขับขี่รถจักรยานยนตเปน
ระยะเวลา 1-2 ป จะไมสวมหมวกนิรภัยในบางครั้ง เมื่อ
เดินทางในระยะทางที่ ไม ไกลนักและเมื่ อ เสนทาง
การจราจรไมหนาแนน เชนเดียวกับกลุมตัวอยางที่ขับขี่
รถจักรยานยนตมากกวา 4 ปขึ้นปจะไมสวมหมวกนิรภัย
ในบางครั้ง เมื่อเดินทางในระยะทางที่ไมไกลนัก ทั้งๆที่ผู
ที่ขับขี่รถจักรยานยนตมาไมนานนักกลับสวมหมวกนิรภัย
เปนประจํา ประเด็นดังกลาวอาจมองไดวา ระยะเวลาใน
การขับขี่รถจักรยานยนตอาจไมสงผลตอพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัย หรือในอีกประเด็นหนึ่ ง ผูที่ ขับขี่
รถจักรยานยนตมานานอาจเกิดความประมาท เลยทําให
ในบางครั้งไมสนใจตอการปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต สอดคลองกับงานของบุบ
ผา ลาบทวี (2555) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูบาดเจ็บการขับขี่
รถจักรยานยนตโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ พบวาประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากกลุม
ตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญเปนผูที่ใชรถจักรยานยนตเพื่อ
ขับขี่สัญจรไป - มา สําหรับการเดินทาง ไมไดขับขี่
รถจักรยานยนตเปนอาชีพหลัก ทําใหไมตระหนักในการ
สวมหมวกนิรภัย ถึงแมจะมีประสบการณในการขับขี่มา
นานและกฎหมายบังคับใชหมวกนิรภัยในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล พบวาในบางครั้งเจาหนาที่ตํารวจอาจมี

ก า รบั งคั บ ใช ก ฎ ห ม าย ที่ ไม เข ม งว ด นั ก  ผู ขั บ ขี่
รถจักรยานยนตจึงอาจละเลยการสวมหมวกนิรภัยใน
บางคร้ัง  

อยางไรก็ตาม ในประเด็นดังกลาว แตกตาง
จากงานของณัฐบดี วิริยาวัฒน และสุรชาติ สินวรณ 
(2555) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใชหมวกนิรภัยในการ
ปองกันอุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต พบวา ปจจัยทางชีวสังคม  ซึ่งไดแก อายุ รายไดตอ
เดือน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การขับขี่รถจักรยานยนต และประสบการณในการเกิด
อุบัติเหตุ เปนตัวแปรที่มีผลตอความสัมพันธในการ
ทํานายพฤติกรรมการสวมใสหมวกนิภัย  กลาวคือ 
ระยะเวลาในการขับขี่รถจักรยานยนต ทําใหผูขับขี่
เล็งเห็นอันตรายและความจําเปนที่จะใชหมวกนิรภัยมาก
ขึ้น 
 5) กลุมตั วอย างที่ ไมมี ใบขับขี่ และกลุ ม
ตัวอยางที่มีใบขับขี่แตใบขับขี่หมดอายุ จะไมสวมหมวก
นิรภัยในบางครั้ง เมื่อเดินทางในระยะทางที่ไมไกลนัก
และเมื่อเสนทางการจราจรไมหนาแนน ทั้งนี้ เมื่อเปน
ผูโดยสารรถจักรยานยนต รวมถึงเมื่อเดินทางในระยะที่
ไกล พบวากลุมตัวอยางที่ใบขับขี่หมดอายุมีแนวโนมที่จะ
ไมสวมหมวกนิรภัยในบางครั้งมากกวา สอดคลองกับงาน
ข อ งบุ บ ผ า  ล า บ ท วี  (2555) ที่ ศึ ก ษ า ป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ
ผู บ าดเจ็บการขับขี่ รถจัก รยานยนต โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลมิพระเกียรติ พบวา การมีใบอนุญาตขับ
ขี่มีความสมัพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจาก
กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา สวนใหญไมมีใบอนุญาตขับ
ขี่ คิดเปนรอยละ 52.7 ทําใหไมเกิดความตระหนักในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต เพื่อใหเกิดพฤติกรรมในการขับขี่
อยางถูกตองไมฝาฝนกฎจราจร รวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจ
อาจไมไดมีการเขมงวดในการตรวจและจับกุมการขับขี่
รถจักรยานยนตที่ไมมีใบอนุญาต เชนเดียวกับการศึกษา
ของณัฎฐพัชร วงศธรรมมา (2550 อางถึงใน บุบผา ลาบ
ทวี, 2555) ที่ศึกษาความรูและพฤติกรรมการสวมหมวก
นิ รภัยของผู ใช รถจักรยานยนต  ศึกษากรณี  :ผู ใช
รถจักรยานยนตในเขตพื้นที่สถานีตํารวจนครบาลจระเข
น อ ย  พ บ ว าป จ จั ย ด าน ก ารมี ใบ อ นุ ญ าต ขั บ ขี่ มี
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

6) กลุมตัวอยางที่ไมเคยไดรับอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนตและกลุมตัวอยางที่เคยไดรับอุบัติเหตุ
จากจักรยานยนตเพียง 1 ครั้ง จะไมสวมหมวกนิรภัยใน
บางคร้ัง เมื่อเดนิทางในระยะทางที่ไมไกลนัก ขณะที่กลุม
ตัวอยางที่เคยไดรับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมากกวา 
1 ครั้ง มีแนวโนมสวมใสหมวกนิรภัยเปนประจํา ประเด็น
ดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูที่ไมเคยประสบอุบัติเหตุ หรือ
เคยประสบอุบัติเหตุแตไมบอยนัก ยังคงมีความประมาท
ในการป องกั นตน เองจากอุบั ติ เหตุ จากการขับขี่
รถจักรยานยนต สอดคลองกับงานของบุบผา ลาบทว ี
(2555) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยของผูบาดเจ็บการขับขี่รถจักรยานยนต
โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉลิมพระเกียรติ  พบวา 
ประสบการณการไดรับอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวน
ใหญไมเคยมีประสบการณการไดรบัอุบัติเหตุ คิดเปนรอย
ละ 52.7 ทําใหไมเกิดความตระหนักและเห็นความสาํคัญ
ของการสวมหมวกนิรภัย 

7) กลุมตัวอยางที่เคยถูกจับกุมในความผิด
เกี่ยวกับหมวกนิรภัยมากกวา 3 ครั้ง มีแนวโนมสวม
หมวกนิรภัยเปนประจํา ในทางตรงกันขาม กลุมตัวอยาง
ที่เคยถูกจับกุมนอยกวา 3 คร้ัง จะไมสวมหมวกนิรภัยใน
บางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเปนผูโดยสารรถจักรยานยนต 
เมื่อเดินทางในระยะทางที่ไมไกลนัก และเม่ือเสนทางที่
เดินทางการจราจรไมหนาแนน สอดคลองกับงานของ 
บุบผา ลาบทวี (2555) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสมัพันธตอ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูบาดเจ็บการขับขี่
รถจักรยานยนตโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ  พบวา ประสบการณการกระทําความผิดมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวก นิรภัยอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากกลุม
ตัวอยางที่ศึกษา สวนใหญไมเคยถูกจับกุมโดยเจาหนาที่
ตํารวจในโทษฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายบังคบัใชหมวก
นิรภัย ทําใหไมเกิดพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย
ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต และสอดคลองกับงานของ 
วลักษณสุดา พัฒนไพบูลย (2549 อางถึงใน ชีติพัทธ 
ขอนพิกุล นพดล กรประเสริฐ และปรีดา พิชยาพันธ, 

2558) ที่ระบุวาความเขมงวดและความตอเนื่องของการ
บังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐ การปฏิบัติหนาที่
ในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ การจราจรนั้น ตํารวจ
จราจรตองปฏิบัติหนาที่ภายในกรอบของกฎหมายดวย
ความยุติธรรม ปฏิบัติอยางเครงครัดตอ เนื่องและ
สม่ําเสมอ จะทําใหผูขับขี่และผูโดยสารรถจักรยานยนต
ไดรูและเขาใจวาการกระทําอยางไรเปนการกระทําที่ผิด 
และไมพึ งกระทํ า อีก  สงผลใหผู ขับขี่ และโดยสาร
รถจักรยานยนต มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยมากขึน้
และทําใหผูขับขี่และผูโดยสารรูสึกมีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อสวมหมวกนิรภัยและตระหนักถึงอุบัติเหตุจาก
การไมสวมหมวกนิรภัยมากยิ่งข้ึน 

8) กลุมตัวอยางที่ไมมีหมวกนิรภัยเปนของ
ตนเองมีแนวโนมที่จะไมสวมหมวกนิรภัยในบางครั้ง
มากกวา กลุมตัวอยางที่มีหมวกนิรภัยเปนของตนเอง 
สอดคลองกับงานของบุบผา ลาบทวี (2555) ศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั
ของผูบาดเจ็บการขับขี่รถจักรยานยนตโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ที่ระบุวา การมีหมวก
นิรภัยเปนของตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่มีหมวกนิรภัยเปนของ
ตนเอง ไดเห็นถึงความสําคัญของหมวกนิรภัยในการ
ปองกันการเกิดอุบัตเิหตุได จึงมีการสวมหมวกนิรภัยทุก
ครั้งเมื่อมีการขับขี่รถจักรยานยนต  

 
6. สรุปและเสนอแนะ  
 6.1 ขอเสนอแนะ 

1) มหาวิทยาลัยควรทําขอบังคับวาดวยการ
ขับขี่จักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ซึ่งผูวิจัยไดจัดประชุมระดมสมองจากผูมีสวน
เกี่ยวของ เพื่อยกรางขอบังคับดังปรากฏอยูในสวนของ
ผลการศกึษา 

2) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาควรจัดทํา
โครงการจัดทําใบขับขี่ โดยประสานงานกับสํานักงาน
ขนสงจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนํารถโมบายมาบริการทํา
ใบอนุญาตขับขี่ใหแกนักศกึษาที่ยังไมมีใบอนุญาตขับ ซึ่ง
ผูวิจัยไดจัดประชุมระดมสมองจากผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อ
ยกรางขอบังคับดังปรากฏอยูในสวนของผลการศกึษา 
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3) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ควรจัดทํา
โครงการรณรงคการขับขี่ปลอดภัย เพื่อรณรงคเปลี่ยน
ทัศนคติแกนักศึกษาใหหันมาเนนเรื่องความปลอดภัยใน
การขับขี่มากขึ้น ผูวิจัยไดจัดประชุมระดมสมองจากผูมี
สวนเกี่ยวของเพื่อยกรางขอบังคับดังปรากฏอยูในสวน
ของผลการศกึษา 

6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรศึกษาความสัมพันธระหวาง ความรู 
ทัศนคติ พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต 
 2) ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของผลกระทบทั้ง
ทางดานทางตรงและทางออมจากการสวมหมวกนิรภัย
ในการขับขี่รถจักรยานยนต  
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การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสุขภาพ 
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในพื้นท่ีชานเมืองและชนบท 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
Comparative Study on the Public’s Satisfaction Concerning Services as  
Provided by Sub-District Health Promotion Hospitals Situated in the 

Suburban and Rural Areas, Nakhon Si Thammarat Province 
 

รองศาสตราจารย สมศักดิ์ บุตราช 

คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

E-mail : bsomsak29@hotmail.co.th 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
สงเสริมตําบล (รพ.สต.) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจเปนรายดานและภาพรวมของประชาชน
ที่อาศัยในเขตชานเมืองและเขตชนบท จํานวนตัวอยางวิจัยรวมทั้งสิ้น 2,348 คน เครื่องมือวิจัยใชแบบสอบถาม เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรชั้นปที่ 3 การวิเคราะหขอมูล สถิติเชิงพรรณนาใช จํานวนความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงใช การประมาณคาแบบชวง (95 % CI) และการทดสอบ ที (t-Test)  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูไปใชบริการสุขภาพมีความพึงพอใจตอการใหบริการสุขภาพของ รพ.สต. ในภาพรวม ทุก

ดาน มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.14 ซึ่งจัดอยูในระดับ “มาก” หากแยกเปนเขตชานเมืองและเขตชนบท มีคาเฉลี่ย ( ) = 4.18 และ 
4.12 ตามลําดับ ซึ่งจัดอยูในระดับ “มาก” ทั้งสองเขตพื้นที่ และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจเปนรายดาน ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 4.11 ถึง 4.19 ซึ่งจัดอยูในระดับ “มาก” ทั้งสองเขตพื้นที่เชนกัน 2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการ
สุขภาพในพื้นที่เขตชานเมืองและชนบท พบวา ทั้งสองพื้นที่มีความพึงพอใจแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p < 
0.005) ในดานความพึงพอใจรวมทุกดาน ดานความสะดวกจากการใชบริการ ดานอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการ และดาน
ความเชื่อมั่นในการใหบริการ และดานขอมูลสขุภาพที่ไดรับ มีความแตกตางกันทางสถิตอิยางนัยสําคัญ (p = 0.037) แตดาน
ความสะอาด/ความสะดวกของอาคารสถานที่ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.25)  
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การใหบริการสุขภาพ, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the public’ s satisfaction concerning services as 

provided by sub-district health promotion hospitals.  The research was to compare levels of the public’ s 
general satisfaction involving people who resided in the suburb and rural areas.  The total number of the 
people who were selected as sampling population were 2,348.  Questionnaires were used as research 
instrument. Third year public health students participated in the data collection. In terms of data analysis, 
descriptive statistics was administered to yield frequency, percentage, mean, and standard deviation 
figures. The interval estimation and t-Test were used as inferential statistics.  
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Results of the study showed that: 1) Overall, the public’s satisfaction concerning the services 

as provided by sub-district health promotion hospitals was at the ‘high’ level with mean ( ) = 4.14. For 

the suburb area,  =  4. 18 while it were 4. 12 for the rural area.  When the levels of satisfaction were 
compared in details, the study found that X was between 4.11 to 4.19 which were considered ‘high’ for 
both residential areas.  2)  When areas of satisfaction were compared, convenience for receiving services, 
friendliness, confidence in quality of services and health data criteria figures showed statistical significant 
difference of p < 0.05, but there was no statistical significant difference when cleanliness and facilities data 
were analyzed (p > 0.25).  
Keywords: satisfaction, health services, sub-district health promotion hospital 
 
1. บทนํา 

 ในอดีตรัฐบาลภายใตการนําของนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภา
ผูแทนราษฎร ไววา จะปรับปรุงระบบบริการดาน
สาธารณสุขโดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาครัฐทุก
ระดับใหไดมาตรฐาน ยกระดับ "สถานีอนามัย” เปน 
“โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือ รพ.สต.” และ
พั ฒน า เ ค รื อ ข า ย ก า รส ง ต อ ใ นทุ ก ระ ดั บอย า งมี
ประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
กระทรวงสาธารณสุข ไดนํานโยบายไปปฏิบัติ โดย
กําหนดนโยบายและใหความสําคัญตอการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ทั้งในเขตเมืองและชนบท และจัดทํา
แผนพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พ.ศ. 
2552-2555 ขึ้น ไดพัฒนาศักยภาพและกระจายสถาน
บริการระดับปฐมภูมิ บุคลากรและอุปกรณ โดยการ
ยกระดับสถานบริการ เชน สถานีอนามัย ไดเปลี่ยนเปน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยมี
เปาหมายวา ในป 2553 และ 2554 จะยกระดับสถานี
อนามัยเปน รพ.สต. จํานวน 2,000 และ 7,770 แหง 
ตามลําดับ จึงคาดหมายวา ป 2555 จะมี รพ.สต. ทั่ว
ประเทศจํานวน 9,770 แหง นอกจากนี้ไดเพิ่มจํานวน
บุคลากรใหเพียงพอในตําแหนงที่จําเปน และฝกอบรม
เทคนิคการใหบริการและการใชเครื่องมือ ตลอดจนเพิ่ม
อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยและการใหบริการ
สุขภาพที่จําเปน (สมศกัดิ์ บุตราช, 2557) 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
ไดถูกกําหนดใหดําเนินงานโดยมุงเนนการใหบริการปฐม
ภูมิดานสาธารณสุขแบบผสมผสานทั้ งดานสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การรกัษาพยาบาลและการฟนฟู
สภาพ ที่งายตอการเขาถึง สรางการยอมรับและความพึง

พอใจใหกับประชาชน ซึ่งการดงักลาว รพ.สต. แตละแหง
ตองพัฒนาทั้ งดานงานในหนาที่รับผิดชอบ อาคาร
สถานที่และบุคลากรผูปฏิบัติงานประจํา เพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจ ประทับใจของผูมารับบริการ และเลือกไปใช
บริการอีกในคราวตอไป และการดําเนินงานที่ทําใหผูมา
รับบริการทั้งที่พอใจและไมพอใจของ รพ.สต. จะถูก
ผูใชบริการนําไปพูดตอ ๆ ในชุมชน ดังนั้น การศึกษา
ความพึงพอใจของผูมารับบริการตอบริการที่ไดรับจาก
สถานบริการแหงนั้น ๆ จึงเปนการประเมินผลสถาน
บริการทีมีประสิทธิภาพประการหนึ่ง นอกจากนี้ปจจุบัน
ไดมีการพัฒนาและรับรองคุณภาพบรกิารดานสขุภาพทั้ง
ดานการรักษาและความพึงพอใจตอการรับบริการ 
(Satisfaction of Services) ไดถูกนํามาเปนเคร่ืองชี้วัดที่
สํ าคัญของการประเมินคุณภาพการบริการที่ เนน
ผูรับบริการเปนศูนยกลาง (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, 
2537)  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 23 
อําเภอ ป -2548 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน 250 แหง โดยเฉลี่ยตําบลละ 1 แหง มีบุคลากร
สาธารณสุขตําแหนงตางๆ ประมาณ แหงละ 3-7 คน จึง
จะทําใหประชาชนในชนบทสามารถเขาถึงสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิไดสะดวกยิ่งๆ ขึ้น และไปใชบริการมากขึ้น 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2556) 
จากการ ไปติ ดตามนิ เทศงานการฝ กปฏิบั ติ ง า น
สาธารณสุขชุมชนแบบองครวมของนักศึกษาชั้นปที่ 3 
และ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา นครศรีธรรมราช ใน รพ.สต. ตาง ๆ สังเกตได
วาประชาชนไปใชบริการสุขภาพมากเปนที่พอใจ แตไม
หนาแนนเหมือนโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาล
ทั่วไป ซึ่งมีผูไปใชบริการสุขภาพอยางเนืองแนน ทําให
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สงสัยวา อาจจะมีปจจัยที่ทําใหประชาชนพึงพอใจหรือไม
พึงพอใจในการไปใชบริการสุขภาพใน รพ.สต. หรือมี
ความพึงพอใจระดับใด เนื่องมาจากปจจัยใดบาง และ
ระหวางเขตชานเมืองกับเขตชนบทมีความแตกตางกัน
หรือไม จึงไดทําการวิจัยเรื่องน้ีขึ้น 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตพื้นที่ชานเมือง
และเขตชนบท จังหวัดนครศรธีรรมราช ป พ.ศ. 2558  
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
  ประชาชนในเขตชานเมืองและเขตชนบท มี
ความพึงพอใจแตกตางกันในบริการสุขภาพที่ไดรับจาก
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล  
 
4. ขอบเขตการวิจัย 

ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขต
รับผิดชอบซึ่งไปรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลตางๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในชวง
เวลาเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 โดยศึกษาความพึงพอใจ
ตอบริการสุขภาพรวม 5 ดาน ไดแกดานการอํานวยความ
สะดวกของบุคลากรประจําในสถานที่ใหบริการ ดาน
อัธยาศัยไมตรีของบุคลากรประจําในสถานที่ใหบริการ 
ดานความเชื่อมั่นในการใหบริการของบุคลากรประจําใน
สถานที่ใหบริการ ดานการใหมูลขาวสารของบุคลากร
ประจําในสถานที่ใหบริการ และดานความสะอาดของ
อาคารสถานที่ที่ใหบริการ 
 
5. วิธีดาํเนินการวิจัย 
 การวิ จั ยครั้ งนี้ เปนการวิ จั ย เชิ งสํ า รวจ 
(Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการและขั้นตอน
การวิจัยดังนี ้
 1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 

1.1 ประชากรการวิจัย ไดแกประชาชน
ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. ตางๆ ไมนอยกวา 
6 เดือน ซึ่งไปรับบริการสุขภาพที่ รพ.สต. นั้นๆ ในชวง
เดือนตุลาคม 2558 

1.2 กลุมตัวอยางการวิจัย ไดมาและมี
การกระจายดงันี้ 

1) แบงรพ.สต. ที่นักศึกษา
ชั้นปที่ 3 หรือ 4 ไปฝกปฏิบัติงานชุมชน ออกเปน 2 เขต 
คือ เขตชานเมือง และเขตชนบท แลวสุมแบบงาย 
(Simple Random Sampling)  หา  รพ .สต .  ใน เขต
ดังกลาว เขตพื้นที่ละ 3 แหง รวม 6 แหง ซึ่งมีประชากร
ในความรับผิดชอบรวมทั้งส้ิน 33,030 คน 

2) จํ านวนตั วอย า งแยก
ตามแตละ รพ.สต. ซึ่งคํานวณตามวิธีการที่ทราบจํานวน
ประชากรและสัดสวนการใชบริการสุขภาพ (เดชาวุธ 
นิตยสุทธิ, 2534) ภายใตความเชื่อมั่น 95 % และ ได
กลุมตัวอยางรวมทั้งส้ิน 2,348 คน 
 2. เคร่ืองมือวิจัย  

เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 3 สวน สวนที่  1 เปน
แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนที่ 2 เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ใชรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของกลุมตวัอยาง
ในบริการสุขภาพดานตางๆ รวม 5 ดานๆละ 5 ขอ ตาม
แนวคิดของ มิลเล็ท (Millet) และวัดคาความพึงพอใจ
ตามแบบของลิเคอรท (Likert) ไดทําการทดลอบความ
เที่ ย งด ว ยค า สั มป ระสิ ท ธิ์ อั ลฟ าขอ งครอ น บ า ค 
(Cronbach’s Alpha Coefficience) รวมทุกขอไดคา
ความเที่ยง = 0.73 และสวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

3. การรวบรวมขอมูลวิจัย  
ไดใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา นครศรีธรรมราช ซึ่งไปฝกปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขชุมชนใน รพ.สต. แหงนั้นๆ ซึ่งไดรับการ
ฝกอบรมการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณแลว เปน
ผูรวบรวมขอมูล โดยการสุมแบบ “โควตา” โดยยึดเกณฑ 
คือ ใหเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมาใชบริการทุกคนที่ยินดี
ใหความรวมมือ ตั้งแตวันเปดทําการแรกของเดือน
ตุลาคมไปจนกวาจะครบจํานวนที่กําหนดไวของแตละ 
รพ.สต. หากเปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป หรือผูที่ชวยเหลือ
ตนเองไมได ใหสอบถามขอมูลจากผูปกครองหรือผูที่พา
ไป 
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4. การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดกระทํา

ขอมูลและวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยโปรแกรม
สําเร็จรูป สถิติเชิงพรรณนาใชจํานวนความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิง
ใชการประมาณคาแบบชวง ( Interval Estimation)     
การทดสอบคาที (Independent t-test)  

 
6. สรุปผลการวจิยั 
 1. ปจจัยดานบุคคลของกลุมตัวอยาง 

เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
65.72 อายุ สวนใหญระหวาง 40-59 ป คิดเปนรอยละ 
36.07 สมรสแลว/ครองคู  คิดเปนรอยละ 77.68 มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 55.28 
อาชีพสวนใหญเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ 42.04 มี
รายไดอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 
70.70 ชอบไปใชบริการสุขภาพในชวงเชา คดิเปนรอยละ 
65.38 บานพักหางจากสถานบริการประมาณ 1-2 กม. 
คิดเปนรอยละ 55.66 ระบบบริการสุขภาพที่ประชาชน
ใชมากคือการรักษาเบื้องตน คิดเปนรอยละ 78.87 และ 
นิยมไปใชบริการสุขภาพดวยบัตรประกันสขุภาพ คิดเปน
รอยละ 92.46 

2. ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูไปรับ

บริการสุขภาพตอกิจกรรมเกี่ยวกับการใหบริการสุขภาพ
ทั้ง 5 ดาน พบวา โดยรวมของแตละดานและรวมทุกดาน 
อยูในระดับมากและมากที่สดุ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางตอการใหบริการสุขภาพดานตางๆ 

 

 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตชานเมืองและเขตชนบทตอการ
ใหบริการของ รพ.สต. ตางๆ 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการสุขภาพดานตางๆ ของ รพ.
สต. ในเขตพื้นที่ชานเมืองและชนบท พบวา ในภาพรวม
ทุกดาน ประชาชนพึงพอใจการใหบริการสุขภาพของ 
รพ.สต.ในเขตชานเมืองมากกวาเขตชนบทอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(p < 0.005) เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนในเขต
ชานเมืองมีพึงพอใจในดานความสะดวกการใชบริการ 
ดานอัธยาศัยไมตรีของบุคลากรและดานความเชื่อมั่นตอ
การใหบริการ ประชาชนในเขตชานเมืองมีพึงพอใจ
มากกวาเขตชนบทอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 
0.005) และ ดานขอมูลบริการที่ไดรับ ประชนเขตชาน
เมืองมีความพึงพอใจมากกวาเขตชนบทอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p = 0.037) แตดานความสะอาดของอาคาร
สถานที่ ประชาชนในเขตชานเมืองมีความพึงพอใจนอย
กวาเขตชนบทอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.25) 
ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการสุขภาพของ รพ.สต. 
ระหวางเขตชานเมืองและเขตชนบท  

หมายเหตุ: ** แตกตางอยางมีนัยสาํคัญยิ่ง (p < 0.01) * 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) 
 
 
 

กิจกรรมสุขภาพ   S.D. CI 95% for  
  

แปลผล 

ดานความสะดวกจาก 
การใชบรกิาร 

4.11 0.3 4.097 ถึง.123 มาก 

ดานอัธยาศัยไมตรีของ 
บุคลากร 

4.19 0.2 4.187 ถึง.193 มาก 

ดานความเช่ือมั่นตอการ 
ใหบรกิาร 

4.12 0.2 4.117 ถึง.123 มาก 

ดานขอมูลการบริการที ่
ไดรับ 

4.13 0.2 4.120 ถึง.140 มาก 

ดานความสะอาดของ 
อาคารสถานที ่

4.21 0.2 4.208 ถึง.212 มากที่สุด 

รวมทุกดาน 4.17 0.2 4.160 ถึง.180 มาก 

บริการสุขภาพ 

ชานเมือง (n=
1,148) 

ชนบท (n=
1,200) t p 

 1 S.D.1  1 S.D.2 

ดานความสะดวกในการ
ใชบริการ 

 4.15 0.25
6 

 4.07 0 .4
34  

5 .41* *  < 0.005 

ดานอัธยาศัยไมตรีของ
บุคลากร 

4.24 0.25
5 

4.16 0.34
9 

 6.33** < 0.005 

ดานความเช่ือมั่นในการ
ใหบรกิาร 

4.13 0.20
4 

4.03 0.34
6 

11.04** < 0.005 

ดานขอมูลการบริการที่
ไดรับ 

4.13 0.23
1 

4.12 0.32
7 

 1.71*  0.037 

ดานความสะอาดของ
อาคารสถานที ่

 4.19 0.30
0 

4.20 0.24
2 

 -0.89  > 0.25 

รวม  4.18 0.20
1 

 4.12 0.34
0 

 5.18**  < 0.005 
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7. อภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ความพึงพอใจแบงเปน      
5 ดาน แตละดานมีรายละเอียดปลีกยอย 5 ดาน ซึ่ง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสุขภาพ
ในดานตางๆ ที่ รพ.สต. ใหบริการกับประชาชนทั้งใน
พื้ น ที่ เ ข ต ช า น เ มื อ ง แ ล ะ เ ข ต ช น บ ท ใ น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ป 2558 ทั้งในภาพรวมแตละดานและ
แตละเขตพื้นที่อยูในระดับ “มาก” และ “มากที่สุด” 
นับวาเปนที่นาพอใจยิ่ง เมื่อพิจารณารายละเอียดเปน
รายดาน พบขอมูลท่ีนาสนใจดังน้ี 
 ด านความสะดวกจากการใชบริการใน
ภาพรวม พบวา ประชาชนในพื้นที่เขตชานเมืองมีความ
พึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ใน 2 ดานคือ ความ
รวดเร็วการใหบริการ และเวลาที่รอพบแพทย แตเขต
ชนบท อยูในระดับ “มาก” สวนการใหบริการไมยุงยาก 
เวลาในการใหบริการ และจํานวนบุคลากรเหมาะสม      
อยูในระดับ “มาก” ทั้ง 2 เขตพื้นที่ แตระดับความพึง
พอใจของเขตพื้นที่ชานเมืองจะมากกวาเขตชนบทอยางมี
นัยสําคัญยิง่ (p < 0.005) ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ
โรสนัยณีย เจะเตะ และคณะ 2557) ซึ่งพบวา ประชาชน
พอใจในการใหบริการสุขภาพดานความสะดวกจากการ
ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง  รพ . ส ต .  แ ห ง ห นึ่ ง ข อ ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชในระดับ “ปานกลาง” 

ดานอัธยาศัยไมตรีของผูใหบริการในภาพรวม 
ประชาชนในพื้นที่เขตชานเมืองมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ใน 4 ดานคือ ใหบริการเปนกันเอง 
ความมั่นใจในบริการ ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส 
และความใสใจในการใหบริการ แตเขตชนบท อยูใน
ระดับ “มากที่สุด” เพียง 2 ดานแรกที่กลาวมาแลว จะ
เห็นวา ทั้ง 2 เขตพื้นที่ โดยพื้นที่ชานเมืองมากกวาเขต
ชนบทอยามีนัยสําคัญยิ่ง (p < 0.005) ซึ่งคลายกับผล
การศึกษาของโรสนัยณีย เจะเตะ และคณะ (2557) ซึ่ง
พบวา ประชาชนพอใจในการใหบริการสุขภาพดาน
อัธยาศัยขงผูใหบริการของ รพ.สต. แหงหนึ่งของจังหวัด
นครศรีธรรมราชในระดับ “มากที่สุด” แสดงวา บุคลากร
ของ รพ.สต. ไดพัฒนาดานการใหบริการสุขภาพ         
ซึ่งนับเปนสิ่งที่นาพอใจยิ่ง 

ดานความเชื่อตอการใหบริการ ในภาพรวม 
พบวา ประชาชนในพื้นที่เขตชานเมืองมีความพึงพอใจอยู
ในระดับ “มากที่สุด” ใน 2 ดานคือ เชื่อใจในแพทย/

พยาบาล และ ใหบริการเทาเทียมกัน แตเขตชนบท      
อยูในระดับ “มากที่สุด” เพียง 2 ดานคือ ความมั่นใจใน
การรักษา และเชื่อใจตอแพทย/พยาบาล จะเห็นวา        
ทั้ง 2 เขตพื้นที่โดยพื้นที่ชานเมืองมากกวาเขตชนบทอยา
มีนัยสําคัญยิ่ง (p < 0.005) ซึ่งคลายกับผลการศึกษาของ
โรสนัยณีย เจะเตะ และคณะ (2557) ซึ่งพบวา ประชาชน
พอใจในการใหบริการสุขภาพดานดานความเชื่อมั่นตอ
ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร  ร พ . ส ต .  แ ห ง ห นึ่ ง ข อ ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชในระดับ “มาก” แสดงวา บุคลากรของ 
ร พ . ส ต .  ไ ด พั ฒ น า ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ต า ม
มาตรฐานสากล ซึ่งนับเปนสิ่งท่ีนาพอใจยิ่ง 

ดานขอมูลการใหบริการสุขภาพ พบวา 
ประชาชนในพื้นที่เขตชนบทมีความพึงพอใจอยูในระดับ 
“มากที่สุด” เพียง 1 ดานคือ ความเหมาะสมคาบริการ 
ทั้งนี้เนื่องมาจากบรกิารประกันสขุภาพ “30 บาท รักษา
ทุกโรค” ที่รัฐไดกําหนดไว นอกนั้น ความพึงพอใจอีก 4 
ดานอยูในระดับ “มาก” จะเห็นวา ทั้ง 2 เขตพื้นที่  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p = 0.037) ซึ่งพบวา 
ประชาชนพอใจในการใหบริการสุขภาพดานขอมูล
ข า ว ส า ร ข อ ง  ร พ . ส ต .  แ ห ง ห นึ่ ง ข อ ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชในระดับ “มาก” แสดงวา บุคลากรของ 
รพ.สต. ไดพัฒนาดานการใหบริการสุขภาพ ซึ่งนับเปนสิ่ง
ที่นาพอใจยิ่ง 

ดานความสะอาด/ความสะดวกของอาคาร
สถานที่ พบวา ประชาชนพึงพอใจตอความสะอาดของ
อาคารสถานที่ ในภาพรวมและทุกดานอยู ในระดับ 
“มาก” ทั้งสองเขตพื้นที่ ซึ่งคลายกับผลการศึกษาของ
โรสนัยณีย เจะเตะ และคณะ (2557) ซึ่งพบวา ประชาชน
พอใจในการใหบริการสุขภาพดานอาคารสถานที่ของ 
รพ.สต. แหงหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชในระดับ 
“มาก” แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05) แสดงวา 
บุคลากรของ รพ.สต. ไดพัฒนาดานการใหบริการสุขภาพ 
ซึ่งนับเปนสิ่งที่นาพอใจยิ่ง 
 
8. ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยที่พบจากการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการสุขภาพของ
ของ รพ.สต. ทั้งเขตชานเมืองและเขตชนบทของจังหวัด
นครศรีธรรมราชอยูในระดับ “มาก” ถึง “มากที่สุด”    
ทุกดาน ทุกกิจกรรม ซึ่งเปนการยืนยันทางวิชาการวา
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เปนการใหบริการสุขภาพที่หนาพอใจยิ่งของ รพ. สต. ใน
เขตชานเมืองและเขตชนบทของจังหวัดนครศรธีรรมราช 
ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรรักษาคุณภาพนี้ไวและ
พัฒนาระบบการดําเนินงานของ รพ.สต. ใหดียิ่งๆ ขึ้น      
มีการนิเทศและติดตามประเมินผลเปนระยะๆ อยาง
สม่ําเสมอ  

การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดบางประการในการ
กระจายกลุมตัวอยางพื้นที่ศึกษาวิจัย การวิจัยครั้งตอไป
ใครเสนอแนะวา ควรกระจายกลุมตัวอยางใหเปนตัวแทน
ที่ดีของทุกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจังหวัด
อื่นๆ นอกจากนี้ ขอเสนอแนะใหทุกจังหวัดไดทําการวิจัย
ในรูปแบบเดียวกันนี้ขึ้น แลวนําผลการวิจัยไวเปนขอมูล
พื้นฐาน ซึ่งจะทําใหการควบคุมกํากับและการประเมินผล
การใหบริการสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุขในเขต
พื้นที่ตางๆ เปนไปอยางทั่วถึงและมีความนาเชื่อถือยิ่งๆ 
ขึ้น 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 ก ารวิ จั ยครั้ งนี้ สํ า เ ร็ จลุ ล ว ง ไปด วยดี  
เนื่องมาจากผูบริหารและบุคลากรผู เกี่ยงของของ
โ ร งพย าบาลส ง เ ส ริ ม สุ ขภาพตํ าบลขอ งจั งหวั ด
นครศรีธรรมราชทั้ง 6 แหงใหความรวมมือยินยอมใหเก็บ
ข อ มู ล  และ  นั ก ศึ กษ าคณะสา ธารณสุ ขศาสตร  
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช ชั้นปที่ 3 
จํานวน 18 คน ที่ทําหนาที่เปนผูเก็บรวบรวมขอมูล 
ตลอดจนผูใชบริการสุขภาพใน รพ.สต.ทั้ง 6 แหง รวม
ทั้งสิ้น 2,348 คน ซึ่งใหขอมูลวิจัย จึงขอขอบคุณทุกทาน
เปนอยางยิ่งไว ณ ที่นี ้
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Enforcement issues regarding juvenile offenders in drug cases. 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี ่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนในคดียาเสพติด โดยศึกษาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน การบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ผิดของเด็กและเยาวชน โดยขอมูลที่ใชเปนการศึกษาขอมูลเชิงเอกสารโดยการศึกษาจากหนังสือรายงาน วิทยานิพนธ 
เอกสารและสื่ออิเล็คทรอนิคสที่เกี่ยวของ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะห รวบรวม เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด 
 จากการศึกษาพบวา ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพ
ติด ควรมีวิธีการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยการบังคับใชกฎหมายกําหนดโทษและใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติดทั้งในดานการควบคุมและการแกไขฟนฟู การปองกันและแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําของ
เด็กและเยาวชนจึงตองไดรับความใสใจเปนอันดับแรก เพราะกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน มีหลายฉบับที่ขาดการ
เชื่อมโยงและคิดรวมกันอยางเปนระบบและการดําเนินการยังขาดการบูรณาการที่แทจริง ซึ่งกฎหมายที่ใชบังคับอยูใน
ปจจุบันยังไมเปดชองใหมีการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาปรับใชกับคดี โดยเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายังคงยึดติด
อยูกับความคิดการลงโทษแบบแกแคนทดแทน คือ ตองการลงโทษใหสาสมกับการกระทําผิด ทําใหผูปฏิบัติงานอาจมี
ความไมมั่นใจที่จะนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาปรับใชใหเหมาะสมกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
 โดยในการศึกษาครั ้งนี ้ ผู เข ียนไดมีข อ เสนอแนะเพิ ่ม เติมในประเด็นเรื ่อง การเปดชองใหมีการนํา
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาปรับใชกับคดี โดยเปลี่ยนแนวคิดการลงโทษแบบแกแคนทดแทนเปนแนวคิดในการแกไข
ฟนฟูผูกระทําความผิด โดยการใหโอกาสแกเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดกลับตัวกลับใจเปนคนดีของสังคม โดยการนํา
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาปรับใชใหเหมาะสมกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน และกฎหมายเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนควรมีการเชื่อมโยงและคิดรวมกันอยางเปนระบบและมีการดําเนินการอยางบูรณาการ 
คําสําคัญ: การบังคับใชกฎหมาย, การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
 

ABSTRACT 
 This article aims to study the issue of Enforcement issues regarding juvenile offenders in drug 
cases. The article was conducted by documentary research. 
 From the study, Enforcement issues regarding juvenile offenders in drug cases. There should be 
a way to treat offenders by Enforcement methods and penalties for juvenile repeat offenders in drug 
cases, in terms of control and Reformation The recidivism of youth must receive attention first.  Because 
law on juvenile broken links and ideas together as a system and implementation of a real lack of 
integration. And the law currently in force does not allow the introduction of an alternative procedure to 
apply to the case. 
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 In this study, the author has had more feedback on the issue.  to allow the introduction of an 
alternative procedure to apply to the case.  by changing the concept of punishment and revenge 
alternative concept to rehabilitate the offender. By providing opportunities for children and young offender 
exhorted the good of society.  By the way the justice system adapted to suit the juvenile offender.  And 
laws on children and youth should be linked together and think in a Systematic and integrated operations. 
Keywords: Enforcement, juvenile offenders 
 
1. บทนํา 
 ในปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับปญหา
ยาเสพติดมาชานาน โดยที่สภาพปญหาไดเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาวการณของโลกในยุคปจจุบันมีเทคโนโลยี     
การติดตอสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้น ทําให      
ผูเสพสามารถใชสารเสพติดไดงายและสะดวกกวาในอดีต
ที่ผานมา รวมทั้งสภาพปญหาไดเปลี่ยนแปลงไปตามวิถี
ชีวิตสังคม เศรษฐกิจ เด็กและเยาวชนเริ่มใชยาเสพติด
เมื่ออายุนอยลง เด็กและเยาวชนคือกลุมเสี่ยงที่สุด ซึ่ง
สาเหตุสวนใหญมาจากการอยากลองและเพื่อนชวนให
เสพ ทําใหแนวโนมการเสพและขายยาบาเพิ่มขึ้น การติด
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนสวนใหญเนื่องมาจาก
ปญหาครอบครัวมีความขัดแยงหรือปลอยปละละเลยจน
ถูกชักจูงไปเสพไดงายหรือใชยาเสพติดเปนทางออกของ
ชีวิต ทําใหการแพรระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและแพรระบาดเขาไป
ในสังคมทุกเพศทุกวัยไมวาจะเปนครอบครัว ชุมชน เด็ก
และเยาวชนจะเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนา
ประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญเปน
อยางมาก ปญหายาเสพติดกับสังคมไทยกําลังกาวกลับ
ไปสูสถานการณที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งเห็นไดจาก
ขาวบนหนาหนังสือพิมพและโทรทัศนทั้งการเสพและ
การจําหนายยาเสพติดเปนระยะ แตประเด็นที่สําคัญ
อยางยิ่งคือปญหาเด็กและเยาวชนไทยกับการติดยาเสพ
ติดยังคงเปนปญหาอยางตอเนื่องและมีแตจะมากและ
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเขาไป
พัวพันกับยาเสพติดมากขึ้นเทาใด ผลกระทบที่จะ
กอใหเกิดปญหาสงัคมยอมตามมามากยิ่งข้ึน (พินิจ ลาภธ
นานนท, 2550) 
 ยาเสพติด ในความหมายของ องคการ
อนามัยโลก (World Health Organization or WHO) 
หมายถึง สิ่งที่เสพเขาไปแลวจะเกิดความตองการทั้งทาง
รางกายและจิตใจตอไปโดยไมสามารถหยุดเสพได และ

จะตองเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทําให
เกิดโรคภัยไขเจ็บตอรางกายและจิตใจขึ้น ในความหมาย
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ที่ใชใน
ปจจุบันไดกําหนดความหมายสิ่งเสพติดใหโทษวาสิ่งเสพ
ติดใหโทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อ
เสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด 
หรือดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและ
จิตใจใน ลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มปริมาณการเสพขึ้น
เรื่อยๆ มีอาการขาดยาเมื่อไมไดเสพ มีความตองการเสพ
ทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา และ
ทําใหสุขภาพทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืช หรือ
สวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ
หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ และสารเคมีที่ใชใน
การผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยา
สามัญประจําบานบางตํารับ ตามกฎหมายวาดวยยาที่มี
ยาเสพติดใหโทษผสมอยู 
 ปญหาการกระทําผิดซ้ําของเด็กและเยาวชน
ในคดียาเสพติดนับวาเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอ
เด็กและเยาวชนในปจจุบัน ซึ่งนับวาเปนปญหาที่เกิดขึ้น
อยางหลีกเลี่ยงไมไดกับการกระทําผิดซ้ําของเด็กเละเยา
ชนที่มีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชนครั้งแรกนับวาเปนปญหาสําคัญยิ่ง
อยูแลวแตที่สําคัญยิ่งกวานั้นคือการกระทําผิดของเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิดอีกหลายๆครั้งหรือกระทําผิดซ้ํา
อีกหลายๆครั้งยิ่งเปนปญหาใหญของสังคมไทย เนื่องจาก
การการกระทําผิดซ้ําของเด็กและเยาวชนนั้นมีสาเหตุที่
เชื่อมโยงหรืออิทธิพลมาจากปจจัยตาง ๆ โดยเฉพาะการ
กระทําผิดซ้ําของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดเปน
ปญหาสาํคัญยิ่งที่ตองตระหนักถึง เพราะเปนที่ยอมรบัวา
เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคายิ่ง แตใน
สังคมพบวาเด็กและเยาวชนสวนหนึ่งประสบปญหาการ
ใชชีวิตและไมอาจแกไขไดดวยตัวเอง จึงหันไปพึ่งยาเสพ
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ติดในลักษณะตางๆกันซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่เปนปญหา
อยูในสังคมไทยทุกวันนี้ 
 
2. ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด 
 ปญหาการกระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติดของ
เด็กและเยาวชนในปจจุบันมีการกระทําความผิดที่
จํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากปญหาตัวบท
กฎหมายที่ยังไมมีความชัดเจนในการจัดทําแผนแกไข
บําบัดฟนฟูจึงทําใหเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายไม
สามารถจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนใน
คดียาเสพติดได เพราะในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู
ตองเปนคดีที่มีผูเสียหายใหความยินยอมในการจัดทํา
แผนแกไขบําบัดฟนฟูเทานั้น สวนในคดีที่ไมมีผูเสียหาย
ใหความยินยอมหรือคดีที่ผูเสียหายเปนรัฐจะไมสามารถ
จัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูได ทําใหการกระทําผิดของ
เด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดจึงไมสามารถจัดทําแผน
แกไขบําบัดฟนฟูไดจึงสงผลใหเด็กและเยาวชนกระทําผิด
ในคดียาเสพติดเพิ่มมากขึ้นในทุกป 
 ในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระทํา
ความผิดนั้นตองคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็ก
และเยาวชนยิ่ งกวาการลงโทษ แต ในทางปฏิบัติ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กนั้นกลับไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควรในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิดเพราะในการดําเนินการตาม
มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญายังมีปญหาและ
อุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายอยูซึ่งเปนผลมาจาก
ความไมชัดเจนในตัวบทกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไข
การจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูในประเด็นเรื่องผูเสียหาย
ใหความยินยอมในการจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูทําให
เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในคดียาเสพติดไม
สามารถนําเขาสูมาตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา
ได เพราะเปนความผิดที่รัฐเปนผูเสียหายจึงไมสามารถ
จัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู สงผลใหเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิดคดียาเสพติดถูกสงเขาสูกระบวนการ
พิจารณาคดีปกติและเมื่อศาลพิจารณาคดีแลวเด็กและ
เยาวชนก็จะถูกสงเขาไปยังศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนอันเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําความผิดซ้ํา 
เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนยงั
ยึดติดกับการนําเอาผูกระทําความผิดมาลงโทษใหสาสม

กับความผิดที่ผูนั้นไดกระทํามากกวาการแกไขฟนฟูเด็ก
และเยาวชนซึ่งการแกแคนผูกระทําความผิดไมกอใหเกิด
ประโยชนตอสังคมเทาที่ควร (พศวัต จงอรุณงามแสง, 
2553) 
 เมื่อเด็กและเยาวชนกระทําผิดในคดียาเสพ
ติดตองเขาสูกระบวนการยุตธิรรม โดยเร่ิมถูกจับ        ถูก
ดําเนินคดี และถูกพิพากษา ซึ่งเปนกระบวนที่จะใชเพื่อ
พิจารณาวาเด็กและเยาชนกระทําความผิดควรไดรับโทษ
หรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนโดยพิจารณาการ
กระทําความผิดและอายุของเด็กและเยาวชนที่ขณะ
กระทําความผิด เมื่อเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด
ถูกสงเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแลวพนโทษ
หรือเงื่อนไขที่กําหนดแลวเกิดกระทําผิดซ้ําในคดีเดิมศาล
จะใชมาตรการทางกฎหมายกําหนดบทลงโทษและ
วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนใหมอีกครั้ง โดยในการ
กําหนดบทลงโทษและวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตอง
มุงเพื่อคุมครองสวัสดิภาพและอนาคตเด็กและเยาวชน 
ซึ่งควรไดรับการฝก อบรม สั่งสอน ใหกลับตนเปนคนดี
ยิ่งกวาการที่จะลงโทษ โดยในการพิจารณาคดีนั้นใหศาล
คํานึงถึงคุณลักษณะ สุขภาพและภาวะแหงจิตของเด็ก
หรือเยาวชนซึ่งแตกตางตางกันเปนคน ๆ ไป และลงโทษ
หรือเปลี่ยนโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนให
เหมาะสมกับตัวเด็กและเยาวชนพฤติการณเฉพาะเรื่อง 
(วรวิทย ฤทธิทิศ, 2548) การพิจารณาบทลงโทษและ
การใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนตางจากผูกระทํา
ความผิดที่เปนผูใหญ ผูใหญที่จะตองไดรับโทษทางอาญา
ตามที่กฎหมายกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาหรือ
วิธีการเพื่อความปลอดภัย เมื่อศาลไดพิจารณาตามฟอง
และพิพากษาลงโทษในคดีธรรมดา แตในกรณีของเด็ก
และเยาวชนที่อยูในเงื่อนไขวาคดีนั้นตองใชวิธีพิจารณา
ในศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายใหอํานาจศาลใน
การเปลี่ยนโทษและใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน
แทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยได 
(ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล, 2545) การกระทําความผิด
กฎหมายของเด็กและเยาวชนแมจะผูกระทําความผิด
เปนเด็กและเยาวชนก็อาจกอใหเกิดความเสียหายทั้ง
รางกาย จิตใจ ทรัพยสิน และความสงบสุขของสังคมได 
ทําใหตองหามาตรการการลงโทษและการใชวิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อดําเนินการแกไข ฝก อบรม
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เพื่อเด็กปองกันมิใชเด็กและเยาวชนหวนกลับมากระทํา
ผิดซ้ําอีก (บุณเพราะ แสงเทียน, 2540) 
 จากการศึกษา ปญหาการบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนใน
ประเทศสิงคโปร  โดยกฎหมายหลักที่ เกี่ยวของกับ
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของประเทศ
สิงคโปร ไดแก รัฐบัญญัติเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 38 
( The Children and Young Persons Act:  ( CYPA) 
Chapter 38) โดยกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 
1946 โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อรองรับตอความ
เจริญของสังคมประเทศสิงคโปร โดยพระราชบัญญัตินี้ได
ใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการใหแกเด็กและเยาวชน 
นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในประเทศ
สิงคโปรไมตองรับโทษตอพฤติกรรมการกระทําผิด โดย
กฎหมายของประเทศสิงคโปรกําหนดใหอายุความ
รับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิด คือ อายุระหวาง 
7–16 ป โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อใหความคุมครอง
ดูแลเด็กและเยาวชนที่มีชวงอายุดังกลาว โดยจะตองมี
คําสั่งในการดูแลแกไขฟนฟูที่มีความเหมาะสมกับเด็ก
และเยาวชนแตละบุคคล จะตองมีนักสังคมสงเคราะห
และเจาหนาที่คุมประพฤติในการติดตามสอดสองดูแล 
การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดไวกับบาน 
โดยพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองมีความสมดุลระหวาง
บทบาทหนาที่ของพอแมผูปกครองและการแทรกแซง
หรือการเขามาดูแลของรฐับาล โดยการสรางความสมดุล
ในการบริหารจัดการการดําเนนิการตอเด็กและเยาวชนที่
กระทํ าผิดด วยการใชกระบวนการยุติ ธ รรมและ
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท  เพื่อสนับสนุนตอ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ 
(สุมนทิพย จิตสวาง และ ปยะพร ตันณีกุล, 2546) 
 รัฐบัญญัติเด็กและเยาวชน (The Children 
and Young Persons Act : (CYPA) ไดมีการปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 2001 โดยกําหนดใหศาลเยาวชน
สามารถใชมาตรการแทนการคุมขังเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดไดมากขึ้น และการใชชุมชนเขามามีบทบาท
สําคัญในการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนและที่กระทําผิด โดยมีการนํากระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันทมาใชสําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น เนื่องจากมีการ
ประชุมกระบวนการยุติธรรมเด็กที่ประเทศสิงคโปรใน 

ค.ศ. 2000 และประเทศสิงคโปรไดปฏิบัติตามปรัชญา
ขององคการสหประชาติในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําใน
การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดตาม (กฎบัตร
แหงปกกิ่ง: Beijing Rules) รวมทั้งการใชมาตรการใน
การปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนดวยการหักเหคดี หรือ 
การใชมาตรการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดย
ในวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2007 ประเทศสิงคโปรเปน
ประเทศแรกของโลกที่มีการลงนามในอนุสัญญาคุมครอง
สิทธิเด็กโดยเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหประเทศสิงคโปรได
ใหความสําคัญตอการใหความคุมครองสิทธิเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิด โดยมีเนนการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 1.  การเบี่ ยงเบนหรือหัก เหคดี เด็ กและ
เยาวชนจากระบบศาล 
 2.  ก า ร ใ ห ค ดี เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น เ ข า สู
กระบวนการยุติธรรมใหนอยที่สุด 
 3. การควบคุมแกไขพฤติกรรมอาชญากร 
 4. การใหชุมชนเขามามีสวนรวมสนับสนุนใน
การแกไข (UNAFEI, 2002) 
 จากการศึกษา ปญหาการบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนใน
ประเทศสิงคโปร พบวา ปญหาเกิดจากขอกําหนดของ
กฎหมายที่มีผลตอการตัดสินคดีเด็กและเยาวชนที่เปน
การละเมิดสทิธิมนุษยชน เน่ืองจากการกําหนดอายุความ
รับผิดชอบตอพฤติกรรมการกระทําผิดของประเทศ
สิงคโปรที่คอนขางนอย คือ อายุระหวาง 7–16 ป ทําให
เยาวชนที่มีอายุมากกวา 16-18 ป ตองไดรับโทษที่มี
ความรุนแรงเทียบเทาผูใหญ นอกจากนี้ เด็กและเยาวชน
ยังคงถูกลงโทษตอเนื้อตัว รวมทั้งลงโทษจําคุกที่เปน
ระยะเวลานาน อันสงผลใหประเทศสิงคโปรถูกมองจาก
ตางประเทศวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กและ
เยาวชน จากขอกําหนดของกฎหมายกําหนดใหผูที่มีอายุ
ระหวาง 7 ปขึ้นไปแตไมเกิน 16 ป ไดกําหนดใหลงโทษผู
ที่กระทําผิดในคดีรายแรง อาทิ การฆาตกรรมโดยไม
พิจารณาถึงจํานวนผูกระทําผิด หรือ การเจตนาทําให
ผูอื่นไดรับบาดเจ็บ ศาลสามารถพิจารณาคดีใหถูกจําคุก
เปนระยะเวลาที่กําหนดรวมทั้งประมวลกฎหมายอาญา
ไดกําหนดใหลงโทษผูกระทําผิดดวยการฆาตกรรม หรือ 
เจตนาฆา ดวยการจําคุกตลอดชีวิต โดยเยาวชนที่มีอายุ
มากกวา 16-18 ป จะถูกพิจารณาคดีเชนเดียวกับผูใหญ 
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ซึ่งจากประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดไวกวางสําหรับ
คดีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิต 
 ดังนั้น จะเห็นไดวา การบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนของ
ประ เทศไทยและสิ งค โป ร  ต า งก็พบปญหาขอ ง
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่จะ
นํามาใชในการพิจารณาและบังคบัใชกับเด็กและเยาวชน
ทั้งในดานการควบคุมและการแกไขฟนฟู แตทิศทางของ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนของ
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปรก็เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยใหความสําคัญกับการแกไขฟนฟูโดยการให
ครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมสําคัญในการแกไข
ฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด รวมทั้งกระบวนการ
แกไขฟนฟูที่ทําใหเด็กและเยาวชนไดมีการสํานึกผิดตอสิง่
ที่ตนเองไดกระทําผิดที่เปนสําคัญ 
 นอกจากการศึกษามาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนของตางประเทศ
แลว ผูเขียนยังศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชน พบวา ทฤษฎีการควบคุมสังคม 
(Social Control Theory) ที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชน โดย Travis Hirchi  ผูตั้ง
ทฤษฎีการควบคุมสังคมมีความเห็นวา บุคคลมีอิสระที่จะ
กระทําผิดไดเมื่อความผูกพันกับระเบียบทางสังคมที่
ยึดถือไดถูกทําลาย ซึ่งเขาเช่ือวาพฤติกรรมการกระทําผิด
ของเด็กและเยาวชนนั้นเปนผลของปฏิสัมพันธทาง
ครอบครัว (Family Interaction) กลาวคือ ถาเด็กและ
เยาวชนขาดการสนับสนุนจากครอบครัว เด็กก็จะมี
แนวโนมไปสูความเปนปฏิปกษตอกฎหมาย ซึ่งเขา
เรียกวา Law Stake in Conformity ซึ่งจะนําเด็กไปสู
การกระทําผิดกฎหมายและการคบหาสมาคมกับผูมี
ความประพฤติกรรมเบี่ยงเบน (ณภัสสร บุญเพ็ง, 2549)  
และยังมีทฤษฎีความสัมพันธที่แตกตาง (Differential 
Association Theory) โดยทฤษฎีนี้อธิบายวา การกอ
อาชญากรรมเกิดขึ้นจากผลของการคบคาสมาคมของ
กลุมคนที่มีความแตกตางกัน กลาวคือ ระหวางบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่ไมใชอาชญากรกับบุคคลหรือกลุมคนที่
มีพฤติกรรมเปนอาชญากร ทฤษฎีนี้จึงเนนการใหความ
สนใจในเรื่ องของความถี่และความเขมขนในการ
ติดตอกันมากกวาที่จะสนใจในเรื่องสถานะบุคคลหรือ
ลักษณะของสภาพแวดลอมซึ่ งทฤษฎีนี้ ไดอธิบาย

พฤติกรรมของอาชญากร โดยการยึดหลักในเรื่องกฎของ
การเรียนรูในความแตกตาง ซึมซับและปฏิบัติตาม ซึ่ง
ทฤษฎีความสัมพันธที่แตกตางนี้ สามารถนามาอธิบายถึง
การเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กและ
เยาวชนในปจจุบัน โดยจะเห็นไดอยางชัดเจนวา การที่
เด็กและเยาวชนซึ่งเคยผานการกระทาผิดมาอาศัยอยู
รวมกัน มีความถี่ในการพบปะกัน และมีระยะเวลาที่
ยาวนานในการคบคาสมาคมกัน จึงนาไปสูแนวโนมให
ตางฝายตางไดมโีอกาสเรยีนรูพฤติกรรมอาชญากรรมอัน
แตกตางกัน และในที่สุด ผูที่มีพฤติกรรมเขมขนรุนแรง
ที่สุดก็กระจายพฤติกรรมดังกลาวไปสูผูที่มีพฤติกรรมที่
เข มขนนอยกว า  ซึ่ ง เปน ไปตามทฤษฎีนี้ ที่ เ ชื่ อว า
พฤติกรรมอาชญากรรมจะแพรกระจายจากจุดที่เขมขน
ไปสูจุดที่เบากวา ดังนั้นเด็กและเยาวชนที่เพิ่งกระทาผิด
ครั้งแรก โดยเฉพาะผูที่ไมมีเจตนาในการกระทาผิด เชน 
เกิดจากความพลาดพลั้งประมาท อยากรูอยากลอง เมื่อ
ตองไปอยูในสถานพินิจฯ ยอมทําใหมีโอกาสเรียนรูจน
กลายเปน “อาชญากรอาชีพ” ไปในที่สุด จึงนับวาเปน
ผลกระทบตอตัวเด็กและเยาวชนและสังคมอยางมาก 
(บุณเพราะ แสงเทียน, 2540) 
 ดังนั้น จากการศึกษาปญหาการบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร การศึกษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
และแนวคดิในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 
ทําใหพบปญหาการบังคบัใชกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาํ
ความผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด พบวา  

 กฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
ยังไมเปดชองใหมีการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
มาปรับใชกับคดี โดยเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายังคงยึด
ติดอยูกับความคิดการลงโทษแบบแกแคนทดแทน คือ 
ตองการลงโทษใหสาสมกับการกระทําผิด ทํา ให
ผูปฏิบัติงานอาจมีความไมมั่นใจที่จะนํากระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกมาปรับใชใหเหมาะสมกับการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชน โดยปญหา 

 ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน มีหลายฉบับที่ขาดการเชื่อมโยงและคิดรวมกัน
อยางเปนระบบ เชน พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 
2546 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เปนตน การดําเนินการ
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ยังขาดการบูรณาการที่แทจริง ทั้งท่ีกฎหมายบางอยาง มี
การบังคับใหสงตอพนักงานเจาหนาที่กันไปมาและให
พนักงานเจาหนาที่ตองไดรับการอบรมแตงตั้งและมีบัตร 
จึงทําใหเจาหนาที่คน ๆ เดียวตองผานการอบรมเปนราย
ฉบับและมีบัตรพนักงานเจาหนาที่ทุกพระราชบัญญัติ     
แตการปฏิบัติตามกฎหมายกลับยังขาดการเชื่อมโยง
อยางเห็นไดชัดเจน 
 กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ในปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครอง
สิทธิของเด็กและเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด 
โดยกําหนดมาตรการในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน
เหลานั้นใหแตกตางไปจากการดําเนินคดีอาญาแก
ผูกระทําความผิดที่ เปนผู ใหญ เพราะเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปวาเด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะที่แตกตางจาก
ผูใหญทั้งดานการเรียนรู ดานอารมณและพฤติกรรม 
ความรูสึกผิดชอบชั่วดี มีประสบการณในการดํารงชีวิต
นอยกวาผูใหญมาก ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเด็กและ
เยาวชนกระทําความผิด ดังนั้น จึงตองมีการกําหนด
หลักเกณฑการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีที่เก่ียวกับเด็ก
และเยาวชนไวเปนพิเศษแตกตางจากคดีธรรมดาทั่วไป 
เพื่อคุมครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนซึ่งตองหาวา
กระทําความผิดใหนอยที่สุด ซึ่งพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครวั พ.ศ. 2553 ที่ใชบังคับกับเด็กหรือเยาวชนยังมี
ข อบกพรองในการนํามาใช ในทางปฏิบัติอยูมาก 
โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมโยงของพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 กับกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนยังขาดความเชื่อมโยงและขาดการบูรณาการที่
จะนํากฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใหมาบูรณาการ
เชื่อมโยงกัน เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดของเด็กและเยาวชนใหมีประสิทธิภาพ
และเพื่อประโยชนของเด็กและเยาวชน 
 ดังนั้น ปญหาการกระทําผิดซ้ําของเด็กและ
เยาวชนในคดียาเสพติดไดกอใหเกิดผลรายอยางมากใน
สังคมปจจุบันเพราะเมื่อเด็กและเยาวชนกระทําผิดซ้ําอีก
ยอมสงผลรายเกิดขึ้นอยางเลี่ยงไมได หากเด็กและ
เยาวชนกระทําผิดซ้ําอีกจึงควรมีแนวทางมาตรการการ
ยับยั้งปองกันแกไขเพื่อหาวิธีการปฏิบัติตอเด็กและ
เยาวชนที่เหมาะสมกับการกระทําความผิดของเด็กและ

เยาวชน ซึ่งวิธีปฏิบัติตอผูกระทําความผิดที่เปนเด็กและ
เยาวชนนั้นเปนการมุงการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํา
ความผิดจึงเนนที่ตัวผูกระทําความผิดมากกวาการกระทาํ
ความผิด โดยเนนศึกษาผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล
หรือการจําแนกลักษณะเพื่อหาสาเหตุการกระทํา
ความผิดและแนวทางแกไขเพื่อเปดโอกาสใหสังคมแกไข
ผูกระทําผิด ในการลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูจึงเปนแนวคิดท่ี
ใหโอกาสคนกลับตัว ใหโอกาสแกไขปรับปรุงตัวโดยการ
ทําใหคนที่ทําผิดไมใหถลําตัวลึกไปสูการกระทําผิดมาก
ขึ้น ทั้งนี้โดยการพยายามหลีกเลี่ยงไมใหผูกระทําผิดถูก
ลงโทษในลักษณะที่เปนการทําลายคุณลักษณะหรือ
ศักยภาพในการกลับเขาสูสังคมของเขา โดยการใช
มาตรการเลี่ยงโทษจําคุก เชน การรอการลงอาญาโดยมี
การคุมประพฤติ การใชโทษปรับและการใชมาตรการ
วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ เพ่ือมิใหผูกระทําผิด
ไดรับผลกระทบในทางลบในเรือนจํา นอกจากนี้ยังใช
วิธีการเลี่ยงโทษจําคุกในกรณีที่ ไดเขาไปรับโทษใน
เรือนจํามาระดับหนึ่งแลวก็ใหอยูในเรือนจําใหนอยที่สุด
เพื่อใหไดรับผลกระทบนอยที่สุดเชนกัน โดยใชวิธีการพัก
การลงโทษ การลดวันตองโทษ หรือการทํางานสาธารณะ
และศูนยควบคุม ในขณะที่กลุมที่ ใชวิธีการจําคุกใน
เรือนจําก็ใหการอบรมแกไขโดยการฝกวิชาชีพ ให
การศึกษา การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การจัด
สวัสดิการ การใหการบําบัดแกไขเปนกลุมและรายบุคคล 
เพื่อมุงแกไขสาเหตุที่ทําใหผูกระทําผิดมีความบกพรอง
และเปนเหตุใหกระทําผิดซ้ําอีก 
 
3. ขอสรุป 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ปญหาการ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนในคดียาเสพติด ควรมีวิธีการปฏิบัติตอ
ผูกระทําความผิดโดยการบังคับใชกฎหมายกําหนดโทษ
และใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดซ้ําใน
คดียาเสพติดทั้งในดานการควบคุม และการแกไขฟนฟู 
ทั้งดานการฝก อบรม ควบคุม ดูแล คุมประพฤติ เปนตน 
การปองกันและแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําของเด็ก
และเยาวชนจึงตองไดรับความใสใจเปนอันดับแรก 
เพราะกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน มีหลายฉบับที่
ขาดการเชื่อมโยงและคิดรวมกันอยางเปนระบบ เชน 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติ
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คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 เปนตน การดําเนินการยังขาดการบูรณาการที่
แทจริง ทั้งที่กฎหมายบางอยาง มีการบังคับใหสงตอ
พนักงานเจาหนาที่กันไปมาและใหพนักงานเจาหนาที่
ตองไดรับการอบรมแตงตั้งและมีบัตร จึงทําใหเจาหนาที่
คนๆเดียวตองผานการอบรมเปนรายฉบับและมีบัตร
พนักงานเจาหนาที่ทุกพระราชบัญญัติ แตการปฏิบัติตาม
กฎหมายกลับยังขาดการเชื่อมโยงอยางเห็นไดชัดเจน 
และกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมเปดชองใหมี
การนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาปรับใชกับคดี 
โดยเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายังคงยึดติดอยูกับ
ความคิดการลงโทษแบบแกแคนทดแทน คือ ตองการ
ลงโทษใหสาสมกับการกระทําผิด ทําใหผูปฏิบัติงานอาจ
มีความไมมั่นใจที่จะนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมา
ปรับใชใหเหมาะสมกับการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชน  
 ดังนั้น การที่เด็กและเยาวชนกระทําผิดซ้ําใน
คดียาเสพติดซึ่งครั้งหนึ่งเคยกระทําผิดซ้ําและไดผาน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามาแลว จึงควรหาวิธีการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเปนการ
ปองกัน แกไขการกระทําผิดซ้ําของเด็กและเยาวชนในคดี
ยาเสพติด โดยมุงคุมครองประโยชนสวัสดิภาพและ
อนาคตเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดไมใหกระทําผิดซ้ําอีก 
เพื่อใหโอกาสแกเด็กและเยาวชนไดปรับเปลี่ยนตนเองกับ
สังคมไดดี ไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีกและกลับตัว
เปนพลเมืองดีของประเทศชาติตอไป 
 
4. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหา 
 จากการศึกษา ปญหาการบังคบัใชกฎหมาย
เกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในคดี
ยาเสพติด ผูเขียนเห็นควรดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ควรเปดชองใหมีการนํากระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกมาปรับใชกับคดี โดยเปลี่ยนแนวคิด
การลงโทษแบบแกแคนทดแทนเปนแนวคิดในการแกไข
ฟนฟูผูกระทําความผิด โดยการใหโอกาสแกเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิดกลับตัวกลับใจเปนคนดีของ
สังคม โดยการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาปรับ
ใชใหเหมาะสมกับการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชน 

 2. กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนควรมี
การเชื่อมโยงและคิดรวมกันอยางเปนระบบและมีการ
ดําเนินการอยางบูรณาการ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ศนูยการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร และ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอผลการ
บริหารงานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวดัยโสธร จําแนก
ตาม เพศ  ประสบการณทํางาน และอายุ กลุมตัวอยางการวิจัย คือ ขาราชการครู 5 คน ครู กศน.ตําบล จํานวน 103 คน  
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน 18 คน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 146 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบ
แบงชั้น (Stratified Random Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามภารกิจงาน 6 ดาน ไดแก ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการจัดการศึกษาอาชีพ ดานการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ดานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ดานการสงเสริมการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดานการศึกษาตามอัธยาศัยในการบริหารงานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา    
ที่ผูตอบแบบสอบถามปลายเปดทั้ง 6 ดาน ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .96 สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และการทดสอบคา F 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สภาพการบริหารงานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ ตามความคิดเห็นของบุคลากร ตอผลการบริหารงาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับ  มาก 
 2. บุคลากรที่มี เพศ อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอผลการบริหารตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และกรณี 
บุคลากรที่มีประสบการณทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การจัดกระบวนการเรียนรู, การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
 

 ABSTRACT 
 The research aimed to study the administration based on the roles and duties of the Non-
formal and Informal Education Centers in districts of Yasothon province and to compare the opinions of 
the personnel under study towards the administration based on the roles and duties of the educational 
centers as classified by sex, working experiences, and  age. The samples used in the research were 5 
teachers from formal education, 103 teachers from non-formal education, 18 volunteer teachers for 
non-formal education, and  146 educational personnel.  They were obtained by a stratified random 
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sampling.   The research instrument was  a five-rating scale questionaire having a confidence value 
equivalent to .96. Statistics used in the study were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-
test. 
  The research findings were as follows.  
 1. The personnel under study viewed that the administration on the basis of roles and duties 
impacted the roles and duties of the Non-formal and Informal Education Center at a high level.  
 2.  The personnel whose gender was different held no different opinion towards the 
administration according to the roles and the duties of the center studied.  The personnel with different 
working experiences held a different view with a statistical significance of .01.  As for individual aspects, it 
was found that there was a difference of a statistical significance of .01 in light of vocational education 
and informal education.  In respect of social and communal development, there was statistical 
significance of .05.  
 3. The recommendations were as follows.  

3.1 On the basic educational organization: the school administrators should organize 
the curriculum in response to the needs and true conditions of the learners. The teachers are required 
to plan prior to having the learning activity. Instructional media and technology should be more used in 
the teaching and learning process.  State-of-the art equipment should be secured to keep with the pace 
of globalization.  
   3.2 On vocational education:  the administrators should establish and support the 
vocational group.  The course should cover a wide variety of issues.  The vocational development in the 
community should be strengthened and self-dependent.  
   3.3 On the vocational skills: the administrators should organize a basic education to 
develop vocational skills taking into account the social and communal development, the philosophy of 
sufficiency economy and informal education.  These aspects should be well integrated appropriately to 
ensure a well being in society.  The activity to develop life skills should be conducted in line with the 
current conditions.  
   3.4 On social and communal development: the administrators should focus on the 
continuity of traditions, culture and customs.  A good attitude is needed to enable the person to adjust 
to society.  Modern life and cultural preservation of local traditions should be concurrently undertaken.  
   3.5 On the advocacy of the sufficiency economy:  focus should be on the activities 
oriented towards the sufficiency economy.  Due attention should be given to daily life.  In addition, the 
school administrators are to conduct themselves a good model for others.  
   3.6 On the informal education:   the educational media should be sufficient and 
made available to those keen to learn.  Supervision and follow-up are essential.  The public members 
who are interested in learning should be offered help to gain access to the learning sources.  
Furthermore, suggestions and encouragement should be occasionally provided.   
Keywords: customer satisfaction, the learning process, formal education and informal education. 
 



 
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปที ่3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มถิุนายน 2559 
Vol. 3 No. 1 January – June 2016 

 

~31~ 

1. บทนํา 
 พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษ าแห งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มุงเนนใหจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญ ญา มี ความรู  มี คุณ ธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข  แนวการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ.2551 ก็มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา   
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยยึดหลักความ
เสมอภาคในการเข าถึ งและไดรับการศึกษาอยาง
กวางขวาง ทั่วถึง เปนธรรมและมีคุณภาพเหมาะสมกับ
สภาพชีวิตของประชาชน การกระจายอํานาจแก
สถานศึกษาและการให ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย การ
พัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายเอ้ือตอการ
เรียนรูตลอดชีวิต ในป พ.ศ.2553 สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดมี
นโยบายเปลี่ยนศูนยการเรียนรูชุมชนเปนแหลงเรียนรู
ราคาถูก คือ กศน.ตําบล ในทุกตําบลทั่วประเทศ โดย
ความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทยและองคการบริหาร   
สวนตําบล นโยบายการจัดตั้ง กศน.ตําบล นี้เปนกลไกที่
มีศักยภาพในการมีสวนรวมขับ เคลื่อนการปฏิ รูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของ
ประเทศ โดยมุงหวังให ครู กศน.ตําบล เปนผูขับเคลื่อน
กิจกรรมหลักของ กศน.ตําบล เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชนที่ตอบสนองความ
ตองการและความจําเปนในการเรียนรูของประชาชนใน
ชุมชนหรือทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสรับบริการ
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีภาคีเครือขาย
เปนผูสงเสริม สนับสนุน และรวมจัดกิจกรรม ซึ่งมี
เปาหมายใหคนไทยไดเรยีนรูตลอดชีวิตอยางมีคณุภาพ 
 การจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษานอก
โรงเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญา คิดเปน ใหกับ
กลุมเปาหมายผูรับบริการท่ีเปนนักศึกษา กศน. ใหไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง เปนธรรม และมีคุณภาพสูงสุด 
เพื่อใหประชาชนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข มีความ
พึงพอใจในการรับบริการการศึกษานอกโรงเรียนและ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองไดเต็มตามศักยภาพที่
มีอยู การจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษานอกโรงเรียนมี
หลักการสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ดานความเสมอภาค
ทางการศกึษา 2) ดานการพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเอง 
3) ดานการบูรณาการการเรียนรูกับวิถีชีวิต 4)ดานความ
สอดคลองกับปญหาความตองการและความถนัดของ
ผูเรียน และ5)ดานการเรียนรูรวมกันและการมีสวนรวม
ของชุมชน 
 ในการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ
เรียนรูการศึกษานอกโรงเรียนของ กศน.ตําบล ในสังกัด
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคําเข่ือนแกว ได
มีนโยบายเรงพัฒนากระบวนการเรียนรูการศึกษานอก
โรงเรียนของ กศน.ตําบล ในสังกัดศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคําเขื่อนแกว ให
มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการ ความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียนมากที่สุด  ผูวิจัยในฐานะบุคลากร
ในสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอคําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร ไดตระหนัก
ในความสําคัญของนโยบายดงักลาว และไดมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูของ กศน.
ตําบล ในสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอคําเขื่อนแกว จึงสนใจที่จะศึกษา
ค ว าม พึ งพ อ ใจข อ งนั ก ศึ ก ษ า  ก ศน . ใน ก ารจั ด
กระบวนการเรียนรูการศึกษานอกโรงเรียนของ กศน.
ตําบล ในสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ใน
ปจจุบันมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  สอดคลองกับ
ความตองการ ความสนใจและความถนัดของผูเรียน
หรือไม  โดยผูวิจัยจะไดศึกษาความพึงพอใจในการจัด
กระบวนการเรียนรูการศึกษานอกโรงเรียนของ กศน.
ตําบล ในสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร  5  ดาน 
เพื่อนําผลจากการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของกศน.ตําบล ให
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เปนที่พึงพอใจของนักศึกษา กศน. ซึ่งเปนผูรับบริการ
จากการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอัธยาศัยอาํเภอคาํเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
ตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตาม
บทบาทและอํานาจหนาที่ศูนยการศึกษานอกระบบ      
และการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร 
 2. เพื่อ เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรตอผลการบริหารงานตามบทบาทและอํานาจ 
หนาที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร จําแนกตาม เพศ อาย ุ
และประสบการณทํางาน  
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาการวิจัยในครั้ง
นี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศนูยการศกึษา นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธรมี
ทั้งหมด  จํานวน 9 แหง  ประกอบดวย ผูอํานวยการ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ จํานวน 9  คน ขาราชการครู  5 คน   ครู กศน.
ตําบล  จํานวน 103 คน  ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรยีน  จํานวน  18  คน  บุคลากรทางการศึกษา  11 
คน  ซึ่งปฏิบัติงานอยูในศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร  รวม
ประชากรท้ังสิ้น  146  คน 
 2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาการวิจัยใน
ครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร 9 คน ขาราชการครู 5 คน คร ู
กศน. ตําบล 60 คน และครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียน 18 คน และบุคลากรทางการศึกษา 11 คน      
ที่ปฏิบัติงานในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร จํานวน 103 คน 
ตามตารางของ Krejcie and Morgan ไดมาโดยวิธีการ
สุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) 

  3.  กรอบเนื้อหาการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัย
กําหนดกรอบเนื้อหาที่จะศึกษา ไว  6 ดาน คือ 1) ดาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ดานการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ 3) ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต 4) ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน 5) ดานการสงเสริมการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6) ดานการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย  
 4. กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัย
กําหนดกรอบแนวคดิจากเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวของ
กับการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษานอกโรงเรียนไว  
5 หลัก คือ 1) หลักความเสมอภาคทางการศึกษา 2) 
หลักการพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเอง 3) หลักการบูร
ณาการการเรียนรูกับวิถีชีวิต 4) หลักความสอดคลองกับ
ปญหาความตองการและความถนัดของผูเรียนและ 5) 
หลักการเรียนรูรวมกันและการมีสวนรวมของชุมชน   
 5. พื้นที่ที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล      
คือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย
อําเภอคําเขือ่นแกว จังหวัดยโสธร 
 6. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหวาง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2555-เมษายน  พ.ศ.2556 
 
4. วิธีดาํเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใน
ครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท  
 1) แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ แบบ
มาตราสวนประมาณค า  5 ระดับ  จํ านวน 51 ข อ 
แบงเปน 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่  1 เป นแบบสอบถาม เกี่ ยวกั บ
รายละเอียดขอมูลทั่วไปของนักศึกษา กศน.  มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งจะถาม
เกี่ยวกับเพศ อายุ และกลุมเปาหมายการจัดการศึกษา 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของนักศึกษา กศน. ที่มีตอการจัดกระบวนการ
เรียนรูการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยการเรียนชุมชน  
ในสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร  5  ดาน 
 2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณเชิงลึกที่ผูวิจัยสรางขึ้น   
แบบมีโครงสรางดานเนื้อหา 5  ดาน เพื่อใชสัมภาษณ 
ครู กศน.ตําบล จํานวน 16 คน โดยการใชประเด็น/แนว
คําถามกวางๆเพื่อกระตุนใหผูใหขอมูลเลาเรื่องราวอยาง
มีเปาหมาย ตามประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา กศน. ที่มีตอการจัดกระบวนการเรียนรู
การศกึษานอกโรงเรียนของกศน.ตําบล  
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5. การวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลเชงิพรรณาวิเคราะหขอมูล โดยใช
สถิติคาความถี่รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2. ขอมูลแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั ใชสถิติการทดสอบคา t และการทดสอบคา F 
 3. ขอมูลเชงิคณุภาพ ใชการวิเคราะห
ขอมูลแบบอปุนัยขอมูล 
 
6. สรุปผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาสภาพการบริหารตามบทบาท
และอํ านาจหน าที่ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร จาก
แบบสอบถามจํานวน 103 ชุด สามารถสรุปผลการวิจัย  
ไดดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารงานตามบทบาทและ
อํานาจหนาที่ ของศูนยการศึกษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร ทั้ง 6 
ดาน ไดแก ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
การสงเสริมการศกึษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน
 2. บุคลากรที่มี เพศ ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอสภาพการบริหารตามบทบาทและ 
อํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอใน จังหวัดยโสธร โดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน  
 3. บุ คลากรที่ มี  ประสบการณ ในการ
ปฏิบัติงาน ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารตาม
บทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใน จังหวัดยโสธร โดยรวม
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพและดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวน
ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและ
ดานการสงเสรมิการศกึษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 

 4. บุคลากรที่ม ีอายุ ตางกนั มีความคิดเหน็
ตอสภาพการบรหิารตามบทบาทและอาํนาจหนาทีข่องศูนย
การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัอําเภอใน 
จังหวดัยโสธร โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่อง สภาพการบริหาร
ตามบทบาทและอํานาจหนาที่ศูนยการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร มี
ประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี ้
 1. จากผลการวิจัยที่พบวา สภาพการ
บริหารตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัด
ยโสธร ทั้ ง 6 ดาน ไดแก  ดานการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ดานการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ดานการจัดการศกึษา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ดานการสงเสริมการศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ดานการจัด
การศกึษาตามอัธยาศัย เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
นัฐฎ พงษเกษ (2548 : ค-ง) ไดทําการศึกษาวิจัยบทบาท
ของผูบริหารสถานศกึษาในการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 พบวา 1) 
ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารใน
การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ โดย
ภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก  ดานการจัด
แหลงเรียนรู  ดานการจัดสื่อการเรียนรู  ดานการจัดภูมิ
ปญญาทองถิ่นและดานการจัดสภาพแวดลอมทางการ
เรียน อยูในระดับมาก  2)  ขาราชการครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1 มีความคิดเห็นตอ
บทบาทผูบริหารในการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการ
เรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1 จําแนกตาม
ตําแหนง  ประสบการณ  และขนาดของโรงเรียน  โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา 
  1.1 ดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอ สภาพการบริหารตาม
บทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธรอยูใน
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ระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เรื่องการประชุมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  
และมีการจัดทําเอกสารทางวิชาการ  ผลิตคูมือครู 
เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน   ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึ กษาของ   ไพ จิ ต ร   ศ รี โนน ย าง (2550 :  
บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษาตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา  สั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
กาฬสินธุ  เขต 2  ผลการวิจัยสรุปวา  ความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษาตอภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอยคือ  ดานการบริหารจัดการใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  ดานการใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการ
สอน  ดานการพึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการ  ดาน
การแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง  และดานการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชการปฏิรูปการ
เรียนรู 
  1.2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอ สภาพการบริหาร
ตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร
อยูในระดับมาก  โดยเฉพาะอยางยิง่ เรื่อง มีการนําเทคโนโลยี
เปนการใหความรูแกกลุมเปาหมายเฉพาะที่ตองการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาอาชีพ และมีการฝกทักษะอาชีพ
เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
พื้นฐานในอาชีพสามารถพึ่งตนเองไดซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ   ไพจิตร  ศรีโนนยาง  (2550 :  บทคดัยอ) ทํา
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอ
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ  เขต 2  ผลการวิจัย
สรุปวา  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศกึษา  โดยภาพรวมและ
รายดานอยู ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายด านเรียง
ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ  ดานการบริหาร
จัดการใหทันกับการเปลี่ยนแปลง  ดานการใชนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนการสอน  ดานการพึ่งตนเองในการพัฒนางาน
วิชาการ  ดานการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง  และดาน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชการปฏิรูป
การเรียนรู 

  1.3 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอ สภาพการ
บริหารตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัด
ยโสธรอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เรื่อง  มีการ
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ที่มี
สาระสอดคลองกับบริบทของสังคม และมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกับหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ นัฐฎ พงษเกษ (2548 : ค-ง)  
ไดทําการศึกษาวิจัยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ
สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 
1 พบวา  1)  ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอบทบาทของ
ผูบริหารในการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน ไดแก  ดานการ
จัดแหลงเรียนรู  ดานการจัดสื่อการเรียนรู ดานการจัดภูมิ
ปญญาทองถิ่นและดานการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน 
อยูในระดับมาก  2)  ขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความคิดเห็นตอบทบาท
ผูบริหารในการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนที่เนน
ผู เรียนเปนสําคัญในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาศรีสะเกษ  เขต 1 จํ าแนกตามตํ าแหน ง  
ประสบการณ  และขนาดของโรงเรียน  โดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน 
  1.4 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอสภาพ
การบริหารตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ในจังหวัดยโสธรอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะอยางยิง่ เรื่อง มี
การสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมโดยใช
ชุมชนเปนฐาน และมีการจัดการศึกษาเนนความสําคัญ
ทั้งความรู คุณธรรมกระบวนการกลุมและบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ วันแรม ศรีพงษ (2551 : บทคัดยอ)  ได
ศึกษารายงานผลการบริหารสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาสู
ความเป น เลิศ เฉพาะกรณี โรงเรียนบ านโคกกลาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการ
ดําเนินงานพบวา 1) การบริหารสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศดานการบริหารสถานศึกษาตามขอบขาย



 
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปที ่3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มถิุนายน 2559 
Vol. 3 No. 1 January – June 2016 

 

~35~ 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีระดับการบริหาร
หรือการดําเนินการอยูในระดับมาก  2)  การบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูความเปน เลิศดานการปฏิ รูป
การศกึษา  เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
มีระดับการบริหารหรือการดําเนินการอยูในระดับมาก  
3)  การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  
ดานการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
ระดับการบริหารหรือการดําเนินการอยูในระดับมาก  4)  
การบริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  มีระดับการ
บริหารหรือการดําเนินการอยูในระดับมากที่สุด 
  1.5 ดานการสงเสริมการศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาบุคลากรมีความ
คิดเห็นตอสภาพการบริหารตามบทบาทและอํานาจ
หนาที่ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอในจังหวดัยโสธรอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  เรื่อง มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงโดยการฝกปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน 
และมีการประสานและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูตางๆ 
พัฒนาองคความรูที่จําเปนและถายทอด เผยแพรให
ประชาชนไดรับทราบในวงกวาง ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อินทร กิตติกอง (2550 : บทคัดยอ) ทํา
การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาตามการรับรูของบุคลากรในอําเภออุบลรัตน 
สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 ใน 8 
ดาน สรุปวา ผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา
ในอําเภออุบลรัตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียง
ตามลําดับมากไปนอย คือ 1) การปฏิบัตหินาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต เปนธรรมและยึดมั่นตอหลักคุณธรรม 2) 
การจัดบรรยากาศการเรียนรูใหมีความปลอดภัย 3) การ
สงเสริมวัฒนธรรมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและ
ครู 4) การไดรับการยอมรับและมีชื่อเสียงในวงการศกึษา 
5) การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิผลหรือประสบผลสําเรจ็
ตามเปาหมาย 6) การดําเนินการสรางวิสัยทัศนรวม  7) 
การมีศักยภาพในการบริหารหลักสูตรและการสอน และ  
8) การสรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและ
สมาชิกของชุมชน 

  1.6 ด าน ก า รจั ด ก า รศึ ก ษ าต าม
อัธยาศัย  พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอสภาพการ
บริหารตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัด
ยโสธรอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่อง มีการ
จัดการเรียนรูที่ สอดคลองกับผู เรียนที่ถือวาเปนผูมี     
วุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบและมีประสบการณ และมี
การจัดสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกหองสมุดเพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึ กษาของ นั ฐ ฎ  พ งษ เก ษ  (2548 : ค -ง ) ได
ทําการศกึษาวิจัยบทบาทของผูบริหารสถานศกึษาในการ
สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรี
สะเกษ  เขต 1 พบวา 1)  ขาราชการครูมีความคิดเห็น
ตอบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรม
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 
ดาน ไดแก  ดานการจัดแหลงเรียนรู ดานการจัดสื่อการ
เรียนรู ดานการจัดภูมิปญญาทองถิ่นและดานการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียน อยู ในระดับมาก 2) 
ขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา         
ศรีสะเกษ เขต 1 มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหาร      
ในการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ  เขต 1 จําแนกตามตําแหนง ประสบการณ 
และขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกันเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ตอผลการบริหารงานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ใน จั งห วั ด ย โส ธ ร  จํ า แ น ก ต าม  เพ ศ  อ ายุ  แ ล ะ
ประสบการณทํางาน 
 2. จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
  2.1 จากการศึกษาพบวา บุคลากรที่มี 
อายุ ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารตาม
บทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใน จังหวัดยโสธร  
โดยรวมไมแตกตางกัน  ทั้งในภาพรวมและรายดานผล
การศกึษานี้จึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่
กําหนดวา อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอผลการบริหาร
ตามบทบาท และอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษานอก
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ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร 
ตางกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยดังกลาว แต
ผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของสายัณห 
พันธงาม (2552 : 80 - 83) ไดศกึษาการจัดกระบวนการ
เรียนรูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของครูศูนยการเรียนชุมชน สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา ครูศูนยการเรียน
ชุมชนมีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางผลการเปรียบเทียบระดับสภาพและปญหาการ
จัดกระบวนการเรียนรูจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิทางการ
ศึกษาและประสบการณในการทํางานพบวาทุกดานไมมี
ความแตกตางกัน 
  2.2 จากการศึกษาพบวา บุคลากรที่มี 
ประสบการณทํางาน ตางกันมีความคิดเห็น ตอสภาพ
การบริหารตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ใน จังหวัดยโสธร   โดยรวมไมแตกตางกัน  ทั้ งใน
ภาพรวมและรายดานผลการศึกษานี้จึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 ที่กําหนดวา ประสบการณ
ทํางาน ตางกัน มีความคิดเห็นตอผลการบริหารตาม
บทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร 
ตางกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยดังกลาว แต
ผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของ สายัณห 
พันธงาม (2552 : 80-83) ไดศึกษาการจัดกระบวนการ
เรียนรูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของครูศูนยการเรียนชุมชน สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา ครูศูนยการเรียน
ชุมชนมีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางผลการเปรียบเทียบระดับสภาพและปญหาการ
จัดกระบวนการเรียนรูจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิทางการ
ศึกษาและประสบการณในการทํางานพบวาทุกดานไมมี
ความแตกตางกัน 
  2.3 จากการศึกษาพบวา บุคลากรที่มี 
เพศตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารตาม
บทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอใน จังหวัดยโสธร  

โดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดานผล
การศกึษานี้จึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่
กําหนดวา เพศ ตางกัน มีความคดิเห็นตอผลการบริหาร
ตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดยโสธร 
ตางกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยดังกลาว แต
ผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของ  สายัณห 
พันธงาม (2552 : 80-83) ไดศึกษาการจัดกระบวนการ
เรียนรูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของครูศูนยการเรียนชุมชน สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา ครูศูนยการเรียน
ชุมชนมีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางผลการเปรียบเทียบระดับสภาพและปญหาการ
จัดกระบวนการเรียนรูจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิทางการ
ศึกษาและประสบการณในการทํางานพบวาทุกดานไมมี
ความแตกตางกัน 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 ผูเขียนมขีอเสนอแนะในการนําผลการวิจัย
ไปใช ดังนี ้
 1. ด านการจั ดการศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐาน               
มีขอเสนอแนะใหผูบริหารสถานศึกษา จัดหลักสูตรมี
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใชสอดคลองตามความตองการ
และความเปนจริงของผูเรยีน ครูและนักศกึษาตองมีการ
วางแผนในการจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง
ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง เพิ่มสื่อและเทคโนโลยีใน
การสอน ควรมีการจัดหาสื่อ อุปกรณการเรยีนการสอนที่
ทันสมัยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหกาวทันโลกโลกาภิวัฒน 
 2. ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ        
มีขอเสนอแนะใหผูบริหารสถานศกึษา สงเสริมการศึกษา
พัฒนาอาชีพโดยการจัดตั้งกลุมอาชีพและสนับสนุนความ
ตองการของกลุมอาชีพอยางจริงจังเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ใหมีความยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได  ในการฝกทักษะ
อาชีพควรจัดใหมีความหลากหลายและมีหลักสูตรอาชีพ
ทองถิ่นนั้นๆ ดวย จัดใหมีการพัฒนาอาชีพในชุมชนใหมี
ความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได 
 3. ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต มีขอเสนอแนะใหผูบริหารสถานศึกษา การจัด 
การศึกษาขั้ นพื้ นฐานการศึกษาเพื่ อพัฒนาอาชีพ 
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การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การสงเสริม
การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยมาบูรณาการ     ใหเหมาะสม
ในการพัฒนาทักษะชีวิตของกลุมเปาหมายและสามารถ
อยูในสังคมอยางปกติสุข การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตใหจัดกิจกรรมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เชน 
ถาชวงไหนเกิดโรคระบาดก็ควรจัดกิจกรรมใหมีความ
สอดคลอง 
 4. ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน มีขอเสนอแนะใหผูบริหาร สถานศึกษา 
มุงเนนการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ใหคงอยู เพื่ อพัฒนาสังคมใหสงบสุขตอไป ควรจัด
กิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงาน กศน. สราง
เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติตน     ในสังคมความเปนอยูให
ครอบคลุมทั้ งความทันสมัยควบคู กับการอนุ รักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
 5. ดานการสงเสริมการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีขอเสนอแนะใหผูบริหาร
สถานศึกษา มุงเนนการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรมอันจะเปนผลดีตอการ
ดําเนินชีวิตในอนาคตตอไป จัดและสงเสริมกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยตระหนักถึงการนําไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข นอมนํา
แน วท างพ ระ ราช ดํ า ริ เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย งม า ให
กลุมเปาหมาย ปฏิบัติอยางถูกตองและจัดทําตัวอยาง          
ในสถานศึกษาใหเปนรูปธรรม 
 6. ดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย            
มีขอเสนอแนะใหผูบริหารสถานศึกษา จัดหาสื่อให
เพียงพอ   ตอผูรับบริการ/ผูสนใจ/ผูเรียน มีการออก
นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
เชน บานหนังสืออัจฉริยะตองนําสื่อสิ่งพิมพตางๆ ลง
พื้นที่ถึงกลุมเปาหมายอยางทั่งถึง สงเสริมใหประชาชน
ผูสนใจทั่วไปไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาโดยจัดตั้งกลุม
สนใจ ตามความตองการของกลุมนั้นๆ ไดศึกษาความ
ต อ งก ารของตน เองและมี ก ารนิ เทศ  ให กํ าลั งใจ  
เสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนในลกัษณะนี ้
 นอกจากนี้ ผูเขียนยังมีขอเสนอแนะในการ
ทําวิจัยคร้ังตอไป ดังนี ้
 1. ควรทําการวิจัยและพัฒนาการดําเนินงาน     
การบริหารตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนย

การศึกษา    นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอในจังหวัดยโสธรอยางตอเนื่อง 
 2. ควรทําการวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
ปจจัย    ที่สงผลตอการบริหารงานตามบทบาทและอํานาจ
หนาที ่      ของศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอตางๆ 
 3. ควรทําการศึกษาสภาพการบรหิารงานของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
รูปแบบอื่ นๆ เพื่ อนํ าองค กรไปสู การพั ฒนาอย างมี
ประสิทธิภาพ 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณดวย
ความอนุเคราะหและคําชี้แนะที่มีคุณคาของบุคคลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของหลายแหง ซึ่งไมอาจนํามากลาวได
ทั้ งหมด  ผู วิจั ย ขอขอบพระคุณ อย างยิ่ ง คื อ  รอง
ศาสตราจารย ดร.อนุศักดิ์  เกตุสิริ อาจารยที่ปรึกษา ที่
ใหความชวยเหลืออยางดียิ่ง โดยใหความเอาใจใส ชี้แนะ 
ตรวจสอบแกไขวิทยานิพนธ เพื่อใหสมบูรณ ทุกขั้นตอน
มากที่สุด และคอยใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา 
 นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคณุคณาจารย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทุกทาน ที่ประสาท
วิชาการดานการบริหารการศึกษา พรอมทั้ งได ให
คําแนะนําในการปรับปรุง พัฒนางานวิจัยครั้งนี้ดวย
ความมีเมตตากรุณาตอลูกศิษยดวยความทุมเทเสียสละ 
อยางจริงใจ 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย 
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมหองหมูเรียน 
บ.ศศ.ค.ม.17 ทุกทาน ที่เปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จ 
ทั้งใหกําลังใจ เปนแรงผลักดันใหการสนับสนุน ตลอดมา
ทํ าให การทํ าวิจั ย ในครั้ งนี้ ป ระสบผลสํ าเร็จ  และ
วิทยานิพนธฉบับนี้ขอมอบ บูชาคุณบิดามารดา ครู
อาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกๆ ทาน ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันสืบไป 
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ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผูบรหิารโรงเรยีนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี 
 A Study of a Democratic Leadership of the Private School Administrators 

in Ubon Ratchathani Provinc 
 

อุดร ไชยภักด1ี, รองศาสตราจารย ดร.สมาน อัศวภูมิ2 

1สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี34000 
2รองศาสตราจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 34000 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดอุบลราชธาน ีตามทัศนะของผูบริหารสถานศกึษา และครู เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของ
ผูบริหารโรงเรยีนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม ตําแหนงประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
 กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 76 คน ครู 306 คน รวมทั้งสิ้น 382 คน         
ซึ่งไดมาโดยวิธีการเปดตารางของ Krejcie & Morgan และการสุมแบบแบงชั้นภูม ิเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม แบบมาตราสวน 5 ระดับ จํานวน 47 ขอ มีคาความเชื ่อมั ่นทั ้งฉบับเทากับ .97 สถิติที ่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t (t-test) และการทดสอบคา F 
(F-test) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผูบริหารสถานศึกษา และครู มีทัศนะตอภาวะผู นําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม และรายดาน อยูในระดับมาก โดยดานที่มากที่สุดคือ ดานการ
ทํางานเปนทีม  
 2. เปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา และครูตอภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธาน ีดังนี ้
   2.1 ผูบริหารสถานศึกษา และครู ที่มีตําแหนงงานตางกันมีทัศนะตอภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตยของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม ดานการกระจายอํานาจ ดานการทํางานเปนทีม   
ดานการมอบหมายงานใหผูรวมงาน ดานการเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ไมแตกตางกัน สวน
ดานรับฟงความคดิเห็นของสวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
  2.2 ผูบริหารสถานศึกษา และครูที่มีประสบการณทํางานตางกันมีทัศนะตอภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม ดานการมอบหมายงานใหผูรวมงาน ดาน
การรับฟงความคิดเห็นของสวนรวม และดานการเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการกระจายอํานาจ และดานการทํางานเปนทีม ไมแตกตางกัน 
       2.3 ผูบริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีทัศนะตอภาวะผูนําเชิง
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม และดานการเปดโอกาสให
ผูรวมงานเขามามีสวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 สวนดานการทํางานเปนทีมดานการ
มอบหมายงานใหผูรวมงาน และดานการรับฟงความคิดเห็นของสวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และดานการกระจายอํานาจ ไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ: ภาวะผูนํา, ประชาธิปไตย, ผูบริหาร, โรงเรียนเอกชน 
 
 



 
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปที ่3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มถิุนายน 2559 
Vol. 3 No. 1 January – June 2016 

 

~40~ 

Abstract 
 The research aimed to study a democratic leadership of the private school 
administrators according to the opinions of the administrators and the teachers and to compare a 
democratic leadership of the administrators as classified by positions, working experience and school 
size.  
  The samples used in the research were 76 school administrators and 306 teachers, derived by 
Krejcie and Morgan’s table. The research instrument was a five-rating scale questionnaire of 47 items with a 
confidence value equivalent to .97. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-
test, F-test and Scheffe’ paired test.  
 The research findings were as follows.  
 1. The opinions of the administrators and the teachers under study towards a democratic 
leadership in the private school in Ubon Ratchathani province was at a high level. Teamwork was at the 
highest level.  
 2. Considering a comparison of the views of the administrators and the teachers, it was found that:  
   2.1 The school administrators and the teachers who held a different position had no 
different views on power decentralization, teamwork, assignment, participation in a decision making. There was a 
difference in terms of openness to listen to the opinions of others with a statistical significance of .05.  
  2.2 The school administrators and the teachers who got different working experience held a 
different view on a democratic leadership in light of assignment, willingness to listen to others’ opinions, and 
participation in making a decision at a statistical significance of .01. There was no difference in light 
of power decentralization and teamwork.  
  2.3 The school administrators and the teachers who worked at different sized schools 
held a different view on a democratic leadership and participation of the colleagues at a statistical 
significance of .05.  There was a difference with a statistical significance of .01 in terms of assignment and 
willingness to listen to others. There was no difference in power decentralization.  
Keyword: Leadership, Democracy, executive, private school. 
 



 
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปที ่3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มถิุนายน 2559 
Vol. 3 No. 1 January – June 2016 

 

~41~ 

1. บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .2545 (ฉบับที ่
3) พ.ศ.2553 ไดกําหนดเอาไววาสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเปนหนวยงานที่คอยกํากับ
ดูแลโรงเรียนเอกชนนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 
20 พฤษภาคม 2545 อนุมัติใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากรม
สังกัดสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีฐานะเปนนิติ
บุคคล 
 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนจะเห็นไดว าตามโครงสรางการ
บริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการที่เปลี่ยนแปลง
ใหมนี้ทําใหหนวยงานในสวนกลางตองลดบทบาทลง เหลือ
เพียงแคคอยสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา
ให เปนไปตามนโยบายเทานั้นโดยที่การบริหารงาน   
ดานวิชาการหรือ การจัดการเรียนการสอนจะมุงเนนไปที่
โรงเรียนเปนหลักดังนั้นโรงเรียนจึงมีอิสระ ที่จะบูรณา
การ ดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย เกิดการเรียนรูไดอยางกวางขวางแมวา
กฎหมายหลักที ่ใชในการบริห ารจัดการโรงเรียน
เอกชนยังไมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอยูระหวางการปรับปรุง
แกไขนั้นแต เมือพิจารณาถึงภารกิจตามที่บัญญัติ ไวใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เดิมแลวก็จะเห็นได
ทันที่วาโรงเรียนเอกชนยังมีบทบาทสําคัญตอการจัด
การศึกษากลาวคือโรงเรยีนเอกชนสามารถจัดการศึกษา
ไดหลากหลาย  
 ผู บริหารสถานศึกษาที ่มีภาวะผู นําสูง
ย อมมีความสําคัญยิ ่งต อการบริห ารงานโรงเรียน
เอกชนที ่จะสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียนและการบริหารโรงเรียนเอกชน ใหมีคุณภาพซึ่ง
เปนภารกิจสําคัญยิ่งผูนําที่บริหารโรงเรียนดวยการ
บริหารแบบประชาธิปไตยยอมไดรับความรวมมือจาก
ผูใตบังคับบัญชาเปนอยางดี ดวยเหตนุีผู้ทําการวิจัยจึงมี
ความจําเปนอยางยิ ่งที ่จะตองศึกษาภาวะผู นํา เชิง
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบความสําเร็จ
ในการบริหารโรงเรียนเพื ่อเปนขอมูลและแนวทาง
ใหกับโรงเรียนที ่ย ังดอยคุณภาพและยังไมผานการ

รับรองจากสําน ักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาไดนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนให เขากับโรงเรียนของตนเองเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศกึษาสูทศวรรษที่ 21 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื ่อศึกษาภาวะผู นําเชิงพฤติกรรม
แบบประชาธิปไตยของผู บริหารโรงเรียนเอกชน ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ตามทัศนะของผูบริหารสถานศกึษา 
และคร ู
 2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษา และครูเกี่ยวกับภาวะผูนํา เชิงพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจั งหวัด
อุบลราชธานี จําแนกตาม ตําแหนง ประสบการณในการ
ทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร 
 ประชากร ที่ ใช ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนเอกชน จังหวัด
อุบลราชธานี ปการศึกษา 2557 จาก 95 สถานศึกษา 
จํานวน 1,595 คน  
 2. กลุมตัวอยาง 
 ก ลุ ม ต ัว อ ย า ง ที ่ใ ช ใ น ก า ร ว ิจ ัย 
ประกอบดวยผูบริหารและครูในโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan และการสุ ม
แบบแบงชั้นภูมิ (1970,30, 607-610,อางถึงใน Educational 
and Psychological Measurement) รวมทั้ งสิ้ น  382 คน 
จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 76 คน ครู 306 คน 
ไดมาโดยการแบงแบบชั้นภูมิที่ใชขนาดโรงเรียนเปน
ชั้นภูมิในการแบง  
 3. กรอบเนื้ อหาการวิจัยในครั้ งนี้  ผู วิจัย
กําหนดกรอบเนื้อหาที่จะศึกษา ไว 5 ดาน คือ 1) ดานการ
กระจายอํานาจ 2) ดานการทํางานเปนทีม 3) ดาน
การมอบหมายงานใหผูรวมงาน 4) ดานการรับฟง
ความคิดเห็นของสวนรวม 5) ดานการเปดโอกาสให
ผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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 4. กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
กําหนดกรอบแนวคดิจากเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวของ
กับภาวะผูนํา เชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยไว 5 
หลัก คือ 1) ดานการกระจายอํานาจ 2) ดานการ
ทํางานเปนทีม3) ดานการมอบหมายงานใหผูรวมงาน 
4) ดานการรบัฟงความคิดเห็นของสวนรวม 5) ดานการ
เปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตดัสินใจ 
 5. พื้นที่ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี 
 6. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหวาง
เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557-มกราคม พ.ศ.2558 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั้ง
นี้เปนแบบสอบถามตามแนวความคิดของ Likert โดยศึกษา
ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ซึ่งผูวิจัย
สรางและพัฒนาขึ้นเอง 
 2. เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
   ต อ น ที ่ 1  เป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม
เกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ตามทัศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
อุบลราชธานี ใน 5 ดาน มีลักษณะเปนแบบประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
และนอยที่สุด 
  ตอนที่  3 ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ มที่
เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของ
ผูบริหารโรงเรยีนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
  
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
  ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการสรางเครื่องมือ 
เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมวัตถุประสงค ดังตอไปนี้  
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อทําความเขาใจในรายละเอียดในดานเนื้อหาเพื่อที่จะ
นํามาสรางแบบสอบถาม  

       2. สรางแบบสอบถาม ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม
แบบประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหาของแบบสอบถาม 
เพื่อใหขอเสนอแนะและปรบัปรงุแบบสอบถามใหมีความ
เที่ยงตรงมากขึ้น  
 4. นําแบบสอบถามที่ที่ไดปรับปรุงแลวไป
ทดลองใช  (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษา และครู
โรงเรียนเอกชน ใน จังห ว ัด ศรีส ะ เกษ  ที ่ไม ใช ก ลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 50 ชุด มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.97 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยนํา
แบบสอบถามแจกใหกลุมตัวอยางที่ เปนผู บ ร ิห าร
สถานศึกษา และครูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
จํานวน 382 ชุด ดวยวิธีการสุมแจกอยางงาย (Simple 
Random Sampling)  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลเกี ่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถามวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหา
คารอยละของผูตอบแบบสอบถามแตละขอ 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับผูนําเชิงพฤติกรรมแบบ
ประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชนตามทัศนะ
ของผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา   
และครูผูปฏิบัติงานสายการสอนโรงเรียนเอกชน ใน

จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
 3. เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม
แบบประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชนตามทัศ
นของผูบริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยการทดสอบคา t (t-test) และ
การทดสอบคา F (F-test) การทดสอบคารายคู Scheffe 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 หลังจากไดแบบสอบถามกลับคนืแลว ผูวิจัย
ไดทําการตรวจสอบขอมูล เพื่อดูความถูกตองสมบูรณ
ของการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถาม   
มาทําการลงรหัส (Coding) และนําไปวิเคราะหขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรปูทางสถิติ    โดย
สามารถนําเสนอได ดังนี้  
 1. คาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ 
  1.1 หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยการหาคา IOC 
  1.2 หาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (-Coefficient) ของ Chronbach 
 2. คาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย 
  2.1 คารอยละ (Percentage) 
  2.2 คาเฉลี่ย (Mean) 
  2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3. ทดสอบสถิติ โดยใชสถิต ิ
  3.1 การทดสอบคาt (t-test)  
  3.2 การทดสอบคา F (F-test) 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผูตอบแบบสอบถามเมื่อจําแนกตามตําแหนง
เปนครู  จํ านวน 306 คน คิดเป นรอยละ 80.10 เมื่ อ
จําแนกตามประสบการณเปนผูมีประสบการณต่ํากวา   
6 ป คิดเปนรอยละ 54.19 รองลงมาผูมีประสบการณ 6-
20 ป รอยละ 39.79 ผูมีประสบการณ 21 ป รอยละ 
6.02 ตามลําดับ จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาขนาด
กลาง คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาด
เล็ก 39.27 และเปนสถานขนาดใหญ รอยละ 10.73 
ตามลําดับ 
 ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี    
ดานการกระจายอํานาจ โดยรวมอยู ในระดับมาก 

( x =3.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ตัวที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือผูบริหารมีการกระจายอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของหัวหนาฝาย 
หัวหนากลุ ม ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยไม

ก ังวลความผิดพลาดในการทํางาน อยู ในระดับมาก 

( x =3.93) รองลงมาคือผูบริหารมีการกระจายอํานาจ
ไปสูหัวหนาฝาย หัวหนากลุม ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา อยางทั่วถึง อยูในระดับมาก ( x =3.76) 
 ดานการทํางานเปนทีม โดยรวมอยู ใน

ระดับมาก ( x =3.61) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารมีความพึงพอใจในการทํางาน
กับหัวหนาฝาย หัวหนากลุม ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 

อยู ในระดับมาก ( x =4.01) รองลงมาคือ ผูบริหารมี
ความพึงพอใจในการทํางานกับหัวหนาฝาย หัวหนากลุม 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานการคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรยีนที่เอื้ออํานวยตอการทํางานเปนทีม อยูในระดับ

มาก ( x =3.78)  
 ดานการมอบหมายงานใหผู ร วมงาน 

โดยรวมอยู ในระดับมาก ( x =3.52) เมื ่อพ ิจารณา
เป น ร าย ข อ  ข อ ที ่ม ีค า เฉ ลี ่ย ส ูงส ุด ค ือ  ผู บ ร ิห า ร
มอบห มาย ให ห ัวห น าฝ า ย  หัวหนากลุม ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไดอยางอิสระไมขัดตอ

ระเบียบและกฎหมาย อยู ในระดับมาก ( x =3.92) 
รองลงมาคือ ผูบริหารมีการวางแผนการดําเนินงาน
ชี้แจงการทํางานและมอบหมายภาระหนาที่ที่เหมาะสม
กับหัวหนาฝาย หัวหนากลุม ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาอยูในระดับมาก ( x =3.82)  
 ดานการรับฟงความคิดเห็นของสวนรวม 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.46) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับหัวหนาฝาย หัวหนากลุม ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อหาแนวทางการแกปญหารวมกันและ
ความกาวหนาของโรงเรียน อยางสม่ําเสมอ อยูในระดับ

มาก ( x =3.69) รองลงมาคือ ผูบริหารเปดโอกาสให
หัวหนาฝาย หัวหนากลุม ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสรภาพ อยูในระดับ

มาก ( x =3.66) 
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 ดานการเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามี
สวนรวมในการตัดสิน ใจ  โดยรวมอยูในระดับมาก 

( x =3.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผูบริหารมอบหมายใหหัวหนาฝาย หัวหนากลุม คร ู
และบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการแกไขปญหา

ของหนวยงานรวมกัน  อยู ในระดับมาก ( x =3.96) 
รองลงมาคือ ผูบริหารใหหัวหนาฝาย หัวหนากลุม 
ครู และบุคลากรทางการศกึษา มอบหมายหนาที่ในการ
บริหารสถานศึกษารวมตัดสินใจทุกเรื่องในการนําไปสู

การปฏิบัติ อยูในระดับมาก ( x =3.74) 
 ภ า ว ะ ผู นํ า เ ชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม แ บ บ
ประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมอยู ในระดับมาก ( x =3.54) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ด า น ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ท ีม  อ ยู  ใ น ร ะ ด ับ ม า ก 

( x =3.61) รองลงมาคือ ดานการกระจายอํานาจ 

อยูในระดับมาก ( x =3.53) และดานการมอบหมาย

ง า น ให ผู ร ว ม ง า น  อยู ใน ระดั บ ม าก  ( x =3.52) 
ตามลําดับ 
 ภ า ว ะ ผู นํ า เ ชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม แ บ บ
ประชาธิปไตย ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
อุบลราชธานี จําแนกตามตําแหนง โดยรวมไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานการรับฟงความคิดเห็นของ
สวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนดานการกระจายอํานาจ ดานการทํางานเปนทีม 
ดานการมอบหมายงานใหผูรวมงาน ดานการเปดโอกาส
ใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ไมแตกตาง
กัน 
 ภ า ว ะ ผู นํ า เ ชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม แ บ บ
ประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
อุบลราชธานี จําแนกตามประสบการณทํางานต่ํากวา    

6 ป โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.47) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการทํางาน

เปนทีม อยูในระดับมาก ( x =3.55) รองลงมาคือดาน

การกระจายอํานาจ อยูในระดับมาก ( x =3.48) และดาน
การมอบหมายงานให ผู ร ว ม งาน  อยู ใน ระด ับ ม าก 

( x =3.44) ตามลําดับจําแนกตามประสบการณทํางาน 6 

- 20 ป  โด ยรวม อยู ใน ระดั บ มาก  ( x =3.63) เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการ

ทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก ( x =3.69) รองลงมาคือ
ดานการเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ อยู ในระดับมาก ( x =3.64) และดานการ

มอบหมายงานใหผูรวมงาน อยูในระดับมาก ( x =3.63) 
ตามลําดับจําแนกตามประสบการณทํางาน 20 ปขึ้น

ไป โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.56) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน ดานที ่ม ีคาเฉลี ่ยสูงสุดคือดานการเปด
โอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจอยู

ใน ระด ับมาก  ( x =3.64) ร อ ง ล งม า ค ือ ด า น ก า ร

ทํางานเปนทีมอยู ในระดับมาก ( x =3.60) และดาน

การกระจายอํ าน าจ อยู ในระดับมาก ( x =3.53) 
ตามลําดับ 
 ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ของผู บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตาง
กันอย างมีนั ยสํ าคัญทางสถิติที่ ระดับนั ยสํ าคัญ .01          
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานการมอบหมายงานให
ผูรวมงาน ดานการรับฟงความคิดเห็นของสวนรวม ดาน
การเปดโอกาสใหผู รวมงานเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ .01 สวนดานการ
กระจายอํานาจ ดานการทํางานเปนทีม ไมแตกตางกัน 
 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของภาวะ
ผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธ ิป ไตยของบริห าร
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน โดยรวมและดานการรับฟง
ความคิดเห็นของสวนรวม ระหวางผูที่มีประสบการณการ
ทํางานต่ํากวา 6 ป  กับ ผูที่มีประสบการณการทํางาน 6-20 ป 
แตกตางกัน สวนดานการมอบหมายงานใหผู ร วมงาน 
ระหวางผู ที ่ม ีประสบการณการทํางานต่ํากวา 6 ป     
กับ ผูที่มีประสบการณการทํางาน 6-20 ป และระหวางผู
ที่ ม ีป ระ ส บ ก า รณ ก ารทํ า งาน  6-20 ป  ก ับ ผู ที ่มี
ประสบการณการทํางาน 20 ปขึ้นไป แตกตางกัน และ
ดานการเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ระหวางผูที่มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 6 ป 
กับ ผูที่มีประสบการณการทํางาน 6-20 ป และระหวางผูที่มี
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ประสบการณการทํางานต่ํากวา 6 ป กับผูที่มีประสบการณ
การทํางาน 20 ปขึ้นไป แตกตางกัน 
 ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนก
ตามขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมอยูในระดับมาก 

( x =3.52) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ย
สู งสุดคือด านการทํ างานเป นที มอยู ในระดับมาก 

( x =3.56) รองลงมาคือดานการมอบหมายงานให

ผูรวมงาน อยูในระดับมาก ( x =3.54) และดานการ

กระจายอํานาจ อยูในระดับมาก ( x =3.47) ตามลําดับ
จําแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( x =3.60) เมื ่อ พ ิจ า รณ า เป น รายด าน     
ดานที ่ม ีคา เฉลี ่ยส ูงสุดคือดานการทํางานเปนท ีม      

อยู ในระดับมาก ( x =3.69) รองลงมาค ือด านการ

กระจายอํานาจ อยูในระดับมาก ( x =3.59) และดาน
การมอบหมายงานใหผู รวมงาน  อยู ในระดับมาก 

( x =3.56) ตามลําดับจําแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาด

ใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.36) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการกระจาย

อํานาจ อยูในระดับมาก ( x =3.49) รองลงมาคือดาน

การทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก ( x =3.41) และดาน
การเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ อยูในระดับมาก ( x =3.33) ตามลําดับ 
 ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ของผู บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน การทํางานเปนทีม ดานการ
มอบหมายงานใหผู รวมงาน ดานการเปดโอกาสให
ผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 ดานการ
รับฟงความคิดเห็นของสวนรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ .01 สวนดานการทํางานเปนทีม ไมแตกตาง
กัน 
 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของ
ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของบริหาร
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามขนาด

สถานศึกษาโดยรวมดานการทํางานเปนทีม ระหวางขนาด
กลางกับขนาดใหญ แตกตางกัน สวนดานการมอบหมายงาน
ใหผูรวมงาน ระหวางขนาดเล็กกับขนาดใหญและขนาด
กลางกับขนาดใหญ แตกตางกัน ดานการรับฟงความ
คิดเห็นของสวนรวม ระหวางขนาดกลางกับขนาดใหญ 
แตกตางกันและดานการเปดโอกาสใหผูเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ระหวางขนาดกลางกับขนาดใหญ 
แตกตางกัน 
 ภ า ว ะ ผู นํ า เ ชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม แ บ บ
ประชาธิปไตย ของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
อุบลราชธานี จําแนกตามตําแหนง โดยรวมไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานการรับฟงความคิดเห็นของ
สวนรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนดานการกระจายอํานาจ ดานการทํางานเปนทีม 
ดานการมอบหมายงานใหผูรวมงาน ดานการเปดโอกาส
ใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ไมแตกตาง
กัน 
 ภ า ว ะ ผู นํ า เ ชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม แ บ บ
ประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
อุบลราชธานี จําแนกตามประสบการณทํางานต่ํากวา 6 

ป โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.47) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสงูสุดคือดานการทํางานเปนทีม 

อยูในระดับมาก ( x =3.55) รองลงมาคอืดานการกระจาย

อํ านาจ อยู ในระดั บมาก ( x =3.48) และด านการ
มอบหมายงานให ผู ร ว ม ง า น  อ ยู ใ น ร ะ ด ับ ม า ก 

( x =3.44) ต ามลําด ับ จํา แน กต ามป ระสบ ก ารณ

ทํางาน 6 - 20 ป โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.63) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคอืดานการ

ทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก ( x =3.69) รองลงมาคือ
ดานการเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ อยู ในระดับมาก ( x =3.64) และดานการ

มอบหมายงานใหผูรวมงาน อยูในระดับมาก ( x =3.63) 
ตามลําดับจําแนกตามประสบการณทํางาน 20 ปขึ้น

ไป โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.56) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน ดานที ่ม ีคาเฉลี ่ยสูงสุดคือดานการเปด
โอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจอยู

ใน ระด ับมาก  ( x =3.64) ร อ ง ล งม า ค ือ ด า น ก า ร
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ทํางานเปนทีมอยู ในระดับมาก ( x =3.60) และดาน

การกระจายอํ าน าจ อยู ในระดับมาก ( x =3.53) 
ตามลําดับ 
 ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ของผู บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .01 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน ดานการมอบหมายงานใหผูรวมงาน 
ดานการรับฟงความคิดเห็นของสวนรวม ดานการเปด
โอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ .01 สวนดานการกระจาย
อํานาจ ดานการทํางานเปนทีม ไมแตกตางกัน 
 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของ
ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน โดยรวมและดานการรับฟง
ความคิดเห็นของสวนรวม ระหวางผูที่มีประสบการณการ
ทํางานต่ํากวา 6 ป กับ ผูที่มีประสบการณการทํางาน 6-20 
ป แตกตางกัน สวนดานการมอบหมายงานใหผูรวมงาน 
ระหวางผู ที ่ม ีประสบการณการทํางานต่ํากวา 6 ป      
กับ ผูที่มีประสบการณการทํางาน 6-20 ป และระหวาง
ผูที่มปีระสบการณการทํางาน 6 - 20 ป กับ ผูที่มีประสบการณ
การทํางาน 20 ปขึ้นไป แตกตางกัน และดานการเปด
โอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ระหวางผูที่มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 6 ป ก ับ      
ผูที่มีประสบการณการทํางาน 6-20 ป และระหวางผู
ที ่ม ีประสบการณการทํางานต่ํากวา 6 ป  กับ ผูที่ มี
ประสบการณการทํางาน 20 ปขึ้นไป แตกตางกัน 
 ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมอยูในระดับมาก 

( x =3.52) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือดานการทํ างานเป นทีม อยู ในระดับมาก 

( x =3.56) รองลงมาคือดานการมอบหมายงานให

ผูรวมงาน อยูในระดับมาก ( x =3.54) และดานการ

กระจายอํานาจ อยูในระดับมาก ( x =3.47) ตามลําดับ
จําแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( x =3.60) เมื ่อ พ ิจ า รณ า เป น รายด าน     

ดานที ่ม ีคา เฉลี ่ยส ูงสุดคือดานการทํางานเปนท ีม       

อยู ในระดับมาก ( x =3.69) รองลงมาค ือด านการ

กระจายอํานาจ อยูในระดับมาก ( x =3.59) และดาน
การมอบหมายงานใหผู รวมงาน  อยู ในระดับมาก 

( x =3.56) ตามลําดับจําแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาด

ใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.36) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการกระจาย

อํานาจ อยูในระดับมาก ( x =3.49) รองลงมาคือดาน

การทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก ( x =3.41) และดาน
การเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ อยูในระดับมาก ( x =3.33) ตามลําดับ 
 ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ของผู บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ ระดับนัยสําคัญ .05       
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน การทํางานเปนทีม ดานการ
มอบหมายงานใหผู รวมงาน ดานการเปดโอกาสให
ผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 ดานการ
รับฟงความคิดเห็นของสวนรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ .01 สวนดานการทํางานเปนทีม ไมแตกตาง
กัน 
 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของ
ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของบริหาร
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามขนาด
สถานศึกษาโดยรวมดานการทํางานเปนทีม ระหวางขนาด
กลางกับขนาดใหญ แตกตางกัน สวนดานการมอบหมายงาน
ใหผูรวมงาน ระหวางขนาดเล็กกับขนาดใหญและขนาด
กลางกับขนาดใหญ แตกตางกัน ดานการรับฟงความ
คิดเห็นของสวนรวม ระหวางขนาดกลางกับขนาดใหญ 
แตกตางกันและดานการเปดโอกาสใหผูเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ระหวางขนาดกลางกับขนาดใหญ 
แตกตางกัน 
 
6. การอภิปรายผล 
 1. ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย 
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ภ า พ ร ว ม แ ล ะ ร า ย ด า น อ ยู ใ น ร ะ ด ับ ม า ก  อ า จ
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เนื ่องมาจากโรงเรียนเอกชนมีสภาพเปนนิติบุคคล 
การบริหารจัดการสามารถทําไดคลองตัวและตัวผูบริหารเอง
ไดใหความสําคัญในเรื่องของการมีสวนรวม การทํางานเปน
ทีม และการกระจายอํานาจไปสูผูใตบังคับบัญชาเพื่อให
เกิดสภาพคลองและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
 2. เป รีย บ เที ยบ ทั ศน ะขอ งผู บ ริห า ร
สถานศึกษา และครู เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม
แบบประชาธิป ไตยของโรงเรี ยนเอกชนในจั งหวั ด
อุบลราชธาน ีเมื่อจําแนกตามตาํแหนง พบวา ไมแตกตาง
กัน ซึ่งไมวาจะอยูในตําแหนงใดลวนมีความสําคัญตอการ
กระจายอํานาจ การทํางานเปนทีม การมอบหมายงานให
ผูรวมงาน การยอมรบัฟงความคดิเห็นของสวนรวม และการ
เปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ทั้งสิ้น เมื่อจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา 
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งผูบริหารที่มีประสบการณ
ในการทํางาน ต่ํากวา 6 ป จะใหความสําคัญตอการ
กระจายอํานาจ การทํางานเปนทีม การมอบหมายงาน
ใหผูรวมงาน การยอมรับฟงความคิดเห็นของสวนรวม และ
การเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
มากที่สุดเนื่องจากประสบการณในการทํางานชวยสอนให
สามารถปรับวิธีในการบริหารงานไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณในขณะนั้นๆ ได วิธีการปฏิบัติงานอยาง
เต็มที่ เมื ่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา 
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เนื่องมาจากผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหงลวนแลวแตใหความสําคัญตอการ
กระจายอํานาจ การทํางานเปนทีม การมอบหมายงานให
ผูรวมงาน การยอมรับฟงความคิดเห็นของสวนรวม และ
การเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  
 ดังนั้น สภาพการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
การจัดการศึกษาที่ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพของ
การบริหารสถานศึกษา ที่สงผลโดยตรงตอคุณภาพของ
ผู เรียน ผู บ ริห ารสถานศึกษาจึ งจํ าเป นตองมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภ าพ เพื่ อตอบสนองนโยบายการบริหาร
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 และการที่ผูบริหารมีภาวะผูนําสูงยอมสงผลตอการ
บริหารที่กอให เกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูง
เชนกัน 

 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม
แบบประชาธิปไตย ของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อเปนขอมูล
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองของผูบริหารโรงเรียน
เอ ก ช น  ใ ห เ ป น ผู บ ร ิห า ร ที ่ม ีค ุณ ภ า พ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานอยางมีประสิทธิผล
สามารถพัฒนาโรงเรียนไดอยางเปน เลิศและเปน
แนวทางใหกับสถาบันพัฒนาผูบริหาร ดังนี ้
 1. ภ า ว ะ ผู นํ า เ ช ิง พ ฤ ต ิก ร ร ม แ บ บ
ประชาธิป ไตย  ของผู บ ริห ารโรง เรียน เอกชน ใน
จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับมาก อยางไรก็ตามจาก
ผลการวิจัยพบวา การรับฟงความคิดเห็นของสวนรวมมี
คาเฉลี ่ยต่ําสุด ซึ่งผู บริหารควรมีการพัฒนาเพื ่อให
การบริหารสถานศึกษาในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ
และประสบผลสําเร็จใหมากกวานี้ 
 2. ดานการกระจายอํานาจผูบริหารโรงเรียน
เอกชนควรมีการกระจายอํานาจไปสูชุมชนประเมิน ติดตาม
ตรวจสอบผลจากการกระจายอํานาจใหมากกวานี ้
  3. ดานการเปดโอกาสใหผูรวมงานเขา
มามีสวนรวมในการตัดสินใจผูบริหารโรงเรียนเอกชนควรมี
การใหผูรวมงานเขามามีบทบาทหรือรวมตัดสินใจให
มากกวานี้ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงาน
แบบประชาธิปไตยของผูบริหารโรงเรียนเอกชนและ
โรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดอุบลราชธาน ี 
  2. ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนที่มีพฤติกรรมในการบริหาร ในดานการ
รับฟงความคิดเห็นของสวนรวมที่สงผลกระทบตอการ
บริหารงานโรงเรียน 
  3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลในดาน
พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
อุบลราชธาน ี
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
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 วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะห
ของบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของหลายแหง ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณทาน รองศาสตราจารย ดร.สมาน อัศวภูมิ 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหความกรุณา
อยางยิ่งในการใหคําปรึกษาแนะนําพรอมทั้งตรวจสอบแกไข
ปรับปรุงทุกขั้นตอน ดวยความเอาใจใสอยางดี จนทําให
การวิจัยครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ 
      ขอขอบพระคุณท านผู ทรงคุ ณ วุฒิ ซึ่ ง
ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุศักดิ์ เกตุศิริ อาจารย ดร.
ปญญา ตรีเลิศพจนกุล อาจารยชุมศักดิ์ ชุมนุม และ 
อาจารย ว ิโรจ  บรรดาศ ักดิ ์ ที่ ใหความกรุณาในการ
ตรวจสอบปรับปรุงแกไขเครื่องมือและขอเสนอแนะในการ
วิจัยจนมีความสมบูรณ 
       ขอขอบพระค ุณ คณ าจารย  คณ ะครุ
ศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูพรอมแนวคิดและประสบการณตาง ๆ ใหแก
ผูวิจัย  
      ขอขอบคุณผู บร ิหาร ครู บ ุคลากร ใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ทุกทานที ่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการศกึษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และ ตลอดจนเพื่อรวม
รุน (บ.ศศ.ค.ม.17) ที่ใหการสนับสนุนเปนกําลังใจและ
ชวยเหลือใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเรจ็ไดดวยด ี
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บทบาทผูนําของผูบริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 2 

The Leadership Roles of School Administrators according to the Opinions of 
Teachers  

and Administrators of Schools under the Office of Ubonratchatani Primary 
Education Service Area 2 

 
จารุณีย พรมสีใหม1, รองศาสตราจารย ดร.สมาน อัศวภูมิ2 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 2 จําแนกตามเพศ 
ตําแหนง ระดับการศกึษา และประสบการณปฏิบัติหนาที่ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน รวมทั้งสิ้น จํานวน 450 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 140 คน ครูผูสอน จํานวน 310 คน กําหนด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan 1970 อางถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล 2552 : 
143-144) และไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแกคารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และคา F และเมื่อพบความแตกตางทําการวิเคราะหความแตกตางรายคูโดยวิธี
ของ Scheffe' 
  ผลการวิจัยพบวา  
  1) บทบาทผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก โดยมีดานบทบาท
เกี่ยวกับการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยสูงสดุ (4.44) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานบทบาทเกี่ยวกับการใชขอมูลขาวสาร (4.38)   
  2) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จําแนกตามเพศ ตําแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณปฏิบัติหนาที่ พบวา โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนผูบริหารสถานศกึษาและครูที่มีตาํแหนงงานตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ: บทบาท, ผูบริหารสถานศกึษา 
 

ABSTRACT 
  This research aimed to study and compare The Leadership Roles of School Administrators 
according to the Opinions of Teachers and Administrators of Schools under the Office of Ubonratchatani 
Primary Education Service Area 2 Classified by sexs, duties, education levels and experiences. 
  The samples used in the research. Include school administrators and teachers totaling 450 
were classified as school administrators 140 teachers 310 determined by using the ready-made samples 
of Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan 1970 referred to Teerawut Ekakoon 2009 : 143-144). and 
acquired by Multistage random sampling. The statistics used to analyze including the percentage 
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standard deviation, t and F tests and found no difference when analyzing differences in pairs by means 
of Scheffé. 
  The results showed that  
  1. The Leadership Roles of School Administrators according to the Opinions of Teachers and 
Administrators of Schools under the Office of Ubonratchatani Primary Education Service Area 2 ,in overall 
and individual aspects, practiced at the high level. The role of decision makinghas the highest average 
(4.44) and the averageminimum. The role in volves the use of information technology (4.38).  
  2. For the comparison of The Leadership Roles of School Administrators according to the 
Opinions of Teachers and Administrators of Schools under the Office of Ubonratchatani Primary 
Education Service Area 2 Classified by sexs, duties, education levels and experiences. in the overall , 
statistical different was not found a significantly level. In the individual the school administrators and 
teachers with different jobs have found a significantly level different opinion on the level of statistical 
significance. 05. 
Keywords: Role, School Administrator 
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1. บทนํา 
 การรวมตัวกันอยูในสังคมของคนในยุค
โบราณก็ดวยเหตุผลที่ตองพึ่งพาอาศัยกันเพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกตนเอง ภัยอันตรายเหลานี้อาจ
มาจากธรรมชาติ จากสัตวหรือจากมนุษยดวยกัน ดังนั้น
จึงตองมีคนหนึ่งทําหนาที่ เปนผูนํากลุม ตอมาสังคม
มนุ ษ ย เจ ริญ ก าวห น า  ขยาย ใหญ โตและมี ค วาม
สลับซับซอนมากขึ้น จึงมีการรวมกลุมกันขึ้นเปนองคการ 
เพื่อแบงภาระหนาที่กันทําในสังคม แตละองคการจะมี
บทบาทหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ การกําหนดบทบาท
หนาที่ขององคการ การแบงงานกันทําตามความสามารถ
และความถนัด การลดความขัดแยง การกระตุนจูงใจ
สมาชิกใหทํางาน การประสานสมาชิกใหเกิดความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนการสรางความเจริญใหแก
องคการ ทั้งหมดเปนบทบาทหนาที่สําคัญของผูนํา ดังที่
เดวิส ไดกลาวไววา “หากปราศจากผูนําองคการก็คงไม
ตางไปจากที่รวมของคนและเครื่องจักรที่มีแตความยุง
เหยิง สับสนอันหาคาอะไรไมได” ศาสตราจารยวิลเลียม 
เจ ซิฟฟน (William J. Siffin) กลาววา “ตราบใดที่มี
สังคมหรือคนตราบนั้นก็ตองมีองคการและมีการบริหาร 
และตราบใดที่มีองคการและมีการบริหาร ตราบนั้นก็ตอง
มีผูนํา” ผูบริหารจะตองเปนผูนํา แตผูนําไมจําเปนตอง
เปนผูบริหาร ผูบริหาร (administration) เปนบุคคลที่มี
อํานาจตามตําแหนง (authority) แตผูนํา (leader) เปน
บุคคลที่มีอํานาจบารมี (power) ผูบริหารบางคนเปน
ผูบริหารเพราะไดรับการแตงตั้ง แตไมมีภาวะผูนําใน
ทางตรงขามผูมีภาวะผูนําบางคนที่มีโอกาสเปนผูบริหาร 
แตถาหนวยงานใดมีผูบริหารที่มีภาวะผูนําสูง หนวยงาน
นั้นมักจะดําเนินกิจการไปไดดวยดี  มีผลงานเปนที่
ยอมรับของคนทั่วไป (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 2554 : ไม
ปรากฏเลขหนา) 
 ผูนําเปนองคประกอบที่สําคัญของการ
บริหารงานในองคการ องคการจะประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลวในการดําเนินงานนั้น ปจจัยที่สําคัญที่สุดก็
คือผูนํา ถาองคการใดไดผูนําที่มีประสิทธิภาพก็จะ
สามารถสั่งการและใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาให
ปฏิบัติงาน ตลอดจนทํากิจกรรมตางๆ ในองคการให
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี แตในทางตรงกันขามถาองคการ
ใดไดผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ ก็จะไมสามารถสั่งการและ
ใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหเชื่อฟงและปฏิบัติตาม
คํ า สั่ ง ได  ซ้ํ า ร า ย ยั ง เป น ก า รทํ า ล า ย ข วั ญ ข อ ง

ผู ใตบังคับบัญชาที่มีตอผูนํา ซึ่งจะเปนผลทําใหการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ ในองคการประสบความลมเหลว 
ดังนั้นการศึกษาถึงแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับลักษณะของ
ภาวะผูนํา จึงเปนสิ่งที่จําเปนและเปนปจจัยสําคัญยิ่ง
สําหรับผูบริหารงานองคการจะตองนําเอาไปประยุกตใช
ให เห มาะสมกั บ สถ าน การณ แ ละทํ า ให เกิ ดก าร
เปลี่ยนแปลงตอพฤติกรรมของผูบริหารในลักษณะที่
เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตอองคการใหมากที่สุด (วิเชียร วิทยอุดม 
2548 : 1) ผูบริหารเพียงคนเดียวไมสามารถกระทํา
ภารกิจใดๆ ขององคการใหสําเร็จได แตตองอาศัยความ
รวมมือจากบุคลากรทุกคนในทุกๆ ฝายที่เก่ียวของเราจะ
พบความจริงวาผูริหารโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ
อยางสูงในการบริหารนั้นคอื ผูบรหิารที่สามารถชักจูงชัก
นําครูอาจารย  เจ าหนาที่ นักการภารโรง นัก เรียน
ตลอดจนผูปกครอง และประชาชนใหมารวมมือกัน
ทํางานหรือชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียนไดตามที่เขา
ตองการ ในอดีตเคยเชื่อกันวาความสามารถในการเปน
ผูนํานั้นเปนลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลซึ่งมีมาแตกําเนิด 
แตปจจุบันจากการศึกษาคนควาไดมีขอมูลยืนยันเปนที่
แนชัดวาความสามารถในการเปนผูนําที่ดีนั้นสามารถจะ
เรียนรูและพัฒนาใหเกิดขึ้นกับตนเองได  
 การบริหารสถานศึกษาในยุคของการ
ปฏิรูปและกระจายอํานาจทางการศึกษาตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
เปนการกระจายอํานาจ ในการจัดการศึกษาจาก
กระทรวง สวนกลาง ไปยังสถานศึกษาใหมากที่สดุ โดยมี
ความเชื่อวาโรงเรียน เปนหนวยงานสําคัญ ในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเนน
ผูเรยีนเปนสําคัญ จากการกระจายอํานาจดังกลาว ทําให
ผูบริหารสถานศึกษาไดรับอํานาจในการตัดสินใจ เพื่อ
การบริหารการศึกษามากขึ้น ซึ่งการบริหาร จะสําเร็จ
หรือลมเหลวนั้นขึ้นกับเหตุปจจัยหลายอยางประกอบกัน 
ทั้งในดานศาสตรแหงการบริหารเฉพาะตนและศิลป ใน
การบริหารจัดการที่เหมาะสม ซึ่งความสําเร็จของการ
ปฏิรูปการศึกษามิไดอยูที่กฎหมาย แตขึ้นอยูกับความ
เขาใจ ความจริงใจ และภาวะผูนํ าของผูมีอํ านาจ
รับผิดชอบในการ จัดการศกึษาของประเทศดวย (สมาน 
อัศวภูม ิ2551 : 28) 
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 นักบริหารสถานศึกษาก็ตองรูจักการ
ประยุกตใช การบูรณาการ แนวคิด ทฤษฎีตางๆ ให
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ภายในทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (จิณณวัตร 
ปะโคทัง 2550 : 31) 
 สถานศึกษาจึงเปนระบบสังคมระบบหนึ่ง 
ที่จําเปนจะตองมีคนเขามาเกี่ยวของ เปนหนวยงานมี
หนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีอายุใน
เกณฑตามพระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐ โดย
เปนหนวยงานระดับปฏิบัติการที่สามารถทําใหนโยบาย
ของรัฐเห็นผลการปฏิบัติที่ เปนจริ งเกิดขึ้น  และมี
หน วยงานหรือองคกรระดับที่ สู งกวาสถานศึกษา
รับผิดชอบรวมกัน ทั้งในระดับกระทรวง หรือระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ถึงแมวาจะมีหนวยงานและหลายระดับ
รับผิดชอบรวมกันในการจัดการศกึษา แตสถานศกึษาถือ
วาเปนหนวยงานที่สําคัญยิ่ ง เพราะเปนหนวยงาน
ปฏิบั ติ ก าร ผลของการจัดการศึกษ าจะเกิดขึ้ นที่
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญ และมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการศึกษาที่
จะใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพเพราะความสําเร็จของ
การบริหารสถานศึกษาขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ 
(จันทรานี สงวนนาม 2545 : 123) นักวิชาการและนัก
ปฏิบัติการบริหารในสาขาวิชาการบริหารการศึกษามี
ความเชื่อตรงกันวา ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญมากที่สุดในโรงเรียนหลายคนถึงกับกลาววา 
ผูอํานวยการโรงเรียนมีอิทธิพลตอทุกๆ ดานในโรงเรียน 
(อาร ีสัณหฉว ี2545 : 16) 
 จากความสําคัญของผูบริหารโรงเรียนจะ
เห็นไดวาผูบริหารโรงเรียนตองใชศาสตรและศิลปในการ
บริหารงาน เพราะผูบริหารถือวาเปนผูนําหลักของ
โรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาที่จะสงผลใหประสบ
ผลสําเร็จ ผูบริหารตองรูจักวิธีการดึงผูรวมงานเขามามี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน ดังที่แฮมเมอรและแชมพีย 
กลาววา ผูนําตองมีลักษณะดังนี้คือ จะตองเปนผูมี
วิสัยทัศน (Vision) คือสามารถกําหนดหรือสรางภาพ
ความสํ า เร็ จขององคก ารในอนาคต สามารถสื่ อ
ความหมาย วิสัยทัศน ใหผูรวมงานเขาใจในองคการ
ตรงกัน (Communication) โดยตองโนมนาวใหทุกคน
ในองคการหรือสถานศึกษายอมรับวิสัยทัศนหรือภาพ
ความสําเร็จนั้นเกิดจากความคิดของทุกคนมิใชเกิดจาก
ผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษาแตเพียงฝายเดียว แต

จะตองเกิดจากทุกฝายในโรงเรียนที่มีภาระผูกพันและ
ตองมีความมุงมั่น (Commitment) คือตองไมยอทอตอ
อุปสรรคที่จะขัดขวางตอความพยายามหรือตอการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสยัทัศนที่กําหนด 
 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและหนาที่
หลายอยาง ซึ่งเกี่ยวของกับคน เงิน วัสดุ และวิธีการ 
บทบาทหนาที่ทั้งหลายที่ผูนําจะตองแสดงนั้นเปาหมาย
สุดทาย คือการจัดการใหไดคุณภาพ นั่นหมายความวา
ผลผลิตที่เปนนักเรียนจะตองมีความรูความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงคอื่นๆ และ
สามารถนําความรูไปปฏิบัติใหเปนประโยชนตอตนเอง
และสังคม การปฏิบัติงานของผูบริหารการศึกษาจะ
ประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับการแสดงบทบาทและ
หนาที่ไดอยางเหมาะสม เปนไปตามสมาชิกและสังคม ซึ่ง
ผูบริหารจําเปนตองเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง
เปนอยางดี (อาคม วัดไธสง 2547 : 70) นอกจากนั้น 
การเปนผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ 
จําเปนตองเขาถึงคนที่เกี่ยวของ การใชภาวะผูนําไดอยาง
เหมาะสมจะเปนกลไกที่ชวยใหผูบริหารสามารถใชคนได
อยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารจะตองมีคุณลักษณะอันเปน
แบบอยางที่ดีสมควรเปนแบบฉบับของผูบริหาร ที่มี
ประสบการณในดานตางๆ มีความรูทางวิชาการ ยึด
หลักเกณฑแหงความถูกตองและเปนธรรม คํานึงถึง
ประโยชนในสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มี
วิสัยทัศนกวางไกล มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการ
ติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและคลองตัว มีการควบคุม
และกํากับดูแลอยางถูกตองและเหมาะสม มีการตัดสนิใจ
ที่ถูกตองและเหมาะสม รวมถึงการที่ผูบริหารนั้น ควรมี
การปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลทั้ งที่ เปนผูบริหาร
ดวยกัน และผูใตบังคบับัญชาในการประสานงานกันตาม
ระยะเวลาอยางสม่ําเสมอดวย การมีวิสัยทัศนของผูนํา
นับวาเปนสวนสําคัญตอการวางแผนเชิงกลยุทธ และ
จะตองใชวิสัยทัศนของผูนํามาวิเคราะหและประเมินเพื่อ
แปลงใหเปนภารกิจที่จะเปนทิศทางในการดําเนินงาน
ขององคกรไปสูอนาคตตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนดไวจากวิสัยทัศนของผูนํา เมื่อผูบริหารมีภารกิจ
และหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารงาน จึงตองมี
หลักการและกฎเกณฑในการบรหิารงานตลอดจนถึงการ
ปฏิบัติตนหรือแสดงพฤติกรรมอันเหมาะสมในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งจะตองรูจักการ
ครองตน ครองคน และครองงาน เพ่ือไมใหเกิดปญหาใน
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การบริหารงานและปฏิบัติงานในดานตางๆ การพัฒนา
ตนเองของนักบริหาร จึงมีความจําเปน โดยเฉพาะการ
เรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง เพื่อจะไดปฏิบัติงานได
อยางเต็มที่ เต็มกําลัง เต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลตอ
ความสําเร็จขององคกร เพราะความอยูรอดขององคกร
เปนหนาทีเ่บื้องตนของนักบริหาร อยางไรก็ตามผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญยังไมสามารถบริหารงานไดประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร โดยมีสาเหตุมาจากการขาดทักษะ
และภาวะผูนําของผูบริหาร (ทองหลอ เดชไชย 2554 : 
คํานํา) และจากรายงานการวิจยัของ มนตรี จุฬาวัฒนฑล 
(2543 : 36) กลาวถึงจุดออนของการจัดการศึกษาวา
เปนเพราะขาดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา และ
รายงานผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห งชาติพบวาจุดออนที่ สํ าคัญของ
การศกึษา คือภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา 
 ดั งนั้ น  ผู บ ริห า รสถ าน ศึ กษ าจึ ง เป น
ตําแหนงทางการบริหารที่สังคมคาดหวังใหเปนผูนําใน
สถานศึกษา ดวยเหตุนี้ ทําใหผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีคณุลักษณะพิเศษมากกวาตําแหนง
ขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสงผลตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารสถานศึกษา
โดยตรง การพัฒนาใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวแสดง
บทบาทผูนํา จึงเปนเรื่องจําเปนเพราะมีความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความทั่วถึงในการจัดการศึกษา
ตลอดจนความพึงพอใจของผูเกี่ยวของดวย โดยเฉพาะ
ครูซึ่ งเปนผู ใตบั งคับบัญชา อนึ่ งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 เป น
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่กํากับดูแลโรงเรียนในสังกัด 
ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ จํานวน 214 โรงเรียน (กลุม
นโยบายและแผน สํ านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต2 2556 : 1) ผูวิจัยมี
ความสนใจที่ จะศึ กษาบทบาทผู นํ าของผู บ ริห าร
สถานศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางและ
ขอมูลสารสนเทศใหผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารใน
หนวยงานอื่นๆ นําไปพัฒนาปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติ
และวางตัวใหเปนแบบอยางที่ดีตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่ อศึกษาบทบาทผูนํ าของผูบ ริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร

สถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 2 
  2. เพื่ อ เปรียบ เทียบบทบาทผูนํ าของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จําแนกตามเพศ 
ตํ าแหน ง ประสบการณ ปฏิบั ติหน าที่  และระดับ
การศกึษา 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
  1. ผูบริหารใชเปนแนวทางในการพัฒนา
บทบาทการเปนผูนําของตนเองใหเหมาะสมวางตัวให
เปนตนฉบับแบบอยางผูนําที่ดี เพื่อเปนการบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูล
ไปวางแผนพัฒนาและประเมินผลการทํางานดาน
ผู บ ริห า รสถ าน ศึ ก ษ า  เพื่ อ ให ก า รบ ริ ห ารงาน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกร 
 3. หน วย งานที่ เกี่ ย วข อ งสามารถนํ า
ผลการวิจัยนี้ไปใชประกอบการพิจารณาในการปรับปรุง
พัฒนาและแกไข ในการสรรหาผูบริหารสถานศึกษาที่มี
คุณภาพตอไป 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาบทบาทผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 2 โดยมีขอบเขตดังนี ้
  1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  1.1 ประชากร 
  ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ 
ประกอบดวยผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จํานวน 
1,858 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 222 
คน และคร ูจํานวน 1,636 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งนี ้
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 450 
คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 140 คน 
ครู จํานวน 310 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
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ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 
Morgan 1970 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 2552 :143-
144) ซึ่ ง ได ม า โด ย ก า ร สุ ม แ บ บ ห ล า ย ขั้ น ต อ น 
(Multistage random sampling) 
  2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
  (1) เพศ 
   1) ชาย   
   2) หญิง 
  (2) ตําแหนง 
   1) ผูบริหาร   
   2) คร ู
  (3) ระดับการศกึษา 
   1) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
   2) สูงกวาปริญญาตร ี
  (4) ประสบการณการปฏิบัติหนาที ่
   1) นอยกวา 10 ป   
   2) 10-20 ป  
   3) มากกวา 20 ปขึ้นไป  
  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก บทบาทผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตามกรอบ
แนวคิดของเฮนรี่ มินซเบอรก (Mintzberg 1973 : 62-
65 อางอิงใน สินธร คําเหมือน 2550 : 41) ในบทบาท
ตางๆ 3 ดาน ดังนี ้ 
  (1) บทบาทเกี่ ยวกับดานระหวาง
บุคคล (Interpersonal Role) 
  (2) บทบาทเก่ียวกับดานการใชขอมูล
ขาวสาร (Information Role) 
  (3) บทบาทเกี่ยวกับดานการตัดสินใจ 
(Decistion Role) 
 
5. วิธีดาํเนนิการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาบทบาทผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เปนการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) เครื่องมือที่ใชในการ
เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ค รั้ งนี้  เป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ เปน

แบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ มีทั้ งหมด 2 ตอน ตอนที่  1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ 
ตําแหนง ประสบการณการปฏิบัติหนาที่ และระดับ
การศึกษา ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check 
list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ บทบาทความเปน
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
และผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตามกรอบ
แนวคิดของ เฮนรี่ มินซเบอรก ในบทบาทตางๆ 3 ดาน 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท  
 
6. การวิเคราะหขอมูล 
 นําแบบสอบถามทั้ งหมดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ ความถูกตองในการตอบแบบสอบถาม 
แลวนํามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณและถูกตองเพื่อนํามา
วิเคราะหขอมลู การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเรจ็รปู 
เพื่ อ ห า ค า ค ว า ม ถี่  ( frequency) แ ล ะ ร อ ย ล ะ 
(percentage) ของขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนจากการ
ตอบแบบสอบถามที่วัดความคิดเห็นของครแูละผูบริหาร
สถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 2 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิ เคราะห บ ทบ าท ผู นํ าขอ ง
ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ในภาพรวม ทั้ง 3 ดาน 
พบวาความคิดเห็นที่มีตอบทบาทผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
สถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ดานที่พบมากที่สุด คือ ดานบทบาทเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ ดานที่พบรองลงมาคอื ดานบทบาทเกี่ยวกับเรื่อง
ระหวางบุคคล ดานที่พบนอยกวาขออื่นๆ คอื ดานบทบาท
เกี่ยวกับการใชขอมูลขาวสาร เมื่อพิจารณารายดานพบวา  
 ดานบทบาทเกี่ยวกับเรื่องระหวางบุคคล 
ภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่พบมากที่สุด คือ ผูบริหารมี
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ลักษณะเปนสัญลักษณหรือเปนตัวแทนของหนวยงาน 
ขอที่พบรองลงมาคือ ผูบริหารรวมงานพิธีสําคัญตางๆ ของ
ชุมชน และผูบริหารติดตอขอความรวมมือกับหนวยงาน
อื่นๆ ดานที่พบนอยกวาขออื่นๆ คือ ผูบริหารประสานกับ
หนวยงานอื่นๆ เพื่อความสําเร็จขององคการ  
 ดานบทบาทเกี่ยวกับการใชขอมูลขาวสาร 
ภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่พบมากที่สุด คือ ผูบริหารเก็บ
รวบรวมขอมูลการปฏิบัติ งานอยางมีระบบ นํามา
วิเคราะหวาเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม ขอที่พบ
รองลงมาคือ ผูบริหารมีการจัดการความรูสะสมขาวสาร
และความรูเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 
และผูบริหารแจงใหผูใตบังคับทราบความตองการกอน
ทุกครั้งในการปฏิบัติงานรวมกัน และผูบริหารเปนนัก
สะสมความรู  ตองรูวาข าวสารใดสําคัญ  และรูจัก
ถายทอดใหคนอื่นเขาใจ ขอที่พบนอยกวาขออื่นๆ คือ 
ผูบริหารสงเสริมใหดําเนินการจัดทําวารสารและจุลสาร
ของหนวยงาน  
 ดานบทบาทเกี่ยวกับการตัดสนิใจ ภาพรวม
อยูในระดับมาก ขอที่พบมากที่สุด คือ ผูบริหาร กอนการ
ตัดสินใจทุกครั้ ง มีการวางแผนงบประมาณอยาง
รอบคอบ ขอที่พบรองลงมาคอื ผูบริหารไมเพิกเฉย และให
ความสําคัญกับปญหาทุกปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 
และระหวางหนวยงาน และผูบริหารระดับสูงควรมีสวน
รวมในการเจรจาตอรองที่เกิดขึ้นระหวางสวนตางๆ ใน
องคกร ขอที่พบนอยกวาขออื่น  ๆ คือ ผูบริหาร บริหารงาน
โดยมุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก
องคกร  
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคดิเห็นที่มี
ตอบทบาทผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูและผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
จําแนกตามเพศ ตําแหนง ประสบการณปฏิบัติหนาที่ 
และระดับการศกึษาจากผลการวิจัย พบวา 
  2.1 ความคิดเห็นที่มีตอบทบาทผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จําแนกตามเพศ ในแต
ละดาน และโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
  2.2 ความคิดเห็นที่มีตอบทบาทผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตามตําแหนงงาน โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 เม่ือพิจารณารายดาน ดานที่ไมพบความ
แตกตางคอื ดานบทบาทเกี่ยวกับการใชขอมูลขาวสาร 
  2.3 ความคิดเห็นที่มีตอบทบาทผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ระดับการศึกษาในแต
ละดาน และโดยภาพรวมมีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน 
  2.4 ความคิดเห็นที่มีตอบทบาทผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประสบการณการ
ปฏิบัติหนาที่ ในแตละดาน และโดยภาพรวมมีความ
คิดเห็น ไมแตกตางกัน 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจั ยความคิ ดเห็ นที่ มี ต อ
บทบาทผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ใน
ภาพรวม ทั้ง 3 ดาน ดานที่พบมากที่สุด คือ ดานบทบาท
เกี่ยวกับการตัดสินใจ พบวาความคิดเห็นที่มีตอบทบาท
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
และผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ในภาพรวม
อยู ในระดั บมาก ทั้ งนี้ อ าจ เป น เพ ราะ  สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดหลักเกณฑ
ในการสรรหาผูบรหิารสถานศึกษาในสังกัด โดยใหมีการ
สอบคัดเลือก จากการสอบขอเขียน การแสดงวิสัยทัศน 
การประเมินผลงาน และประสบการณเดิมโดยผูที่จะมา
เปนผูบริหารนั้นตองผานการอบรมตามหลักสูตรที่
กําหนดทําใหผูบริหารสถานศกึษามีความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของตนประกอบกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ไดจัด
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารอยาง
ตอเนื่อง โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณทุกป สอดคลองกับงานวิจัยของ เศาวนิติ 
เศาณานนท (2544 : 141 - 145) ผูนําตองสรางความ
ชัดเจนนาภาระหนาที่และวัตถุประสงคของการการ
ปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงานใหคําชี้แนะวิธีการ
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ทํางานความรับผิดชอบตองานนั้น เนนวัตถุประสงคของ
งาน กําหนดเวลาในการทํางานและความคาดหวังตอ
ผลงานใหผูปฏิบัติงานไดทราบอยางชัดเจน ในขณะที่
กลุมผูบริหารสถานศึกษาพบวา สงเสริมใหผูบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามกฎขอบังคับ เปนบทบาทที่ผูบริหารแสดงออก
ม าก ที่ สุ ด  ห ม าย ค ว าม ว า ผู บ ริ ห า รต อ งก า ร ให
ผูบังคับบัญชารักษาและอยูในระเบียบวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับ ผูบริหารที่ดีตองกลาที่จะตัดสินใจ
ในการแกปญหาโดยเฉพาะปญหาเฉพาะหนาได ซึ่งเปน
บทบาทที่ผูบริหารตองใชเปนอยางมากในการบริหารงาน 
สอดคลองกับแนวคิดของธวัช บุณยมณี  (2547 : 3) 
กลาวไววา บทบาทเปนนักแกปญหา ผูบริหารจะ
เกี่ยวของกับเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขั้นอยางทันทีทันใด 
ซึ่งไมสามารถละเลยได ผูบริหารตองรับรูถึงความผิดปกติ
หรือความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากปญหาตางๆ และมีความ
ตั้งใจใจการแกปญหาใหประสบผลสําเร็จ ปญหาหรือ
เหตุการณฉุกเฉินเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดการณไว
ลวงหนา  
 ดานบทบาทเกี่ยวกับเรื่องระหวางบุคคล 
บทบาทนี้ของผูบริหารจะหมายถึง การเขารวมงานพิธีตางๆ 
ทั้ง ภายในและภายนอกสถานที่  ทั้ งน้ีผูบริหารไดแสดง
บทบาทดานนี้มาก ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูบริหารจะตองให
ความสําคัญอยางมาก เพราะมีผลเกี่ยวกับการบริหารงานและ
พัฒนาองคกรทั้งทางตรงและทางออม ผูบริหารจึงมีลักษณะ
เปนสัญลักษณขององคการหรือหนวยงานนั้นไป บทบาทนี้
ประกอบไปดวยหนาที่ ในการลงนามสัญญาตางๆ เปน
ประธานการประชุมและพิธีตางๆ ขององคการรวมงานพิธี
สําคัญตางๆ ของชุมชน และตอนรับแขกผูมาเยี่ยมชมดูงาน
ขององคการ สอดคลองกับแนวคิดของ ธวัช บุณยมณี 
(2547 : 1) ไดกลาววา บทบาทการเปนประมุขหรือประธาน
ขององคกร สืบจากผูบริหารเปนผูที่มีอํานาจอยางเปน
ทางการในฐานะของหัวหนาองคกร จึงถูกกําหนดใหแสดง
หนาที่เปนตัวแทน หรือสัญลักษณขององคกร ที่ถูกตองตาม
กฎระเบี ยบหรือลักษณะของสังคม โดยภาระหน าที่
ประกอบดวยการลงนามในเอกสาร ประธาน การประชุมและ
พิธีการตางๆ การเขารวมในพิธีการทางศาสนา และตอนรับผู
ที่มาเยี่ยมองคกรอยางเปนทางการ ซึ่งแสดงออกถึงความเปน
ผูนํา สอดคลองกับแนวคิดของวิพากษ โรจนแพทย (2534 : 
11 - 12) ที่กลาววา บทบาทที่เห็นไดชัดเจนที่สุดของผูนําใน
ฐานะผูบริหารซึ่งจะทําหนาที่ประสานงานระหวางกลุมตางๆ 
ในองคการ หรือในฐานะผูประสานงานภายในกลุมที่ตนเปน

ผูบริหาร คอยชวยใหงานของบุคลากรทุกคนดําเนินไปได
ดวยดี เปนผูคุมนโยบายและกําหนดวัตถุประสงคของกลุม 
และรับผิดชอบคอยดูแลนโยบายและวตัถุประสงคของกลุมให
มี การปฏิบั ติ  โดยครบถ วนถูกตอง ในขณะผู บริหาร
สถานศึกษา พบวา การปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยาง
ยุติธรรม เปนสิ่งที่ผูบริหารแสดงบทบาทมากที่สุด และดาน
บทบาทเกี่ยวกับการใชขอมูลขาวสาร แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารเขาใจทัศนคติในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
สอดคลองกับแนวคิดของ อาคม วัดไธสง (2547 : 5) 
กลาววาองคการจําเปนตองมีผูนําไว ธรรมชาติของ
สมาชิกภายในองคการ มนุษยเปนปจจัยสําคัญของ
องคการ แตเนื่องจากมนุษยมีความแตกตางกันดาน
ความสามารถ ความถนัด ความตองการ พฤติกรรม
ความคิด ทัศนคติ วุฒิภาวะ อายุหรอืประสบการณ การ
คงไวซึ่งความรวมมือของสมาชิกในองคการตองอาศัย
ผูนําคอยกระตุนจูงใจ และประสานสมาชิกใหสามารถ
ทํางานรวมกันได ผูนําจะเปนคนสรางภาพพจนและ
จุดหมายขององคการใหชัดเจนวาจะดําเนินไปทิศทางใด 
ในขณะที่กลุมผูบริหารสถานศึกษาพบวา แจงเหตุผล
ประกอบใหผูใตบังคับไดทราบความเคลื่อนไหวตางๆ 
ของสถานศกึษาอยูตลอดเวลา แสดงวาผูบริหารสวนใหญ
ไดมีการประชุมชี้แจงเรื่องราวตางๆ ในการดําเนินงาน
ภายในสถานศึกษาแกผูใตบังคับบัญชาตลอด ผูบริหาร
สถานศึกษาแสดงบทบาทการเผยแพร สอดคลองกับ
แนวคิดของเทื้อน ทองแกว (2550 : บทคัดยอ) กลาววา 
บทบาทเปนผูเผยแพรหรือแจกจายขอมูล เปาหมาย
สําคัญคือ ตองการใหทุกคนรู เป าหมาย นโยบาย 
แนวทางและวิธีการทํางานใหประสบความสําเร็จ ทุกคน
ในองคกรจําเปนตองรูขอมูล รู เป าหมาย นโยบาย 
แนวทางและวิธีการทํางานใหประสบความสําเร็จ ทุกคน
ในองคกรจําเปนตองรูขอมูล รูเปาหมายซึ่งเปนความ
ตองการของผูบริหาร ผูบริหารจึงตองมีความสามารถใน
การถายทอดขอมูลสาระสําคัญและความตองการ 
กระจายการรับรูและเขาใจไปทั่วทุกคนเปนความรูที่
เผย แพ ร อ อก ไป จากผู บ ริห า รที่ เรี ย ก ว า  Explicit 
knowledge ผูบริหารมีความสามารถในการสื่อสาร และ
มีศิลปะในการถายทอดสื่อตางๆ ซึ่งเปนศิลปะของผูนํา 
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2536 : 31 - 33) 
สรุปไดวา ผูนําจะตองมีความสามารถในการสื่อสารทั้งใน
ภาษาพูดและการเขียน รูจักใชสื่อตางๆ เพื่อการสื่อสาร 
และควรมีความสามารถในการประชาสัมพันธ ผูนํา
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จะตองมีความสามารถในการสื่อสาร รูจักการสราง
ภาพพจนที่ดี รูจักพลวัตของกลุม รูจักและเขาใจการ
เผยแพรขาวสารดวยสื่อและวีการตางๆ  
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทยีบความคิดเห็นที่มี
ตอบทบาทผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูและผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
จําแนกตามเพศ ตําแหนง ประสบการณปฏิบัติหนาที่ 
และระดับการศึ กษา  จากผลการวิจั ย พบวา เมื่ อ
เปรียบเทียบเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นที่มีตอบทบาท
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
และผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จําแนกตาม
เพศ ตามระดับการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติ
หนาที่ในแตละดาน และโดยภาพรวมมีความคิดเห็น ไม
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบันผูบริหาร
สถานศึกษาไดเขาอบรม ประชุม สัมมนา ศกึษาดูงานได
มีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ในการบริหารงาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
รวมทั้งมีผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษาอยู ตลอดเวลา ทํ าให ผูบ ริห าร
สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อ พัฒนาผลงานทาง
วิชาการและเพิ่มทักษะ การปฏิบัติงานของบุคคลภายใน
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สอดคลองกับทวีพล 
ศรีมาทา (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบ เรื่อง
พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของครูที่มีเพศตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้ง 8 
ดาน คือดานการเปนผูนํา ดานการจูงใจ ดานการ
ติดตอสื่อสาร ดานปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน 
ดานการตัดสินใจ ดานการกําหนดเปาหมาย ดานการ
ควบคุมการปฏิบัตงิานและดานการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและการฝกอบรม และงานวิจัยของชัชวาล วิ
ภวชาติ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เปนจริงของผูบริหาร
สถาน ศึ กษ าใน ทั ศนะของครูผู ส อน  ใน โรงเรี ย น
ประถมศึกษาสํากัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กระบี่  ผลการศึกษาวิจัยพบวา ครูที่มีประสบการณ
ตางกัน มีทรรศนะตอบทบาทผูบรหิารไมแตกตางกัน ครู
ที่มีประสบการณในการทํางานระหวาง 1 – 10 ป และ 
11 – 20 ป มีทรรศนะตอบทบาทที่คาดหวังของผูบริหาร

สูงกวาครูอี กสองกลุ ม  ประสบการณ  สวนครูที่ มี
ประสบการณ ในการทํางานระหวาง 21 – 30 ป  มี
ทรรศนะตอบทบาทที่เปนจริงของผูบริหารสูงกวากลุม
อื่นๆ และทรรศนะของครูผูสอนที่มี วุฒิ การศึกษา
แตกตางกันที่มีตอบทบาทที่เปนจริงและที่คาดหวังโดย
ภาพรวมไม แตกตางกัน ครูที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีทรรศนะสูงกวาครูที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี ตามตําแหนงงาน โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา ฉาย
วิวัฒน (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาบทบาทผูนํา
ทองถิ่นในการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามทรรศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย โดยมุงศึกษา
เนื้อหาของการวิจัย 6 งาน คือ งาน วิชาการ งานกิจการ
นักเรียน งานบุคคล งานธุรการ การเงิน งานอาคาร
สถานที่ งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผล
การศึกษาวิจัยพบวา เปรียบเทียบทรรศนะของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนตอบทบาทผูนําทองถิ่นในการมี
สวนรวมพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามสถานของ
กลุมตัวอยาง โดยภาพรวมมีทรรศนะแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
งานบุคลากร และงานธุรการ การเงิน มีทรรศนะแตกตาง
กัน 
 
9. ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ควรนําผลวิจัยไปวางแผนหรือใช
เปนแนวทางแก ไข ปรับปรุง สงเสริม และพัฒนา
ประสิทธิภาพ รวมถึงใชเปนขอมูลสารสนเทศในการ
กําหนดบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
เพื่อใหสอดคลองกับความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
สถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการ
พัฒนาบุคลากรตอไป 
  1.2 ควรศึกษาหาความรู และ
ปรับปรุงบทบาทของผูนําของผูบริหารในดานบทบาท
เกี่ยวกบัเรือ่งระหวางบุคคล และดานบทบาทเก่ียวกับ
การใชขอมูลขาวสาร เพือ่สรางความเขาใจกันดีระหวาง
ในสถานศึกษา และองคกรอื่นๆ  
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 2. ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึ กษ าบ ท บ าท ผู นํ าขอ ง
ผูบริหารสถานศึกษาดานบทบาทเกี่ยวกับการใชขอมูล
ขาวสารซึ่งเปนดานที่ที่พบนอยกวาดานอื่นๆ ในเชิงลึก 
เพื่อใหไดผลการวิเคราะหขอมูลที่ชัดเจนถึงสาเหตุของ
ขอมูลมากยิ่งข้ึน 
  2.2 จากการศึกษาบทบาทผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน จึงควรทําการศึกษาบทบาทผูนําของผูบริหาร
สถานศึ กษาในสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เพื่อจะไดนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบให
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  2.3 ควรทําการศึกษาบทบาทผูนําของ
ผูบริหารสถานศกึษากับบทบาทผูนําในองคการบริหารธุรกิจ 
เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนาบทบาทผูบริหารสถานศกึษา
ใหประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 
  วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
โดยไดรับความกรณุาและความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่ง
จาก รองศาสตราจารย ดร.สมาน อัศวภูมิ ประธาน
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ต ร ว จ ส อ บ ป รั บ ป รุ ง แ ก ไข ข อ บ ก พ ร อ งต า ง ๆ 
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาใหขอคดิเห็น 
ขอเสนอแนะ และปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิจัย ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่ 
นอง ญาติมิตร และเพื่อที่เปนกําลังใจ สนับสนุน คอยให
ความชวยเหลือดวยความรักและหวงใยตลอดมา ทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้ประสบความสําเร็จ คุณคาและ
คุณประโยชนที่เกิดจาการทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอมอบ
เปนเครื่องบูชาพระคุณแดบุพการีผูสรางสรรค ความรู 
ความคิด ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
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ปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการคร ู
ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

Factors Affecting the Morale on work performance of the government teachers 
in Basic Schools under The Secondary Educational Service Area Office 29 

 
อรณา ศรีสมุทร,1 รองศาสตราจารย ดร.สมาน อัศวภูมิ2 

1สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 34000 
2คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี34000 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่
สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการครใูนสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามเพศ ตําแหนง และอายุราชการ และเพื่อศึกษาแนวทางในการเสรมิสรางปจจัยที่
สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการครใูนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศึกษา เขต 29 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน และครใูนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จํานวน 412 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 86 ขอ มีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ .92 สถิติที่ใชประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และการทดสอบคา F 
และทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของ Scheffé จากผลการวิจัยพบวา 
 1. ปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการครใูนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 พบวา โดยภาพรวมและรายดานสวนใหญอยูระดับมาก และมีรายดาน

ที่มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด คือ คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ( X =4.64) ดานความสําเร็จของงานของบุคคล 

( X =4.63) และดานความกาวหนา อยูในระดับ มากที่สุด ( X =4.53) 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามเพศ ตําแหนง และอายุราชการ พบวา 
  2.1 ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน และครู โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ดานความสําเร็จของงานของบุคคล ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดาน
ความกาวหนา  
  2.2 ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน และครู โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนรายดานแตกตางกันคือ ดานความสําเร็จของงานของบุคคล ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความ
รับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน             
ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานสภาพการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน และดานวิธีการปกครองของ
ผูบังคบับัญชา 
  2.3 กลุมบุคคลที่มีอายุราชการต่ํากวา 10 ป 10–20 ป และมากกวา 20 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนรายดานแตกตางกันคือ ดานความสําเร็จของงานของบุคคล 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา          
เพื่อนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานสภาพการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน และดานวิธีการปกครอง
ของผูบังคับบัญชา   
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 3. แนวทางในการเสริมสรางปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 29 โดยเฉพาะในดานที่มีขวัญกําลังใจต่ํามีดังน้ี 
  3.1 ดานวิธีการปกครองของผูบังคบับัญชา นั้นมีขอเสนอแนะใหผูบริหารใชเทคนิคการปกครองท่ีเหมาะสม 
เอื้ออาทร ใหเกียรติ และใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม 
  3.2 ดานสภาพการทํางาน มีขอเสนอแนะในดานกายภาพควรปรับปรุงอาคารสถานที่ หองทํางาน อุปกรณ 
เคร่ืองมือ เครื่องใช สวนสภาพทางสังคมเนนความสามัคคีเปนหมูคณะ 
  3.3 ดานนโยบายและการบริหารงาน มีขอเสนอแนะในการปรับปรงุระบบงาน การมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น และยึดหลักธรรมาภิบาล  
คําสําคัญ: ขวัญกาํลังใจ, ขาราชการครู, สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 

ABSTRACTS 
 The research aimed to study and compare Factors Affecting the Morale on work 
performance of the government teachers in Basic Schools under The Secondary Educational Service Area 
Office 29 as classified by sex, positions, and work tenure and to examine the guidelines to construct the 
factors which could positively affect the morale of the teachers in the study. The samples in the study 
were 412 school directors and teachers in the area under study, obtained by a stratified random 
sampling. The research instrument was a five-rating scale of 86 items with a reliability value equivalent 
to .92. Statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test, and Scheffe’s paired 
method. The research findings were as follows. 

1. As perceived by the teachers, the factors could affect the morale of the teachers at a high 

level. The aspect with a maximum value was a recognition ( X =4.64), work success ( X =4.63) and 

progress ( X =4.53).  
 2. Considering a comparison of the opinions of the teachers on the factors in the study, the 
following were found. 
  2.1 The school administrators and the teachers who were different in gender held no 
different opinions. Their opinions were different with a statistical significance of .05 in light of work 
success, nature of the work and progress. 
  2.2 The school administrators and the teachers who were different in positions held 
different opinions with a statistical significance of .05. As for individual aspects, it was found that the 
opinions were different in terms of work success, nature of the given work, responsibility, progress, salary, 
relations with both the superiors and the subordinates, colleagues, policy and administration, working 
conditions, job stability and governance.  
  2.3 As classified by working years, it was found that the subjects whose working years 
were different held different opinions with a statistical significance of .05. The opinions were different in 
respect of work success, acceptance, nature of the work, relations with the superiors and the 
subordinates, colleagues, policy and administration, working conditions, work stability and governance.  
 3. The guidelines for constructing the factors which could positively affect the morale of the 
teachers in the study were as follows.  
  3.1 On the governance of the administrators: it is advised that the administrators should 
use an appropriate and hospitable approach. The subordinates should play a part in working.  
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  3.2 the working conditions: the physical environments should be improved to be more 
pleasant and favorable to work. Social harmony is also required for more efficiency.  
  3.3 On policy and administration: the working system should be improved; all concerned 
should participate and voice their opinions. The principle of good governance should be observed.  
Key Words: morale, teachers, basic education. 

 
 



 
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปที ่3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มถิุนายน 2559 
Vol. 3 No. 1 January – June 2016 

 

~64~ 

 
  

1. บทนํา 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให ยึ ด เขตพื้ น ที่ ก า รศึ กษ า  โดยคํ านึ งถึ งป ริม าณ
สถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความ
เหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา และการจัด
การศกึษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ การสื่อสารและการ
เรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพในรูปแบบ
การศกึษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย สําหรับ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษการจัด
การศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ใหบริการใน
ห ล า ย เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  ซึ่ ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 37 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 
33 การบรหิารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขต
พื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน  จํ าน วนสถานศึกษ า  จํ าน วน ประชาก ร 
วัฒนธรรม และมีความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการ
จัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานตามกฎหมายวาดวยการ
อาชีวศกึษา ใหรัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของสภาการศกึษา 
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดพื้นที่
การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานแบงเปนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยได
กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเปน 42 เขต  

การจัดการศึกษาตามกระบวนการบริหาร
การศึกษา ที่ใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน
ของการบริหารจัดการนั้น เมื่อผลการจัดการศึกษา
ประสบความสําเรจ็ก็จะสงผลตอบุคลากร ทําใหบุคลากร
เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งการบริหารการศึกษาในโรงเรียน 
นอกจากบทบาทการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาแลว ยังตองอาศัยสิ่งอ่ืนอีกมากที่จะสงผลตอ
บุคลากร เชน ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ สถานภาพ
และการไดรับการยอมรับสิ่ งอํ านวยความสะดวก
ความกาวหนาและการเลื่อนตําแหนง ความเชื่อมั่นและ

นับถือในตัวผูบริหารความมั่นคงปลอดภัย ความเพียงพอ
ของรายได การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การ
สนับสนุนทางดานการศึกษาจากชุมชน และสัมพันธภาพ
ระหวางคณะครู เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้ถือวาเปนสวน
สําคัญที่จะทําใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาที่ ซึ่งสอดคลองกับ วิจิตร อาวะกุล (2542,224) ถา
บุ คคล ใน อ งค ก ารมี ข วัญ และกํ าลั งใจที่ ดี  ก็ เป น
องคประกอบในองคการมีขวัญและกําลังใจที่ดี ก็เปน
องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน ความเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา การใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนบุคลากรมีความพึงพอใจในงานที่ตน
ปฏิบัติเกิดความกระตือรือรน บุคลากรไดรบัการเพิ่มพูน
ประสบการณในการปฏิบัติงาน การนําความรูมาใชใน
การปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จภายในองคกรที่มี
ระบบการบริหารที่ดี  มีการนิ เทศงานมีการติดตาม
ประเมินผลทุกคนเขาใจวัตถุประสงคและนโยบาย การ
ใหบําเหน็จรางวัลมีความสําคัญและสงผลตอขวัญของคน
ในองคกรเดียวกัน 

ขวัญกําลั งใจของบุคคลหรือกลุมคนใน
หนวยงานเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะ
ทําให งานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ และจะชวยกอใหเกิดผลประโยชนที่เกื้อกลู
ตอการปฏิบัติการ ซึ่งสิ่งนั้นมีหลายประการ คือ มีความ
สนใจ ศรัทธา และเช่ือมั่นตอหนวยงาน มีความเสียสละ 
และรับผิดชอบงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคลอง
กับแสวง ศีรีพัฒน (2544 : 16) ไดกลาววา ในการ
ปฏิบัติงานนั้น ตัวแปรสําคัญที่จะทําใหงานบรรลุหรือมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ก็คือขวัญของบุคคลและหมู
คณะนั้ น เองเพราะวาขวัญ กําลั งใจของบุคคล จะ
แสดงออกถึงพฤติกรรมในการทํางานวาพอใจหรือไม
พอใจ มีความสุขหรือไมมีความสุขเมื่อใดที่ขวัญของ
บุคคลและหมูคณะสูง ผลงานก็สูงตามไปดวย แตเม่ือใด
บุคคลและหมูคณะมีขวัญในการทํางานอยูในระดับต่ํา
ผลงานก็จะต่ําและขาดประสิทธิภาพตามไปดวย 

ก า รที่ บุ ค ค ล จ ะ ป ฏิ บั ติ งา น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพนั้น ก็ตอเมื่อมีขวัญกําลังใจที่ดีไดรับการ
ตอบสนองดานความตองการอยางเหมาะสม เพราะขวัญ
และกําลังใจยอมกอให เกิดประโยชนเกื้อกูลตอการ
ปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจของบุคคลหรือกลุมคนใน
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หนวยงานเปนองคประกอบสําคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะทาํ
ใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ การ
เสรมิสรางขวัญและกําลังใจจะชวยกอใหเกิดประโยชนที่
เกื้อกูลตอการปฏิบัติงานหลายประการ คอื มีความสนใจ
ศรัทธา และเชื่อมั่นตอหนวยงาน มีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน มีความรวมมือ รวมใจตอผูบังคับบัญชา 
มี ค ว าม เสี ย ส ล ะ  แล ะ รั บ ผิ ด ชอ บ งาน อ ย า ง เต็ ม
ความสามารถ (สมาคมศึกษาธิการแหงประเทศไทย. 
2536 : 322) นอกจากนั้น ขวัญและกําลังใจของบุคคล
ยังแสดงออกถึงพฤติกรรมในการทํางานวาพอใจหรือไม 
มีความสุขหรือไม เมื่อใดที่มีขวัญของบุคคลและหมูคณะ
ระดับสูงผลงานก็จะสูงตามไปดวย แตเม่ือใดที่บุคคลและ
หมูคณะมีขวัญในการทํางานในระดับต่ําผลงานก็จะต่ําไป
ดวย (แสวง ศิริวัฒน. 2544 : 16) 
 จากปญหาที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา
สาเหตุสวนใหญเกิดจากคนหรือบุคลากรในองคกรซึ่ง
สงผลเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (อนันต 
พรหมบังเกิด, 2547 : 4) ซึ่ งไดศึกษาพบวา คนเรา
ตองการความสุขจากการทํางานและผลที่ตามมาคือ 
ความพึงพอใจในการทํางาน องคประกอบสําคัญที่
สามารถทําใหเกิดความสุขจากการปฏิบัติงานมีอยูสอง
ปจจัย คือ ปจจัยกระตุน มีองคประกอบ 5 ประการคือ 
ความสําเร็จในการทํางาน ความรูสึกในความรับผิดชอบ 
ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ การไดรับการยอมรับนับถือ และ
ความก าวหน า  ป ระการที่  2  คื อ  ป จจั ยค้ํ าจุ น  มี
องคประกอบ 5 ประการ คือ เงินเดือน นโยบายและการ
บริห ารงาน  ความสัมพั นธกับ เพื่ อนรวมงานและ
ผูบั งคับบัญชา สภาพแวดลอมในการทํ างาน การ
ปกครองบังคับบัญชา จากแนวคิดของทฤษฏีนี้สรุปวา 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะนําไปสูการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ  
 ผูวิจัยจึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาขวัญ     
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐานสั งกัดสํ านั กงาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพราะเชื่อวาในการ
ทํางานหนึ่งๆนั้นงานจะออกมามีคุณภาพหรือไมเสร็จ
ทันเวลาหรือไดรับความรวมมือจากผูรวมงานในองคกร
และสวนหนึ่งขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
เพราะสภาพแวดลอมในการทํางานจะสงผลตอความคิด 

ความรูสึก อารมณของผูปฏิบัติงานซึ่งก็หมายถึงขวัญและ
กําลังใจในการทํางานดวยดวยเหตุที่บรรยากาศใน
สถานที่ทํางานความสัมพันธที่ดีของกลุมทํางาน สนุกกับ
การทํางานรวมกันเปนทีม เห็นประโยชน รับฟงความ
คิ ด เห็ น ซึ่ งกั น แ ล ะ กั น  ช ว ย กั น แ ก ไข ป ญ ห า ใน
งาน พฤติกรรมที่แสดงออกทางสีหนาและทาทางสิ่ง
เหลานี้ถาทุกคนรวมมือรวมใจกันก็จะมีผลใหสถานที่
ทํ า งา น น า ทํ า ง าน แ ล ะ ส า ม า ร ถ ทํ า งา น ได ง า ย
ขึ้น สะดวกสบายขึ้น ปญหาที่เคยมี เราก็จะมีสวนในการ
แกไขปญหาเราก็จะรูสึกมั่นใจ ภาคภูมิใจ ไดรับการ
ยอมรับ เพราะเชื่อวา เมื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจ
ใน การปฏิบัติงาน และผูเกี่ยวของนําไปปรับปรุงใชกับ
หนวยงาน ขวัญกําลังใจของขาราชการครูดีขึ้น และเมื่อ
ขาราชการครูไดปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจยอม
กอใหเกิดความสุขและมีขวัญดีสงผลไปถึงคุณภาพของ
การปฏิบัติงานผลก็คือ ขวัญกําลังใจในการทํางานที่สูงข้ึน
นั่นเอง 
 
2. วัตถุประสงค  

 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐานสั งกัดสํ านั กงาน เขตพื้ นที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29  

 2. เพ่ือศึกษาเปรยีบเทียบปจจัยที่สงผลตอ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามเพศ 
ตําแหนง และอายุราชการ 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสราง
ปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความ
คิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 1) ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผูอํานวยการ
โรงเรียน จํานวน 81 คน และครู จํานวน 3,468 คน 
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 2) กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
ผูอํานวยการโรงเรียน และขาราชการครูในสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด สํ านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 29 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดย
ใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcieand Morgan (1970 : 
53) จําแนกเปนผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 66 คน 
และคร ูจํานวน 346 คน รวมทั้งสิ้น 412 คน 

3) ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  ใน ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ 
ประกอบดวย สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม        
ซึ่งจําแนกตาม  
 1. เพศ ไดแก ชาย และหญิง 
 2. ตําแหนง จําแนกเปน ผูอํ านวยการ
โรงเรียน และคร ู
 3. อายุราชการ จําแนก ไดแก ต่ํากวา 10 
ป 10–20 ป และมากกวา 20 ปขึ้นไป 

ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยที่สงผลตอขวัญ
กํ าลั งใจ ในการปฏิ บั ติ งานตามความคิ ด เห็ นของ
ขาราชการคร ูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29ประกอบมีดวย 2 
ป จ จั ย คื อ  1 ) ป จ จั ย จู ง ใจ  (Motivation Factors) 
ความสําเร็จของงานของบุคคล การไดรับการยอมรับนับ
ถื อ  ลั กษ ณ ะขอ งงาน ที่ ป ฏิ บั ติ  ค วามรับ ผิ ดชอบ 
ความกาวหน า 2) ป จจั ยค้ํ าจุน  (Hygiene factors) 
เ งิ น เดื อ น  ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ช า
ผู ใตบั งคับบัญชา เพื่อนรวมงาน นโยบายและการ
บริหารงาน สภาพการทํางาน ความมั่นคงใน การทํางาน 
วิธีการปกครองของผูบังคบับัญชา 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. สรางเครื่ อ งมื อที่ ใช ในการวิ จั ยคื อ 
แบบสอบถามความคิด เห็ นของข าราชการครูใน
สถานศึกษา ขั้นพื้ นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จํานวน 86 ขอ มีคา
ความคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ .92 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนํ า
หนังสือราชการเพื่อไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเก็บ

แบบสอบถามและตรวจสอบความสมบู รณ ของ
แบบสอบถาม 
 3. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษา 
ขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด สํ านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยการใชคาํนวณดวยสถิติพื้นฐาน 
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐานสั งกัดสํ านั กงาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยจําแนกตาม เพศ 
ตําแหนง และอายุราชการ ดวยการทดสอบคา t และ
การทดสอบคา F วิเคราะหรายดานและโดยรวมทุกดาน 
เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการ
ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของ Scheffé 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และการ
ทดสอบคา F และทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของ 
Scheffé  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 1. ปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติ งานตามความคิดเห็นของขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐานสั งกัดสํ านั กงาน เขตพื้ นที่
การศกึษามัธยมศึกษาเขต 29 โดยภาพรวมและรายดาน 
ปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความ
คิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดาน
การไดรับการยอมรับนับถือ อยู ในระดับมากที่สุด 

( X =4.64) ดานความสําเร็จของงานของบุคคลอยูใน

ระดับ มากที่สุด( X =4.63) และดานความกาวหนา อยู

ในระดับ มากที่สุด ( X =4.53) ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือดานสภาพการทํางาน อยูในระดับ

มาก ( X =3.95) 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูอํานวยการโรงเรียนและครูที่มีตอปจจัยที่สงผลตอขวัญ
กํ าลั งใจ ในการปฏิ บั ติ งานตามความคิ ด เห็ นของ
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ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 29 
  2.1 ความคิดเห็นของผูอํานวยการ
โรงเรียนและครูที่มีตอปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐานสั งกัดสํ านั กงาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จําแนกตามตําแหนง โดย
ภาพรวมและทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ไมแตกตางกัน 
  2.2 ความคิดเห็นของผูอํานวยการ
โรงเรียนและครูที่มีตอปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐานสั งกัดสํ านั กงาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จําแนกตามอายุราชการ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
  2.3 ความคิดเห็นของผูอํานวยการ
โรงเรียนและครูที่มีตอปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐานสั งกัดสํ านั กงาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จําแนกตามอายุราชการ 
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
เมื่ อพิจารณารายดาน พบวามี  เพียง 3 ดาน ที่ ไม
แตกตางกันคือ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา 
และดานเงินเดือน 
 3. แนวทางในการเสริมสรางปจจัยที่สงผล
ตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูในสถานศกึษา สรุปได ดังนี ้
  3.1 ความสําเร็จของงานของบุคคล 
ควรมีการมอบหมายงานตามความถนัดที่ตรงกับความรู
ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา หรือการไดรับโอกาส
ใหทํางานที่มีลักษณะสําคัญและการสนับสนุนสงเสรมิให
พัฒนาตนเองใหมีผลงานเขาประกวดเพื่อกระตุนการ
สรางบรรยากาศการยกยองชมเชยเพื่อเปนขวัญกําลังใจ
ใน การปฏิบัตงิานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3.2 การไดรับการยอมรับนับถือ ควร
มีความรวมมือแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจาก
เพื่อนรวมงานและผูบริหารในองคการ การไดรับความ
ไววางใจตอผูมีประสบการณมีผลงานเปนเชิงประจักษ

เผยแพรผลงานการปฏิบัติงานมีผลงานปรากฏการให
กําลังใจที่แสดงออกจากผูบังคับบัญชาหรือจากเพื่อน
รวมงานซึ่งแสดงใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
เมื่อทํางานไดบรรลุผลสําเร็จในงาน 
  3.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ควร
เปนงานที่เหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคล
บางคร้ังงานที่รับผิดชอบตรงกับความรูความถนัดแตขาด
สิ่งอํานวยความสะดวกในดานการปฏิบัติงาน การ
มอบหมายภาระหนาที่ฝายใดฝายหนึ่งใหสมดุลในการ
ปฏิบัติงาน และมีการกระจายการแบงงานที่เหมาะสม
ของแตละบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดโดยลําพังผูเดียว
ตามเปาหมายอยางชัดเจน 
  3.4 ความรับผิดชอบ ควรมีปริมาณ
งานที่รับผิดชอบตามความเหมาะสมของแตละบุคคลใน
องคการพรอมการกระจายความรับผิดชอบใหทั่วถึงและ
อํานาจบทบาทหนาที่ในการรับผิดชอบใหมีสวนรวมคิด
รวมทํ าในเชิงบริหารมากขึ้น สรางความตระหนัก
ความสําคัญในงานที่ทําหรือการไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบงานใหมๆ 
  3 .5  ค ว าม ก า วห น า  ค ว รมี ก า ร
สนับสนุนใหครูศึกษาตอและศึกษาดูงาน การทําวิจัยใน
ชั้นเรียนสงเสริมการพัฒนาดานวิชาชีพกับบุคลากร
มุงเนนการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายโดยนําไปสูการ
ปฏิบัติที่มีการประเมินและติดตาม การเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนงสูงขึ้น 
  3.6 เงินเดือน ควรมีการพิจารณา
เงินเดือนเมื่อเทียบกับสภาวะปจจุบันใหเหมาะสมโดย
พิ จ ารณ าความ เหมาะสมทั้ ง เรื่ อ งงาน  ความ เป น
กัลยาณมิตร ความสามัคคี การประเมินขั้นเงินเดือน
อยางยุติธรรม รวมผลักดันการทํางานอยางเปนซึ่งเปนผล
ทางการประเมินที่มีคุณภาพเพื่อเปนแรงผลักดันในการ
ทํางานใหมีความพึงพอใจตอบุคลากรซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
อยางยิ่ง 
  3.7 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ควรมีการปกครองอยาง
เปนกันเองใหความยุติธรรมเสมอภาคโดยใหทุกคนมีสวน
รวมในการทํางานสรางบรรยากาศความสัมพันธฉนัพี่นอง
ในการเอื้ ออาทรตอผู ใตบั งคับบัญ ชา สรางความ
สมานฉันทและสามัคคีในองคการและการจัดกิจกรรม
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พบปะสังสรรคสรางความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานเปนไปอยางเขาใจซึ่ง
กันและกันเปนอยางด ี
  3.8 นโยบายและการบริหารงาน ควร
มีการจัดการบริหารระบบงานในองคการชัด เจน
ครอบคลุมงบประมาณเพียงพอทั่วถึงสามารถปฏิบัติได
จริงตามความเหมาะสมเพื่อสนองตอบตอความตองการ
ตอการปฏิบัติงาน การเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระรับรูรับฟงขอเสนอเพื่อนํามาพัฒนา
ตามขั้นตอนการบริหารงานแบบมีสวนรวมคิดรวมทํา
เพื่ อ ใหสอดคลองกับนโยบายและการบริหารตาม
มาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  3.9 สภาพการทํ างาน  ควรมีก าร
กําหนดบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบชัดเจนใหเปนสัดสวน
เหมาะสมกับปริมาณงาน การปรับปรุงอาคารสถานที่
หอง โตะทํางาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน ควรมี
คุณภาพที่ดีทันสมัยเพียงพอตอการใชงาน และการสราง
ความสามัคคีในหมูคณะเพื่อเพ่ิมบรรยากาศที่เอื้อตอการ
ทํางานใหมีความพึงพอใจตอผูปฏิบัตงิาน 
  3.10 ความมั่นคงในการทํางาน ควรมี
การจัดโครงสรางการบริหารองคการท่ีเปนอยูในปจจุบัน
ใหเหมาะสมมั่นคงในการทํางาน สงเสริมการทํางานใน
ดานสวัสดิการตางๆ และการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยไม
เสี่ยงอันตรายตอตําแหนงหนาที่ในปจจุบันเพื่อความ
มั่นใจวาจะปฏิบัติงานในองคการโดยมุงเนนประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 
  3.11 วิ ธี ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง
ผูบังคับบัญชา ควรมีการใชเทคนิคในการปกครองให
เหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน การใหความเสมอภาค
มีอารมณมั่นคงมีความรูความเอ้ืออาทรของการใหเกียรติ
แกผูรวมงานเปนสิ่งสําคัญโดยเนนกระบวนการมีสวน
รวมจากผูเกี่ยวของทุกฝายมีความยุติธรรมเปนแบบ
กัลยาณมิตรโดยใชวิธีการปกครองโดยใชหลักธรรมา      
ภิบาลดทีี่สุด 
 
7. การอภิปรายผล 
 ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล สามารถ
อภิปรายผล ไดดังน้ี  

 1. ปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติ งานตามความคิดเห็นของขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐานสั งกัดสํ านั กงาน เขตพื้ นที่
การศกึษามัธยมศึกษาเขต 29 โดยภาพรวมและรายดาน 
ปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความ
คิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดาน
การไดรับการยอมรับนับถือ อยู ในระดับ มากที่สุด 

( X =4.64) ดานความสําเร็จของงานของบุคคล อยูใน

ระดับ มากที่สุด ( X =4.63) และดานความกาวหนา 

อยูในระดับ มากที่สุด ( X =4.53) ตามลําดับ สวนขอที่
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานสภาพการทํางาน อยูในระดับ

มาก ( X =3.95) ทั้งนี้เพราะวา ความพึงพอใจสถานที่
ทํางาน สภาพแวดลอม การบริหารงาน อาคารสถานที่สิ่ง
อํานวยความสะดวกไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เชน 
คอมพิวเตอร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ เพียงพอ 
ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของทวนทอง เอี่ยมสุวรรณ 
(2544 : 76-82) ที่ศึกษาปจจัย ที่มีผลตอขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชลบุรี พบวา ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการดานตํารวจตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชลบุรีอยูในระดับสูง สอดคลองกับ อัมพร ตาคํา
นิล (2550 : 59-60) ไดศึกษาขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรราชทัณฑที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ : กรณีศึกษา 
เรือนจํากลางเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พบวา ขวัญและ
กําลังใจของบุคลากรราชภัณฑเรือนจํากลางเชียงราย ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของวิศรุต ภิรมยราบ (2548 : 52-54) ศึกษาระดับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน 
กองบัญชาการศูนยสงครามพิเศษ พบวา ระดับขวัญของ
นายทหารประทวนของกองบัญชาการศูนยสงครามพิเศษ
โดยสวนรวมอยูในระดับสูง อาจเปนเพราะวิทยาลัยใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร มีการมอบหมายงานใน
หนาที่อยางเหมาะสมตามความรูความสามารถ มีการสง
ขาราชการครูเขารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับงาน
รับผิดชอบอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอจนทําใหขาราชการครู
มีความพึงพอใจและมีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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 2. ผลการเปรียบ เที ยบความคิด เห็ น
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครใูนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามเพศ 
ตําแหนง และอายุราชการ 
  2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานของขาราชการครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จําแนก ตามเพศ โดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานความสําเร็จของงาน
ขอ งบุ คคล  ลั กษ ณ ะขอ งงาน ที่ ป ฏิ บั ติ  และด าน
ความกาวหนา ทั้งนี้เปนเพราะวา ปจจัยที่สงผลตอขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานในสามดานมีผลเชิงบวกที่ทําให
เกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสวน ยุคล ทองตัน 
(2537 : 56) ศึกษาเกี่ยวกับขวัญขวัญของลูกจางประจํา
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลปรากฏวา โดย
ภาพรวมลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยมีขวัญอยูใน
ระดับสูงและเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขวัญ 
จําแนกตามตัวแปรสวนบุคคลแลวพบวา ลูกจางประจําที่
มีความตางกันใน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อายุราชการ ระดับขั้นเงินเดือน และลักษณะ
หนวยงานที่ปฏิบัติมีขวัญไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของวสันต พลั่วพันธ (2550 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาขวัญกําลังใจพนักงานระดับ
ปฏิบัติการกรณีศึกษา : มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยา
อภัยภูเบศร และเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจตาม
สภาพสวนบุคคลคือ อายุ เงนิเดือน เพศ ระดับการศึกษา
และระยะเวลาการทํางานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของบัญชา บุญสม (2547 : 48) ที่พบวาคร ู– 
อาจารยผูปฏิบัติหนาที่อาจารยฝายปกครองโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษา กลุมโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 ที่มี
เพศตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของชวนชัย เชื้อ
สาธุชน และคนอื่นๆ (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
ขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารยสถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี พบวา ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของ
อาจารยสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ที่มีเพศตางกันมี
ขวัญในการปฏิบัติงาน โดยสวนรวมไมแตกตางกัน และ

สอดคลองกับผลการวิจัยของรุงทิพย บุญจํารูญ (2552 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในภาคอีสานตอนลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และการเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ที่มีเพศ
ตางกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน 
  2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานของขาราชการครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวม
และรายดานแตกตางกัน ยกเวนดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือทั้งนี้เนื่องจากไมวาผูอํานวยการโรงเรียน
และครู ตางไดรับการยอมรับนับถือจากสังคมอยางเทา
เทียมกัน จึงทําใหผลการเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
จําแนกตามตําแหนงไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของวันเพ็ญ ยอดยาดี (2536 : บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประจําสํานักงานเลขานุการองคการรับสงสินคาและพัสดุ
ภัณฑ (ร.ส.พ.) ซึ่งปฏิบัติงานประจําอยู ในกรุงเทพฯ 
จํานวน 200 พบวา พนักงานโดยสวนรวมมีระดับกําลัง
ขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับคอนขางสูงเล็กนอย 
สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับกําลังขวัญ ตําแหนงกับ
ระดับกําลังขวัญ พบวา ตําแหนงนั้นไมมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับกําลังขวัญ กลาวคือ 
ทั้งพนักงานและผูบริหารจะมีกําลังขวัญที่ไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของแสงอุทัย สุวรรณโชติ (2544 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องขวัญของขาราชการสํานักงาน
ปาไม เขตเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ขาราชการ
สํานักงานปาไมเขตเชียงใหมที่มีปจจัยสวนบุคคลดาน
เงินเดือนตางกัน มีระดับขวัญที่แตกตางกันอยางมี
นั ยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  0 .05 สวนข าราชการ
สํานักงานปาไมเขตเชียงใหมที่มีอายุ อายุราชการ และ
ตําแหนงตางกัน มีระดับขวัญที่ ไมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวณี ตีรถะ (2545 : 6259) 
ไดทําการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู
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โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครปฐม พบวา 
ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐมในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางและเมื่อแยกการพิจารณาภายใน
องคประกอบพบวาอยูในระดับสูง 3 ดาน คอื ดานภาวะ
ความกดดันของชุมชน ดานความพอใจในหนาที่การงาน 
และดานความสัมพันธระหวางเพื่อนครูตามลําดับเมื่อ
จําแนกตามเพศตําแหนงหนาที่การงาน ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ พบวา ไมแตกตางกัน 
  2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานของขาราชการครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามอายุราชการ โดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวามี เพียง 3 ดาน ที่ไมแตกตางกัน
คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา และดาน
เงิน เดื อ น ทั้ งนี้ เป น เพ ราะ ว า  ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ ง
ผูอํานวยการโรงเรียนและครู ตางมีความคาดหวังในการ
ทํ างานซึ่ งส งผลตอการปฏิ บั ติ งาน เหมือนกัน  ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของอรุณ ศรีวรรธนชาติ (2529 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องขวัญของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวา ผูบรหิารโรงเรียนประถมศกึษาที่
มีอายุ  วุฒิ  เงินเดือน ประสบการณ  ขนาดโรงเรียน 
แตกตางกัน มีระดับขวัญไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของยุคล ทองตัน (2537 : 56) ศึกษาเกี่ยวกับ
ขวัญของลูกจางประจําในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผลป ราก ฏ ว า  โด ยภ าพ รวม ลู ก จ า งป ระจํ าข อ ง
มหาวิทยาลัยมีขวัญอยูในระดับสูงและเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางขวัญ จําแนกตามตัวแปรสวน
บุคคลแลวพบวา ลูกจางประจําที่มีความตางกันใน เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุราชการ 
ระดับขั้นเงินเดือน และลักษณะหนวยงานที่ปฏิบัติมีขวัญ
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของแสงอุทัย 
สุวรรณโชติ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องขวัญของ
ขาราชการสํานักงานปาไมเขตเชียงใหม ผลการศึกษา
พบวา ขาราชการสํานักงานปาไมเขตเชียงใหมที่มีปจจัย
สวนบุคคลดานเงินเดือนตางกัน มีระดับขวัญที่แตกตาง
กันอย างมีนั ยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ  0 .05 ส วน

ขาราชการสํานักงานปาไมเขตเชียงใหมที่มีอายุ อายุ
ราชการ และตําแหนงตางกัน มีระดับขวัญที่ไมแตกตาง
กัน และสอดคลองกับงานวิจัยของบัญชา บุญสม (2547 
: 48) ที่พบวาครู – อาจารยผูปฏิบัติหนาที่อาจารยฝาย
การปกครองโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กลุมโรงเรียนที่ 
3 สวนหลวง ร.9 ที่มรีายไดที่ไดรับตอเดอืนตางกันมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  
 3. แนวทางในการเสรมิสรางปจจัยที่สงผล
ตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยเฉพาะใน
ดานที่มีขวัญกําลังใจต่ํามีดังนี ้
  3.1 ด า น วิ ธี ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง
ผูบังคับบัญชา นั้นมีขอเสนอแนะใหผูบริหารใชเทคนิค
การปกครองที่เหมาะสม เอื้ออาทร ใหเกียรติ และให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม 
  3.2 ด า น ส ภ า พ ก า ร ทํ า ง า น               
มีขอเสนอแนะในดานกายภาพควรปรับปรุงอาคาร
สถานที่หองทํางาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช สวน
สภาพทางสงัคมเนนความสามัคคีเปนหมูคณะ 
  3.3 ดานนโยบายและการบริหารงาน 
มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบงาน การมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น และยึดหลักธรรมาภิบาล  
 
8. ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผูบริหารควรสงเสรมิใหครูไดใชความคิด
สรางสรรคอยางอิสระสามารถปฏิบัติในสิ่งที่ชอบตาม
ความคิดของตนเอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาความรูและ
คนควาอยูเสมอ 
 2. ผูบริหารควรมีการสนับสนุนใหขวัญ
กําลังใจแกครูที่มีความตั้งใจเอาใจใสตอการปฏิบัติงาน 
และสามารถรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติไดครบถวนสมบูรณ  
 3. สถานศึกษาควรใหความสําคัญในการ
มอบหมายงานใหทํา และความเจริญกาวหนาในตําแหนง
ที่ปฏิบัติอยูมีความกาวหนา เพ่ือใหครสูามารถปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเวลาที่กําหนด 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
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 1. ควรศึกษาสภาพและสาเหตุที่ทําให
ปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
 2. ควรศึกษาการประเมินผล และติดตาม
การปฏิบัติงานของผูอํานวยการโรงเรียนและคร ู 
ในแตละเขตพื้นที่ 
 3. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบปจจัยที่
สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานระหวางสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบวาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีสภาพปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากนอยตางกันอยางไร และมีสาเหตุอะไร 
เพื่อแนวทางหรือวิธีการปองกันแกไขตอไป 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการ
ครู เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  
ทั้ง 5 ดาน ตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชคือผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จํานวน 330 คน เครื่องมือที่ใช คือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ผลการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมีผลการดําเนินงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เพราะในชวงระยะเวลาที่ผานมาไดมีการให
ความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มี
ตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตองานทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูตาม
ขนาดของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปญหาที่พบคือโรงเรียนจัดงบประมาณสนับสนุนใน
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมเพียงพอและไมตอเนื่อง ปญหาการยายหรือเปลี่ยนผูบริหารบอยครั้ง 
ขอเสนอแนะคือดานการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนและผูปกครองตองรวมมือกันอยางจริงจัง 
นอกจากนี้ควรจัดหางบประมาณในการเยี่ยมบานนักเรียนใหแกครูที่ปรึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางตอเนื่อง 
คําสําคัญ : ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน ,ขาราชการคร,ูสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 
 

Abstract  
 The research is aimed 1) to study the operation of the school children counseling system 
according to teachers’ opinion. 2) To compare their opinion which relates to the operation of the school 
children counseling system. 3) To study the problems and the recommendations for five aspects 
researched in the questionnaire. The sample used in the study, 330 directors and teachers from the 
secondary educational service area office 28. The research instrument was a five-rating scale questionnaire.  
 The study found that the operation of the school children counseling system was of a high level 
(4.00). There were no differences found in the comparison of the opinion of different position for five 
aspects. However, there was statistically significant on the difference of type of school (p. value 0.5). The 
problems of the operation of the school children counseling system were insufficient budget and the 
frequency of the transfer of the director. Some recommendations of how to operate the school children 
counseling system were the school and their parents had to cooperate with each other. Furthermore, they 
should have a budget for continuously supporting the operation of the school children counseling system. 
Keywords : School children counseling system, teacher, the secondary educational service area office 28 
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1. บทนํา  
 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน (2547 ก : 3-4) กลาววาการพัฒนานักเรียนให
เปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้ งทางดานรา งกาย จิตใจ 
สติปญญา ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และวิถีชีวิต
ที่เปนสุขตามสังคมที่มุงหวัง โดยผานกระบวนการทาง
การศึกษา การศึกษานั้นนอกจากจะดําเนินการดวยการ
สงเสริม สนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและการ
แกไขชวยเหลือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เปนสิ่ง
สําคัญยิ่ง เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในทุกมิติ ทั้งดานการสื่อสาร เทคโนโลยี ปญหา
เศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหา
ครอบครัว ลวนกอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล 
ความเครียด การปรับตัวไมเหมาะสมที่เปนผลเสียตอ
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่ เกี่ยวของ 
สถาบันการศึกษาจึงเปนสถาบันที่ทําหนาที่พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหพัฒนาอยางเหมาะสมกับสภาพสังคม
ที่ เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนมัธยมศึกษาก็ถือวาเปน
สถาบันการศึกษารูปแบบหนึ่งที่จัดการศึกษาใหผูเรียนมี
ความรูทั้งวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย ความ
ตองการ ความสนใจ และรูจักเลือกอาชีพที่เปนประโยชน
แกตนเองและสังคม รวมทั้งดําเนินการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม พัฒนาและสงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนไดเรียนรู ใหรูจักคิด วิเคราะหปญหา สามารถ
ปรับตัว พัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมได ดังนัน้ การเอา
ใจใสของผูบริหาร ครู-อาจารย ในการจัดการศึกษาและ
บริหารการศึกษาจึงถือไดวามีบทบาทสําคญัในการศึกษา
ยุคใหม ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนการ
ดําเนินงานที่ตองอาศัยปจจัยหรือองคประกอบหลายสวน
ในการดําเนินงาน ยึดหลักความรวมมือกับผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปจจัย
ดานเทคนิควิธีการและเครื่องมือในการดําเนินงานที่
ชั ด เ จ น แ ล ะ ด า น ก ร ะ บ ว น ก า รดํ า เ นิ น ง า น ซึ่ ง มี
องคประกอบ ที่สําคัญ 5 ดานคือ การรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมพัฒนา
นักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547 ข : 
5) 
 การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน จึงมีคุณคาและความจําเปนที่สถานศึกษา
จะตองนําไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบ 

อยางไรก็ตาม สถานศึกษาแตละแหงจะมีการสงเสริม
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดวยรปูแบบและ
วิธีการที่หลากหลายแตกตางกัน โดยมีหลักการสําคัญ
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งมีจุดเนนที่ตอง
ดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2547 ก : 11)  คือ 1) ใหมีครูดูแลนักเรียน โดย
ครู 1 คนตอนักเรียนไมเกิน 25 คน ยกเวนโรงเรียนที่ครู
ขาดแคลน จํานวนนักเรียนอาจมากกวาที่กําหนดก็ได 2) 
สถานศึกษาตองมีนโยบายใหครูเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน
อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 3) มีการเก็บขอมูลและ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 4) มีการคัดกรองนักเรียน 
และแบงกลุมนักเรียนตามขอมูล เชน กลุมพิเศษ กลุม
ปกติ และกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา เปนตน 5) มีการ
สงเสริมและพัฒนานักเรียนตามประเภทกลุมเปาหมาย 
สงเสริมกิจกรรมนักเรียนทุกรูปแบบ และสงเสริมการมี
สวนรวมของนักเรียน 6) มีการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานหรือองคกรระดับทองถิ่นในการปองกันและ
แกไขปญหานักเรียน การประชาสัมพันธและเผยแพร
กิจกรรมหรือผลงานนักเรียน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนเรื่องที่มีกระบวนการ
ทํางานที่มีระบบและตอเนื่อง และจะชวยใหนักเรียน ครู 
ผู ปกครองและชุมชนประสานสัมพันธ ใหการจั ด
การศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายของทุกฝาย และคิดวา
สถานศึกษานาจะมีความรูความเขาใจในระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และดําเนินงานอยางมีระบบตอเนื่อง
ประสบความสําเร็จ จึงศึกษาผลการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 28 เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียน มีความรูความสามารถ มี
พื้นฐานในการปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง มีทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสม มีนิสัยรักการเรียนรูตลอดชีวิตและ
เรียนรู ไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ อยาง
หลากหลายตอเนื่องและทันสมัย  
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ตัวแปรอสิระ 

1. ตําแหนง 

 1.1 ผูบริหาร 
 1.2 ครูผูสอน 
2. ขนาดของโรงเรียน 
 2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
 2.3 โรงเรียนขนาดใหญ 

ตัวแปรตาม 

ผลการดาํเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียน ตามความคดิเห็นของขาราชการครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 
 1. ดานการรูจักนกัเรียนเปน
รายบุคคล 
 2. ดานการคัดกรองนักเรียน 
 3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 
 4. ดานการปองกันและแกไขปญหา 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครูใน
สถานศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28  
 2 .  เพื่ อ เปรียบเทียบความคิด เห็ นขอ ง
ขาราชการครูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จําแนกตามตําแหนงและขนาด
โรงเรียน 
 3. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตไว
ดังน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ประชากรที่ ใช ในการวิ จัยครั้ งนี้  ได แก  
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จํานวน 3,770 คน 
แบงเปนผูบริหาร 166 คน และครูผูสอน 3,604 คน กลุม
ตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนขาราชการครูใน
สถานศึกษาสั งกัดสํ านัก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 28  จํานวน 330 คน แบงเปนผูบริหาร 
53 คน และครูผูสอน 277 คน  ซึ่งกําหนดขนาดกลุมของ
ตั วอย า ง โดยใชตารางสํ า เร็ จรูปของ Krejcie and 
Morgan และวิธีการสุมตวัอยางแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) (อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 2552: 
135 ) โดยมีขนาดของโรงเรียนเปนชั้นของการสุม 
 3.2 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  มุงศึกษาผลการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งมีความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม ดังน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีดาํเนินการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี 
กําหนดใชเครื่องมือ 1 ประเภท คือ  
 ตอนที่  1  เป นแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ (Check list) ประกอบดวย ตําแหนงและ
ขนาดของโรงเรียน 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งมี 5 ดาน ดังน้ี 
 1. ดานการรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล 
 2. ดานการคัดกรองนักเรียน 
 3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 
 4. ดานการปองกันและแกไขปญหา 

5. ดานการสงตอ 
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 ตอนที่  3  ความคิด เห็น เกี่ ย วกั บปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะตามความคิด เห็นของ
ขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 
 
5. ผลการวิจัย 

นําผลการสัมภาษณมารวบรวมขอมูลเงื่อนไข
ที่แสดงถึงการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาสั งกัดสํ านัก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 28 และนําแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณแลว โดย
ดําเนินการดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวมทุกดานและราย
ดาน 
 

ที่ 

การ
ดําเนินงาน
ระบบดูแล
ชวยเหลือ
นักเรียน 

X  S 
ระดับการ
ดําเนินงาน 

1 ดานการรูจัก
นักเรียนเปน
รายบุคคล  

4.11 .24 มาก 

2 ดานการคัด
กรอง
นักเรียน 

3.90 .32 มาก 

3 

ดานการ
สงเสริม
พัฒนา
นักเรียน 

4.03 .27 มาก 

4 
ดานการ

ปองกันและ
แกไขปญหา 

3.99 .28 มาก 

5 
ดานการสง

ตอ 
3.96 .33 มาก 

รวม 4.00 .21 มาก 

  

 ผลการดํา เนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นั ก เ รี ยนตามความคิด เห็ นของข าราชการครู ใน
สถานศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมมีการดาํเนินงานอยูใน

ระดับมาก ( X  = 4.00) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (

X  = 4.11) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมพัฒนา

นักเรียน ( X = 4.03) และดานการปองกันและแกไข

ปญหา ( X = 3.99) ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ํา

ที่สุด คือ การคดักรองนักเรียน ( X = 3.90) 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของขาราชการครูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จําแนกตามตําแหนง
ของผูตอบแบบสอบถามและขนาดโรงเรียน 
 

ที่ 

การ
ดําเนินงาน
ระบบดูแล
ชวยเหลือ
นักเรียน 

ตําแหนง 

t p 
ผูบริหาร ครูผูสอน 

X  S X  S 

1 ดาน
การ
รูจัก
นักเรีย
นเปน
รายบุค
คล 

4.1
4 

.2
1 

4.1
1 

.2
4 

.91 .3
3 

2 ดาน
การคดั
กรอง
นักเรีย
น 

3.7
8 

.2
6 

3.9
0 

.3
3 

1.6
6 

.1
9 

3 ดาน
การ
สงเสริม
พัฒนา
นักเรีย
น 

3.9
5 

.2
2 

4.0
3 

.2
7 

.45 .5
0 
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ที่ 

การ
ดําเนนิงา
นระบบ
ดูแล

ชวยเหลือ
นักเรียน 

ตําแหนง 

t P 
ผูบริหาร ครูผูสอน 

X  S X  S 

4 ดาน
การ
ปองกั
นและ
แกไข
ปญหา 

3.
92 

.19 3.
99 

.28 2.
4
1 

.1
2 

5 ดาน
การสง
ตอ 

3.
83 

.33 3.
97 

.33 .0
4 

.8
3 

รวม 

3.92 
.1
8 

4.
00 

.2
1 

1.
84 

.1
7 

 

* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตาราง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีตําแหนง
ตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จําแนกตามตําแหนง
ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
 การวิเคราะหความแปรปรวนเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนตามความคิดเหน็
ของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การ
ดําเนินงาน

ระบบ 
ดูแล

ชวยเหลือ
นักเรียน 

แหลง
ความ
แปรปร

วน 

S
S 

d
f 

M
S 

 

F p 

 
1. ดานการ
รูจักนักเรียน
เปน
รายบุคคล 
 

ระหวาง
กลุม 
ภายใน
กลุม 
รวม 

4.
0
7 
1
4.
9
6 
1
9.
0
4 

2 
3
2
7 
3
2
9 

2.
0
4 
.0
4 

 4
4.
5
7
* 

.0
0 

 
2. ดานการ
คัดกรอง
นักเรียน 

ระหวาง
กลุม 
ภายใน
กลุม 
รวม 

3.
4
7 
3
2.
2
9 
3
5.
7
6 

2 
3
2
7 
3
2
9 

1.
7
3 
.0
9 

 1
7.
5
9
* 

.0
0 

 
3. ดานการ
สงเสริม
พัฒนา
นักเรียน 

ระหวาง
กลุม 
ภายใน
กลุม 
รวม 

5.
3
7 
1
9.
4
0 
2
4.
7
7 

2 
3
2
7 
3
2
9 

2.
6
8 
.0
5 

 4
5.
2
5
* 

.0
0 
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4. ดานการ
ปองกันและ
แกไขปญหา 

ระหวาง
กลุม 
ภายใน
กลุม 
รวม 

1.
6
7 
2
5.
3
0 
2
6.
9
7 

2 
3
2
7 
3
2
9 

.8
3 
.0
7 

 1
0.
8
0
* 

.0
0 

 
5. ดานการ
สงตอ 

ระหวาง
กลุม 
ภายใน
กลุม 
รวม 

3.
0
9 
3
3.
3
3 
3
6.
4
2 

2 
3
2
7 
3
2
9 

1.
5
4 
.1
0 

 1
5.
1
5
* 

.0
0 

รวม 

ระหวาง
กลุม 
ภายใน
กลุม 
รวม 

3
.
0
1 
1
2
.
6
5 
1
5
.
6
7 

2 
3
2
7 
3
2
9 

1
.
5
0 
.
0
3 

 3
8
.
9
2
* 

.
0
0 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง ผลการวิเคราะหการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยภาพรวม และทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน 
ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ดานการปองกันและ
แกไขปญหา และดานการสงตอ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความ
แตกตางรายคูตามวิธีของ Scheffe’ พบวา ขาราชการ
ครูที่มีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนในภาพรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน และการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา โดย
ภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางรายคู
โดยวิธีของ Scheffe’ พบวา ผลการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการ
คร ูโดยภาพรวม และรายดานระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก
กับโรงเรียนขนาดกลาง ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ และระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับ
โรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
6. สรุปและเสนอแนะ  
 1. ผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นั ก เ รี ยนตามความคิด เห็ นของข าราชการครู ใน
สถานศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีการดําเนินงานอยู
ในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมา คือ ดานการสงเสริม
พัฒนานักเรียน และดานการปองกันและแกไขปญหา 
ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คอื การคัดกรอง
นักเรียน     
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ขาราชการครูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จําแนกตามตําแหนง
ของผูตอบแบบสอบถามและขนาดโรงเรียน พบวา 
ขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในภาพรวมและ
รายดาน ไมแตกตางกัน และการเปรียบเทียบผลการ
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ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนตามความคิดเหน็
ของขาราชการครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา 
โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการทดสอบความแตกตาง
รายคูโดยวิธีของ Scheffe’ พบวา ผลการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครู โดยภาพรวม และรายดานแตละดาน
ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 
ระหวางโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ และ
ระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ มี
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 3. ปญหาและขอเสนอแนะในการดาํเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา ปญหาบุคลากร
ขาดความตระหนัก ขาดความรูและไมมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเทาที่ควร ระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนมีบางขั้นตอนที่ช้ําซอนทําใหครูที่
ปรึ กษามีภาระงานเพิ่ มขึ้ น  และขาดการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางตอเนื่อง ไมมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และการคัดกรองนักเรียน
ไมควบคุมทุกดานทําใหไมสามารถคัดกรองนักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงขาดการประสานงาน
ระหวางหนวยงานในการสงตอนักเรียนที่มีปญหา 
 
7. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบวา การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของขาราชการครูใน
สถานศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมมีการดําเนินงาน อยูใน
ระดับมาก คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และเมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ทั้ง 5 ดาน คือ 1) ดานการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริม
พัฒนานักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา 5) การ
สงตอ มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาไดมีการใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โดยกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ  
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2553 (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2553) ได
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วาการศึกษากอนระบบอุดมศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู  และคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกันกับผูอื่นได
อยางมีความสุข (มาตรา 6) มีหลักการจัดการศึกษา 3 
ประการ คือ 1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน 2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3. 
พัฒนาสาระ และกระบวนการเกี่ยวกับการเมือง การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่  
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย  รู จั ก รั กษ าผลประ โยชน ส วน รวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของประเทศชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญา
ไทย และความรู อันเปนสากล ตลอดจนอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ  รู จั กพึ่ งตนเอง มีความริ เ ริ่ ม
สรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
(มาตรา 7) แนวการจัดการศึกษาใหยึดหลักวานักเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
ถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสง เสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) การจัด
กระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการคือ 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2. ฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 3. 
จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน รักการอานและ
เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 4. จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน สมดุล
กัน รวมทั้ งปลูกฝ งคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ไวทุกวิชา 5.  ส ง เสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
สภาพความปลอดภัย สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 
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รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและนักเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภท
ตาง ๆ 6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ มีการ
ประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและ
บุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนานักเรียนตาม
ศักยภาพ (มาตรา 24) 
   2.  ผลการเปรียบเทียบความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรยีนตาม
ความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความ
คิดเห็นของขาราชการครู ทั้ง 5 ดาน โดยรวมของกลุม
ตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน 330 คน จําแนกตาม
ตําแหนง พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.5 และครู  มีค า เฉลี่ ย เทากับ 95.5 เมื่ อพิจารณา
เปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามตําแหนง พบวา 
โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน และ
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและ
รายดานทั้ง 5 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
  อาจเปนเพราะ ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีความสําคัญที่จะพัฒนานักเรียนทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม และการใหนักเรียน
มีความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ ซึ่งสถานศึกษา ครู
อาจารย ชุมชน และผูเกี่ยวของ ตองมีความรับผิดชอบ 
สนับสนุน สงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกปญหารวมกัน
และในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ควรมีแนวทางการดําเนินงานอยางมีขั้นตอน มี
การประสานงานกันอยางใกลชิดและรวมมือกันทํางาน
เปนทีม 
 3. ปญหาและแนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 พบวา ดานปญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรยีนตาม
ความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากไดระบุถึงปญหาที่โรงเรียนจัด
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไมเพียงพอและไมตอเนื่อง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะทางโรงเรียนมีงบประมาณที่จํากัด เนื่องจาก

โรงเรียนไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว
นักเรียนจํานวนนอยไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 
รวมทั้งปญหาการยายหรือเปลี่ยนผูบริหารโรงเรียนบอย 
ๆ ลวนแตสงผลกระทบตอการดาํเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนจะให
ความสําคัญและใหการสนับสนุนการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกัน และบุคลากรขาด
ความตระหนัก ขาดความรูและไมมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเทาที่ควร ระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนมีบางขั้นตอนที่ช้ําซอนทําใหครูที่
ปรึ กษามีภาระงานเพิ่ มขึ้ น  และขาดการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางตอเนื่อง ไมมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และการคัดกรองนักเรียน
ไมควบคุมทุกดานทําใหไมสามารถคัดกรองนักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงขาดการประสานงาน
ระหวางหนวยงานในการสงตอนักเรียนที่มีปญหา 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จาก
ผลการวิจัยและขอคนพบในครั้งนี้ ที่สําคัญ คือ 
 1.  ด า นก า รบริห ารจั ดการ ระบบดู แล
ชวยเหลือนักเรยีน 
  1.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตองไดรับความรวมมือจากโรงเรียนและผูปกครองตอง
รวมมือกันอยางจริงจัง โดยผูบริหารอาจมีการศึกษา
สภาพความรู ความสามารถและความพรอมของบุคคล
ในชุมชน เพื่อขอความรวมมือเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานและแจงใหบุคคลนั้นไดรับทราบดวย และควร
มีการประชาสัมพันธและเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนใหเขามามีสวนรวมในระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
  1. 2 ผู บ ริ ห า รคว รมี ก า ร ว า ง
แผนการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานใหแกครู นอกจากนี้ควรจัดหางบประมาณใน
การเยี่ยมบานนักเรียนใหแกครูที่ปรึกษาและติดตามผล
การปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับครซ่ึูงจะทําใหการปฏิบัตงิานเกิดความสําเร็จ 
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 2. ดานแนวทางการสงเสริมการบริหารการ
จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
  2.1 ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล ครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้นควรมีความ
ตระหนัก หรือเอาใจใส เปนพิ เศษกับนักเรียนเปน
รายบุคคลอยูตลอดเวลาโดยอาศัยวธิกีารตางๆ และมีการ
ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนอยูตลอดเวลา 
มีการเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรยีนเปนรายบุคคลอยาง
ครบถวนและเปนปจจุบัน การประชุมชั้นเรียนควรมีการ
แยกชาย – หญิง บางในบางกรณ ี
  2.2 ดานการคัดกรองนักเรียน 
เปนวิธีการและกระบวนการที่ครูประจําชั้นหรือครูที่
ปรึกษาจะตองดําเนินการโดยใชขอมูลนักเรียนเปน
รายบุคคลที่เปนปจจุบันมาดําเนินการ ครูที่ปรึกษาตอง
เก็บผลการคัดกรองนักเรียนเปนความลับและและ
จําเปนตองประชุมครเูพื่อพิจารณาเกณฑคัดกรองและจัด
กลุมนักเรยีนรวมกัน 
  2.3 ดานการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียน ควรไดรับความรวมมือจากทุกฝายโดยเฉพาะครู
ทุกคนในโรงเรียนตลอดจนผูปกครอง ชุมชน และ
หนวยงานที่ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนนิงาน 
  2. 4 ด า น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ
ชวยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้น ควร
ติดตอหรือประสานงานกับผูปกครองในเบื้องตน เพื่อทํา
ความเขาใจตรงกันกับปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรยีนและ
รวมกันดําเนินการปองกันชวยเหลือและแกไขตอไป 
ตลอดจนมีการใหความรูดานความปลอดภัยตางๆเพื่อ
เปนการเฝาระวังในเบื้องตน 
  2.5 ดานการสงตอนักเรียน ครูที่
ปรึกษาหรือครูประจําชั้นควรมีการศึกษาเพื่อรับทราบ
ขอมูลที่แทจริงของนักเรียน มาดําเนินการแกไขปญหา
และสงตอกับบุคคลที่เกี่ยวของตอไป 
 
9. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อหานวัตกรรม
ที่สามารถใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามระบบดแูลชวยเหลือ แกครู บุคลากร และผูปกครอง 
 2. ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนในการ

ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการพัฒนางานระบบดูแลนักเรียน 
 3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู เรียนที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เพื่อเปน
แนวทางในการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
 4. ควรศึกษาวิจัยเจตคติของผูปกครองที่มีตอ
การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
เพื่อนนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
10. บรรณานุกรม  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สํานักงาน. 2547. 

คูมือวิทยากรเครือขายระบบการดูแล
ชวยเหลือนกเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
องคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.). 

_________. 2547. แนวทางการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.). 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2553. สํานักงาน. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553. กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี. 

ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2552. ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคมศาสตร  . อุบลราชธานี : 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธาน ี 



 
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปที ่3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มถิุนายน 2559 
Vol. 3 No. 1 January – June 2016 

 

~82~ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามตําแหนง ประสบการณการทํางานและขนาดของโรงเรียน และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะและ
แนวทางในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 28 
จังหวัด ศรีสะเกษและยโสธร กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู จํานวน 341 คน ซึ่งไดมาโดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 62 ขอ มีคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ .98 สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และการทดสอบคา F เมื่อพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของ Scheffe’ 

ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก และผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหนง พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน จําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน พบวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนขอเสนอแนะและแนวทางในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ ดานความมั่นคงใน
หนาที่ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางยุติธรรม ดานความกาวหนาในหนาที่ ควรมีการสงเสริมใหแสวงหาความรู 
เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อความกาวหนา ดานการยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน ควรสงเสริมใหบุคลากรมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น ดานสภาพแวดลอมในหนวยงาน ควรมีการสงเสริม สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 
ดานสัมพันธภาพในหนวยงาน ควรสนับสนุนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธที่ดีตอกันภายในโรงเรียน และดานความสําเร็จในหนาที่ 
ควรเสริมสรางความมั่นใจใหกับบุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน, บุคลากรทางการศึกษา, ศรีสะเกษและยโสธร 
 

Abstract 
The research aimed to study and compare the performance motivation of the educational 

personnel as classified by positions, working experience and school size and to explore the 
recommendations and guidelines to build a motivation.  The samples used in the study were 341 school 
administrators and teachers derived by a simple random sampling.  The research instrument was a five-
rating scale questionnaire of 62 items with a confidence value equivalent to . 98.  Statistics used were 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test, and Scheffe’s method.  

The research found that the performance motivation of the educational personnel in six aspects 
was at a high level.  A comparison of the motivation revealed that there was no difference found as 
classified by the ranks.  However, as classified by the working experience and school size, there was a 
difference in the motivation at a statistical significance of . 05.  Moreover, there were some 
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recommendations and guidelines for building the motivation for the educational personnel. For example, 
the performance should be evaluated in a fair manner and morale. The educational personnel should be 
given a full support and they should be evaluated according to their ability and knowledge. The personnel 
should be free to express their opinions and make their own decision. Equipment, materials and facilities 
should be procured and made available.  Good relations should be established among the colleagues in 
the school. And a confidence should be built in the personnel to carry out their duty according to the set 
goals. 
Keyword: performance motivation, educational personnel, Sisaket and Yasothon  
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1. บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ได
กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาใน
มาตรา 6 ที่กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย 
จิตใจและสติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข” และมาตรา 8 ไดกําหนดหลักการจัด
การศึกษาใหยึดหลักการ 3 ประการ คือ เปนการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ : 
2549) การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนเปาหมายหลัก
ที่ สถานศึกษาตองใหความสํ าคัญ เพื่ อ ใหการจัด
การศึกษาบรรลุเปาหมายตามความมุงหมายในการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 คือ การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา ความรูและ
คุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและ
เรียนรูอยางตอเนื่อง โดยกําหนดหลักการขอหนึ่ง คือ ให
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยกําหนดให
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจ
ที่สําคัญสถานศึกษาและหนวยงานที่ เกี่ยวของตอง
ดําเนินการตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553 : 
1) 
 ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที ่8 (พ.ศ.2540-2545) จึงไดวางแผนพัฒนา
ประเทศโดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคมและมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนบูรณาการแบบองค
รวม เพื่อให เกิดการพัฒนาที่สมดุล และภายใตกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555- 2559)  ทํ า ใ ห แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จัดทํา
ขึ้นจากปญหาที่จําเปนตองปรับปรงุและพัฒนา ทั้งดานการ
สงเสริมโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน ดานคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนสภาพการบรหิารและจัดการศกึษาที่ยัง

ตองเพิ่มเติม นํามาสูการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร 5 
ประเด็นที่ครอบคลุม ทั้ งการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานผูเรียน คร ูคณาจารยบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ การขยายโอกาสการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
2540 : 5) 
 จากความสําคัญในการพัฒนาประเทศของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ทําใหกระทรวงศึกษาธิการ ได
ดําเนินการในการยกระดับคณุภาพการศึกษา ซึ่งหนึ่งในนั้น
เปนการยกรับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาหมายในการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบวงเงิน
โครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (SP2) มีเปาหมายใน
การพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยไดรับอนุมัติ
จํานวน 1,440 ลานบาท เพื่อพัฒนาครูทั้งระบบใน 4 
กิจกรรม คือ 1) จัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพ เพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคลใชงบประมาณ จํานวน 
678 ลานบาท 2) พัฒนาครูด ีครเูกง (Master Teacher) 
จํานวน 201 ลานบาท 3) ฝกอบรมยกระดับคุณภาพครู
ใหเปนครูดี มีคุณภาพ คุณธรรม จํานวน 500 ลานบาท 
4) พัฒนาคุณภาพครูดวยระบบ e-Training จํานวน 60 
ลานบาท โครงการดังกลาวแสดงใหเห็นวา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนองคประกอบที่สาํคญัอยางยิ่ง
ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพราะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนผูขับเคลื่อนใหโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาประสบผลสํา เร็จ  และเปนผู ที่
ดําเนินการจัดการศึกษาแกผูเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรม
และปฏิบัติงานตาง ๆ ในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเปน
องคประกอบที่เขาไปสอดแทรกรวมอยูในทุกขั้นตอนของ
การบริหารงานองคการ ดังนั้น ผูบริหารงานองคการ
โดยเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานบุคคลจะตอง
คอยดูแลเอาใจใสทํานุบํารุงทรัพยากรบุคคลอยูในสภาพ
ที่สามารถปฏิบัติ งานไดอยางเต็มที่  แม เปนความ
ยากลําบากอยูไมนอยก็ตามที่ผูบรหิารจะตองนําบุคคลใน
องคการซึ่งมีความตองการ มีความรูสึกนึกคิด และเห็น
ความแตกตางกันสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานอุทิศทั้ง
แรงกายและแรงใจใหแกงานและหนวยงานของเรา     
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อันทําใหหนวยงานและองคการนั้นสามารถดําเนินงาน
ไปสูจุดมุงหมายและกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง (เกศแกว 
มนตวิเศษ 2551 : 2) ดังนั้น การสรางแรงจูงใจแกบุคลากร
ในหนวยงานจึงมีความสําคัญยิ่งในการบริหารงาน เพื่อให
บุคลากรมีกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ และ
สงผลใหสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคกร มีผลตอความสําเร็จของงานและ
องคการใดก็ตามหากบุคลากรไมมีแรงจูงใจในการทํางาน ก็
จะเปนมูลเหตุที่จะทําใหผลการปฏิบัตงิานต่ํา ประสิทธิภาพ
และคุณภาพของงานลดลง มีการขาดงานหรืออาจ
กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาได แตในทางตรงกันขาม
หากบุคลากรมีความพอใจในการทํางานสูงจะมีความรูสึกที่
ดีตอการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นความพอใจในการทํางาน
เปนเคร่ืองหมายที่แสดงใหเห็นถึงการบริหารที่ดีและการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอีกดวย (จุติมา เอี่ยมเสถียร 
2549 : 2) 
 จากการศึกษางานวิจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 (ถนอมรัตน ชลอเลิศ 2549 : 2) และ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนราธิวาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 15 (บุญรัตน แกวเพ็ชร 2555 : 2) พบวา 
ขวัญกําลังใจและความพึงพอใจของครูสงผลตอการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และมีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน ตองการการยอมรับการปฏิบัติงานในหนาที่
จากเพื่อนรวมงาน แตขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก็ยังมีความตองการแรงจูงใจดานอื่น ๆ เชน ตองการ
ใหผูบริหารมีความยุติธรรมและสวัสดิการตาง ๆ ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาแรงจูงใจเปนสวนสําคัญตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร ไดมีการกําหนด
ปจจัยความสําเร็จของหนวยงานปรับวัฒนธรรมองคกรที่
มุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทํางานแบบมีสวน
รวมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่
กําหนดไวในจุดเนนการพัฒนา โดยมีขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนผูรวมดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 2556 : 7) ผูวิจัยในฐานะที่เปน

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร จึง
สนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร เพื่อนํา
ผลไปเปนขอมูลและแนวทางไปพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศกึษาตอไป  
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัด ศรีสะเกษและยโสธร  
 2.  เพื่ อ เปรี ยบเที ยบแรงจู ง ใจ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและ
ยโสธร จําแนกตามตําแหนง ประสบการณการทํางานและ
ขนาดของโรงเรียน  
 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะและแนวทาง ใน
การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร  
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ คาดวาจะเกิดประโยชน
ดังนี ้
 1. ทําใหผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและ
ยโสธร สามารถนําขอมูลที่ได เปนแนวทางการเสริมสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกขาราชการครู เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดประสิทธิภาพ 
 2. ชวยใหผูบริหารสถานศึกษาไดนําไปใชให
เปนประโยชนในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แกบุคลากรของสถานศกึษาตอไป 
 3. ผูรับบริการ ไดแก ผูเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การการศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร เกิดความมั่นใจใน
การจั ดการศึ กษาที่ มี คุณภาพตามมาตรฐานแห ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2553 เนื่องจากบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตไวดังน้ี 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้ ประชากรคือ ผูบริหาร

สถานศึกษาและขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร จํานวน 3,404 คน จาก
โรงเรียนทั้งหมด 83 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 217 คน ขาราชการครู จํานวน 
3,187 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้ เลือกกลุมตัวอยางของ

ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
งายและกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan (Krejcie & Morgan 1970 : 
608, อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 2552 : 143) ปรากฏวา
ได จํานวน 341 คน แบงเปน ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 64 คน และขาราชการครู จํานวน 277 คน  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ
และยโสธร โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ ตาม
ทฤษฎีความตองการของมนุษยของ Maslow ทฤษฎี
องคประกอบสองปจจัยของ Herzberg ทฤษฎี ERG ของ 
Elderfer ทฤษฎีความตองการของ Murray ทฤษฎีความ
ตองการของ McClelland และทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
ของ Mc Gregor นํามาประกอบกันเพื่อสร างกรอบ
การศึกษา โดยแบงกลุมความตองการของคน ไดประเด็นใน
การศึกษา 6 ดาน ดงันี้ 
 

ตัวแปรอิสระ 
 1.1 ตําแหนง จําแนกเปน 
      1) ผูบริหารสถานศกึษา 
      2) ขาราชการครู 
 1.2 ประสบการณการทํางาน จําแนกเปน 
      1) นอยกวา 5 ป 
      2) 5-10 ป 

      3) มากกวา 10 ปขึ้นไป 
 1.3 ขนาดของโรงเรียน จําแนกเปน 
      1) ขนาดเล็ก 1-500 คน 
      2) ขนาดกลาง 501-1,500 คน 
      3) ขนาดใหญ 1,501 คนขึ้นไป 

 
 

ตัวแปรตาม 
ตามกรอบแนวคิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 6 
ประการ ดังนี้ 
 1. ดานความมั่นคงในหนาที่ 
 2. ดานความกาวหนาในหนาที่ 
 3. ดานการยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน 
 4. ดานสภาพแวดลอมในหนวยงาน 
 5. ดานสัมพันธภาพในหนวยงาน 
 6. ดานความสําเร็จในหนาที่ 

 
3. วิธีดาํเนินการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้
เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร ซึ่งผูวิจัย
แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบใหเลือกตอบ (Checklist) 
ไดแก ตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขนาดของ
โรงเรียน 
   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร จํานวน 6 ดาน รวม
ทั้งหมด 62 ขอ โดยที่ลักษณะของคําถามเปนมาตราสวน
ประมาณ (Rating Scale) คา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ 
Likert ซึ่งเปนการจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (Interval Scale) มี  5 ระดับ เปนความคิดเห็นใน
ลักษณะเชิงประเมิน โดยเลือกคําตอบไดเพียงคําตอบเดียว 
ซึ่งเรียงลําดับคะแนนสูงสุดเทากับ 5 ไปจนถึงคะแนนต่ําสุด
เทากับ 1 เพื่อใหทราบถึงระดับคะแนนและใหคาน้ําหนัก 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบ
แบบสอบถามเขียนขอเสนอแนะและแนวทางเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอความอนุเคราะหกับผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรสีะเกษและ
ยโสธร เพื่อนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับผูบริหาร
สถานศึกษาและขาราชการครู  

 2. สงแบบสอบถามและซองสําหรับใส
แบบสอบถามกลับคืน ภายในเวลาที่กําหนด คือระหวาง
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 - 15 มีนาคม 2558 เมื่อครบ
กําหนดสงแลวโรงเรียนใดที่ยังไมสงคืน ผูวิจัยจะเดินทาง
ไปเก็บคืนดวยตนเอง 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา และ
ขาราชการครู ที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเองและทาง
ไปรษณีย โดยขอความอนุเคราะหใหสถานศึกษาที่เปนกลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถาม และสงแบบสอบถามคืนผูวิจัย
ไดขอมูลแบบสอบถามคืนมา จํานวน 341 ชุด คิดเปนรอย
ละ 100 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้ งหมดที่ ได
เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาตรวจสอบขอมูล 
ความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามและทําการแยก
แบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก เพื่อเตรียมการลงรหัสเพื่อ
บันทึกขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร 
 
การวิเคราะหขอมูล 
   การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ 
   2. แบบสอบถามตอนที่  2 ระดับความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู 
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   3. เปรียบเทียบความคิดเห็นผูบริหาร
สถานศึกษาและขาราชการครู จําแนกตามสถานภาพ
การดํารงตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขนาด
ของโรงเรียน  
   4. ผูวิจัยทําการวิเคราะห และหาคาสถิติ
ตางๆ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/For Windows 

   5. การวิ เคราะหข อมู ลแบบสอบถาม
ปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย เพื่อ
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายคะแนน
เฉลี่ยรายดานและโดยรวม  
โดยกําหนดเกณฑคะแนนการแปลความหมายคะแนน
เฉลี่ย ดังนี ้
   คาคะแนน 4.51 -5.00 หมายถึง มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
    คาคะแนน 3.51 -4.50 หมายถึง มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก 
    คาคะแนน 2.51 -3.50 หมายถึง มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานปานกลาง 
    คาคะแนน 1.51 -2.50 หมายถึง มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานนอย 
      คาคะแนน 1.00 -1.50 หมายถึง มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหความคาดหวังและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวม
ทุกดานและรายดาน 
 

ขอ
ที่ 

แรงจูงใจในการ
ปฏิบตังิาน 

x  S 
ระดับการ
ดําเนินงาน 

1 ดานความมั่นคงใน
หนาที ่

4.03 .42 มาก 

2 ดานกาวหนาในหนาที่ 4.73 .51 มาก 
3 ดานการยอมรบัจาก

บุคลากรในหนวยงาน 
3.90 .46 มาก 

4 ดานสภาพแวดลอมใน
หนวยงาน 

4.15 .44 มาก 

5 ดานสัมพันธภาพใน
หนวยงาน 

4.01 .32 มาก 

6 ดานความสําเรจ็ใน
หนาที ่

4.00 .27 มาก 

รวม 4.14 .32 มาก 
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 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 รวมทุกดานโดยภาพรวมมีการปฏบิติั

อยูในระดับมาก ( x = 4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานมีการปฏิบัติอยู ในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานกาวหนาในหนาที่ ( x = 4.73) 

รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในหนวยงาน ( x = 

4.15) และดานความมั่นคงในหนาที่  ( x = 4.03) 
ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการ

ยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน ( x = 3.90) 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ทั้ง 6 ดาน โดยรวมของกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด
จํานวน 341 คน จําแนกตามตําแหนง 
 

ท่ี 
แรงจูงใจใน

การ
ปฏิบัติงาน 

ตําแหนง 

t p ผูบริหาร ครูผูสอน 

x  S x  S 

1 ดานความ
มั่นคงใน
หนาที่ 

4.1
3 

.4
2 

4.0
1 

.4
2 

.1
1 

.7
3 

2 ดาน
กาวหนา
ในหนาที่ 

4.8
3 

.5
2 

4.7
1 

.5
1 

.0
4 

.8
4 

3 ดานการ
ยอมรับ
จาก
บุคลากร
ใน
หนวยงาน 

4.0
0 

.4
8 

3.8
7 

.4
5 

.2
9 

.5
8 

4 ดาน
สภาพแวด
ลอมใน
หนวยงาน 

4.2
9 

.4
3 

4.1
1 

.4
4 

.1
3 

.7
1 

5 ดาน
สัมพันธภา
พใน
หนวยงาน 

4.0
7 

.3
0 

3.9
9 

.3
3 

.2
8 

.5
9 

6 ดาน
ความสําเร็
จในหนาที่ 

4.0
2 

.2
8 

4.0
0 

.2
7 

.0
5 

.8
2 

รวม 4.2
2 

.3
2 

4.1
2 

.3
2 

.0
1 

.8
9 

* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศึกษา เขต 28 จําแนกตามตําแหนง ในภาพรวมและราย
ดาน ไมแตกตางกัน 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

ท่ี 
แรงจูงใจ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

ตําแหนง 

t p ผูบริหาร ครูผูสอน 

x  S x  S 

1 ดานความ
มั่นคงใน
หนาที่ 

3.8
9 

.4
4 

3.9
9 

.4
2 

4.1
7 

.3
6 

2 ดาน
กาวหนา
ในหนาที่ 

4.5
9 

.5
2 

4.7
0 

.5
1 

4.8
7 

.4
8 

3 ดานการ
ยอมรับ
จาก
บุคลากร
ใน
หนวยงาน 

3.7
6 

.4
7 

3.8
4 

.4
7 

4.0
5 

.4
0 

4 ดาน
สภาพแว
ดลอมใน
หนวยงาน 

4.0
4 

.4
5 

4.1
0 

.4
3 

4.2
7 

.4
2 

5 ดาน
สัมพันธภ
าพใน
หนวยงาน 

3.9
3 

.3
3 

3.9
8 

.3
3 

4.0
9 

.2
8 

6 ดานความ 
สําเร็จใน
หนาที่ 

3.9
8 

.2
8 

4.0
0 

.2
8 

4.0
3 

.2
6 

 รวม 4.
03 

.3
4 

4.
10 

.3
2 

4.
25 

.2
8 
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ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา 
โดยรวม ผูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป 

มีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.25) รองลงมาคือ ผู

ที่มีประสบการณทํางาน 5-10 ป ( x = 4.10) และผูที่

มีประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป  ( x = 4.03) 
ต ามลํ า ดั บ  เ มื่ อ พิ จ า รณา รายด าน  พบว า  ผู ที่ มี
ประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดานกาวหนาในหนาที่ ( x = 4.59) รองลงมา 

คือ ดานสภาพแวดลอมในหนวยงาน ( x = 4.04) และ

ดานความสําเร็จในหนาที่ ( x = 3.98) ตามลําดับ สวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการยอมรับจากบุคลากรใน

หนวยงาน ( x = 3.76) ผูที่มีประสบการณทํางาน 5-10 
ป มีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกาวหนาในหนาที่ (

x = 4.70) รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมใน

หนวยงาน ( x = 4.10) และดานความสําเร็จในหนาที่ (

x = 4.00) ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 

ดานการยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน ( x = 3.84) 
ผูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป มีความ

คิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกาวหนาในหนาที่ ( x = 
4.87) รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมในหนวยงาน (

x = 4.27) และดานความมั่นคงในหนาที ่( x = 4.17) 
ตามลํ าดับ  ส วนด านที่ มี ค า เฉลี่ ยต่ํ า สุด  คือ  ด าน

ความสําเร็จในหนาที ่( x = 4.03) 
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ที่ 

แรงจูงใจ
ในการ

ปฏิบตัิงา
น 

ตําแหนง 

t p ผูบริหาร ครูผูสอน 

x  S x  S 

1 ดาน
ความ
มั่นคง
ใน
หนาที ่

4.
05 

.4
1 

3.
95 

.4
5 
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15 

.3
3 

2 ดาน
กาวหน
าใน
หนาที ่

4.
70 

.5
1 

4.
67 

.5
4 

4.
91 

.4
2 

3 ดาน
การ
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จาก
บุคลาก
รใน
หนวยง
าน 

3.
87 

.4
5 

3.
85 

.5
0 

4.
04 

.3
9 

4 ดาน
สภาพ
แวดลอ
มใน
หนวยง
าน 

4.
14 

.4
2 

4.
12 

.4
5 

4.
23 

.4
6 

5 ดาน
สัมพัน
ธภาพ
ใน
หนวยง
าน 

3.
99 

.3
2 

3.
99 

.3
4 

4.
08 

.2
8 

6 ดาน
ความ
สําเร็จ
ใน
หนาที ่

3.
97 

.2
7 

4.
01 

.2
8 

4.
07 

.2
7 

 รวม 4.
12 

.3
1 

4.
10 

.3
5 

4.
25 

.2
7 

 
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็น

เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา โดยรวม

โรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ( x = 

4.25) รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดเล็ก ( x = 4.12) 

และโรงเรียนขนาดกลาง ( x = 4.10) ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก มีความ
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คิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกาวหนาในหนาที่ ( x = 
4.70) รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในหนวยงาน (

x = 4.14) และดานสัมพันธภาพในหนวยงาน ( x = 
3.99) ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการ

ยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน ( x = 3.87) โรงเรียน
ขนาดกลาง มีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกาวหนา

ในหนาที ่( x = 4.67) รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอม

ในหนวยงาน ( x = 4.12) และดานความสําเร็จในหนาที่ 

( x = 4.01) ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 

ดานการยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน ( x = 3.85) 
โรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน

กาวหนาในหนาที่  ( x = 4.91) รองลงมาคือ ดาน

สภาพแวดลอมในหนวยงาน ( x = 4.23) และดาน

สัมพันธภาพในหนวยงาน ( x = 4.08) ตามลําดับ สวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการยอมรับจากบุคลากรใน

หนวยงาน ( x = 4.04) 
5. การวิเคราะหความแปรปรวนเกี่ยวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
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* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยภาพรวมและทั้ง 6 ดาน พบวา ดาน
สภาพแวดลอมในหนวยงาน ดานสัมพันธภาพในหนวยงาน 
และดานความสําเร็จในหนาที่ ไมแตกตางกัน แตโดยรวม 
ดานความมั่นคงในหนาที่ ดานกาวหนาในหนาที่ และดาน
การยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
5. สรุปและขอเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รวมทุกดานโดยภาพรวม
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานกาวหนาใน
หน าที่  ค า เฉลี่ ย เท ากับ  4.73 รองลงมา  คือ  ด าน
สภาพแวดลอมในหนวยงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และ
ดานความมั่นคงในหนาที ่คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ตามลําดับ 
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการยอมรับจาก
บุคลากรในหนวยงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ทั้ง 6 ดาน โดยรวมของกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด
จํานวน 341 คน จําแนกตามตําแหนง พบวา กลุม
ตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน 341 คน จําแนกตาม
ตําแหนง เปนขาราชการครู รอยละ 81.2 ผูบริหาร
สถานศึกษา รอยละ 18.8 ตามลําดับ และเมื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยใชสถิติ t-test โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน  
 เมื่อจําแนกตามประสบการณการทํางาน 
พบวา มีประสบการณทํางาน 5 - 10 ป รอยละ 37.2 
มากกวา 10 ปขึ้นไป รอยละ 36.1 และนอยกวา 5 ป รอย
ละ 26.7 และเมื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ F-test 
พบวา ประสบการณการทํางานที่แตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 28 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และไดทําการทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธีของ 
Scheffe’ พบวา ดานความสําเร็จในหนาที่ ไมแตกตางกัน 
แตโดยรวม ดานความมั่นคงในหนาที่ ดานกาวหนาใน
หนาที่ ดานการยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน ดาน
สภาพแวดลอมในหนวยงานและดานสัมพันธภาพใน
หนวยงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา มี
โรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 43.1 โรงเรียนขนาดกลาง 
รอยละ 38.7 และโรงเรียนขนาดใหญ รอยละ 18.2 
ตามลําดับ และเมื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ F-
test พบวา ขนาดของโรงเรียนที่แตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึ กษา สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 28 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และไดทําการทดสอบความแตกตางราย
คูโดยวิธีของ Scheffe’ พบวา ดานสภาพแวดลอมใน
หนวยงาน ดานสัมพันธภาพในหนวยงาน และดาน
ความสําเร็จในหนาที่ ไมแตกตางกัน แตโดยรวม ดาน
ความมั่นคงในหนาที่ ดานกาวหนาในหนาที่ และดานการ
ยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 3. ขอเสนอแนะและแนวทางในการสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร คือ 1) ดานความมั่นคงใน
หนาที่ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางยุติธรรม 
สรางความมั่นใจในการทํางานใหกับบุคลากร เพื่อใหมี
ความมั่นคงตออาชีพ ผูที่ตั้งใจปฏิบัติงานเปนอยางดีตอง
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหไดเลื่อน
ตําแหนงตามความรูความสามารถ 2) ดานกาวหนาใน
หนาที่ ควรมีการสงเสริมใหแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา
ตัวเองเพื่อความกาวหนา อยางเชน การสงเสริมใหมีการ
จัดทําผลงานทางวิชาการ การอบรม สัมมนา การศึกษาดู
งานและการศึกษาตอ ฯลฯ สามารถใชความคิดอยาง
สรางสรรคในการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหไดรับ
พิจารณาความดีความชอบตามความสามารถในการ
ทํางาน 3) ดานการยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน ควร
สงเสริมใหบุคลากรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
ยอมรับฟงขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน และเปดโอกาสให
สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานไดอยางอิสระ 4) ดาน
สภาพแวดลอมในหนวยงาน ควรมีการสงเสริม สนับสนุน
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
และใหมีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนใหมีความเหมาะสมสวยงาม เพื่อชวยสราง
บรรยากาศในการทํางานมากยิ่งขึ้น 5) ดานสัมพันธภาพใน
หนวยงาน ควรสนับสนุนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธที่ดี
ตอกันภายในโรงเรียน และสงเสริมใหเพื่อนรวมงานมีการ
ยอมรับความรูความสามารถซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสราง
สัมพันธภาพที่ดีในหนวยงาน 6) ดานความสําเร็จในหนาที่ 
ควรเสริมสรางความมั่นใจใหกับบุคลากรที่มีความสามารถ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย และควรไดรับคํากลาว
ยกยองชมเชยจากผูบริหารและเพื่อนรวมงาน เพื่อเปน
ตัวอยางในการปฏิบัติงานแกคนอื่น ๆ และสรางขวัญ
กําลังใจใหกับบุคลากร 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  จากการวิจั ยพบวา  แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมมีการ
ดําเนินงาน อยูในระดับมาก คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทั้ง 6 ดาน ไดแก 1) 
ดานความมั่นคงในหนาที ่2) ดานกาวหนาในหนาที่ 3) ดาน
การยอมรั บจากบุ คลากร ในหน วย งาน  4)  ด าน
สภาพแวดลอมในหนวยงาน 5) ดานสัมพันธภาพใน
หนวยงาน และ 6) ดานความสําเร็จในหนาที่  มีการ
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ดําเนินงานอยู ในระดับมาก อาจเปนเพราะในชวง
ระยะเวลาที่ผานมาบุคลากรมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ 
รวมทั้งคิดวางานที่ปฏิบัติมีความมั่นคง และงานที่ปฏิบัติ
เปนงานที่นาสนใจตรงกับความรูความสามารถเขาใจถึง
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานของตน การได
รับผิดชอบงานในหนาที่ไดอยางเต็มที่ ไดรับการยอมรับ
นับถือจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีบรรยากาศ
ในการทํางานเปนแบบกัลยาณมิตร มีความสัมพันธอันดี
กับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา มีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานทําใหเกิดความพึงพอใจในความสําเร็จของ
งาน ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พินิจ ทางทอง (2549 : 
บทคัดยอ) ไดศกึษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 5 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีความ
คิดเห็นตอแรงจู งใจในการปฏิบัติ งานของผูบริหาร
สถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียาพรรณ 
ละอองนวล (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อีสานตอนลาง พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสาน
ตอนลางมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ดาน คือ ดาน
ลั กษณะงานที่ ปฏิบั ติ  ด านความรั บผิ ดชอบ ด าน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ดานความสําเร็จ
ในชีวิต และดานความคาดหวัง โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความคาดหวัง ดานลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความสาํเร็จใน
ชีวิต อยูในระดับมาก สวนดานความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การงานอยูในระดับปานกลาง 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากรทาง
การศึกษา ทั้ง 6 ดาน จําแนกตามตําแหนง พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานทั้ง 6 ดาน ไมแตกตางกัน อาจเปน
เพราะการบริหารจัดการที่ใหความเปนธรรมและการ
บริหารจัดการของหนวยงาน ที่ใหบุคลากรทุกฝายไดรับ
การปฏิบัติเทาเทียมกัน จึงเปนองคประกอบที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทําใหการปฏิบัติงานได

สําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของสุริยา จันทรสงค 
(2549 : บทคัดยอ) ที่พบวา คร ูและผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีตําแหนง ประสบการณในการทํางานตางกันและ
ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดตางกัน มีความเห็นตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ยกเวน ความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 1 ที่มีความคิดเห็นดานความสําเร็จของงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พินิจ ทางทอง (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 5 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณใน
การทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน และผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ใน
โรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 
 
 เมื่อพิจารณาจําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน พบวา โดยภาพรวม ดานความมั่นคงในหนาที่ 
ดานความกาวหนาในหนาที่ ดานการยอมรับจากบุคลากร
ในหนวยงาน ดานสภาพแวดลอมในหนวยงาน และดาน
สัมพันธภาพในหนวยงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความสําเร็จในหนาที่ ไม
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูที่มีประสบการณการ
ทํางานที่ตางกัน แตสามารถทํางานรวมกันไดโดยไมมี
ปญหาในการทํางาน ครทูี่มีประสบการณมากกวาอาจจะ
คอ ย ให คํ า ป รึ ก ษ า แ น ะ นํ า ต า ง  ๆ  ใ ห กั บ ค รู ที่ มี
ประสบการณที่นอยกวา ซึ่งเปนสวนที่ชวยสรางแรงจูงใจ
ในการทํางานไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ประสงค ภาเรือง (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบั ติ งานของพนั กงานครู เทศบาล จั งหวั ด
อุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ พบวา พนักงานครูเทศบาลที่มีตําแหนง
ตางกัน เพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน 
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และมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบั ติ งานของพนั กงานครู เทศบาล จั งหวั ด
อุบลราชธานี โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ บงกชกร เพิกนิล (2550 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนสัตหีบ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา  แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสัตหีบ โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูจําแนกตามเพศ ประสบการณการทํางาน และ
รายได โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

และเมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
พบวา ดานสภาพแวดลอมในหนวยงาน ดานสัมพันธภาพ
ในหนวยงาน และดานความสําเร็จในหนาที ่ไมแตกตางกัน 
แตโดยรวม ดานความมั่นคงในหนาที่ ดานความกาวหนา
ในหนาที่ และดานการยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจ
เปนเพราะโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมในดานตาง ๆ 
ที่สามารถสงเสริม สนับสนุนใหครูสามารถปฏิบัติงานได
อยางเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มณรัตน 
เวชโชติ (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูในอําเภอเมืองจันทบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครใูนอําเภอเมืองจันทบุร ีสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก เรียงอันดับมากไปหานอย
คือ ดานความตองการในการดํารงชีวิต ดานความ
ตองการความเจริญเติบโตกาวหนา และดานความ
ตองการ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครใูนอําเภอเมืองจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตาม
เพศ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
และจําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ วินัย เกื้อกูล (2552 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอําเภอเขา
ฉกรรจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน

อําเภอเขาฉกรรจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 
2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอําเภอ
เขาฉกรรจ สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาสระแกว เขต 
1 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) เปรียบเทียบแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูในอําเภอเขาฉกรรจ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามภูมิลําเนา 
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  4) เปรียบเทียบแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในอําเภอเขาฉกรรจ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
7. ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะจากผลการศกึษา 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา ควรดําเนินการตาม
แนวการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา จากผลการวิจัยและขอคนพบในครั้งน้ี ที่สําคัญ 
คือ 
    1. ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรศึกษา
ตอเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 
   2. ควรมีการเปดโอกาสใหบุคลากรได
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางอิสระ  
   
   3.  ส ถ า น ศึ ก ษ า ค ว ร มี ก า รสร า ง
สัมพันธภาพที่ดีใหเกิดขึ้นโดยอาศัยกิจกรรมตาง ๆ เชน 
การทัศนศึกษา การสัมมนา และการไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  
   4. สถานศึกษาควรมีการสงเสริมกิจกรรม
ใหบุคลากรไดใชความสามารถในการแกปญหาไดสําเร็จ
อยางตอเนื่อง  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1.  คว รศึ กษ าความสั มพั น ธ ของ
แรงจูงใจที่มีผลตอการทํางานของบุคลากรที่ประสบ
ผลสําเร็จ 
    2.  ค ว รศึ กษ า รู ป แบบกา ร ส ร า ง
แรงจูงใจแกบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
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คําแนะนําการเขียนบทความ 
 
สวนที่ 1 สวนนํา ประกอบดวย 
 ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัด ชี้ถึงเปาหมายหลักของการวิจยั 
 ชื่อผูเขียน ระบุชื่อและนามสกุล โดยไมตองมีคํานําหนานาม ในกรณีมีผูเขียนหลายคนใหระบุทุกคน 
 ที่อยูผูเขียน ระบุหนวยงาน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย ไมตองระบุหมายเลขโทรศพัท 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส ใหระบุ E-mail ของผูเขียนเพียงทานเดยีว 
 บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรส้ันตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสําคัญของการศกึษา 
ไดแก วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และวิจารณเปนตน 
 คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความแตไมควร       
เกิน 3 คํา 
 

สวนที่ 2 เนื้อหาประกอบดวย ประกอบดวย 
 บทนํา (Introduction) เปนสวนของความสําคัญและมูลเหตุที่นาํไปสูการวจิัย 
 วัตถุประสงคของของการวิจยั (Objectives) 
 สมมุติฐานการวิจัย (Hypothesis) (ถามี) 
 ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Study) 
 วิธีดําเนนิการวิจยั (Research Methodology) 
 ผลการวิจัย (Results) บอกผลที่พบอยางชัดเจนสมบูรณและมีรายละเอยีดครบถวน 
 อภิปรายและสรปุผล (Discussion) 
 

สวนที่ 3 สวนทาย ประกอบดวย 
 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
 บรรณานกุรม (Bibliography) ใหเขียนบรรณานุกรมโดยยึดรูปแบบ APA 6th Edition เทานั้น 
 

คําแนะนําการสงตนฉบับบทความ 
 

1. การเตรียมตนฉบบั 
 ใหพิมพผลงานดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวนไมเกิน 10 หนา โดยจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft 
Word for Windows 2007 หรอืเวอรชันที่สูงกวา 
 

2. รูปแบบการพิมพบทความ 
 2.1 การตั้งคาหนากระดาษ ระยะขอบซาย-บน 1.5 นิ้ว (รวมขอความสวนหัวกระดาษ) ระยะขอบลางระยะขอบ
ขวาและลาว 1.0 นิ้ว ใหใชแบบตัวอักษร TH SarabanPSK เทานั้น 
 หมายเลขหนา ขนาด 12 พอยท ในตําแหนงดานลาง ตรงกลาง หางจากขอบกระดาษ 1.8 เซนติเมตร ไมแสดง
หมายเลขหนาในหนาแรก 
 2.2 ชื่อเรื่อง พิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวหนา ขนาด 15 พอยท (ตัวหนา) ชื่อภาษาอังกฤษเฉพาะตวั
ขึ้นตน ใหใชตัวพิมพใหญ 
 2.3 ชือ่ผูเขียนและผูเขียนบทความรวม ตองระบุใหครบทุกคน อนุญาตใหใสราชทินนาม ตําแหนงทางวิชาการ ยศ 
และ ดร. ยกเวน นาย, นาง หรือ นางสาว ไมตองระบุ 
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 กรณีที่มีผูแตงหลายคน ใหทําตวัหนาผูนาํเสนอบทความ 
 2.4 สังกัด ใหระบุขอมูลของผูเขียนหลัก หรือผูนําเสนอ คนใดคนหนึ่งที่เดียว โดยระบุชื่อหนวยงาน เลขที่ สถาน
ที่ตั้ง ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย 
 2.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส ใหระบุขอมูลของผูเขียนหลัก หรือผูนําเสนอ คนใดคนหนึ่งที่เดียว ใหพิมพ คําวา     
“E-mail:” นําหนา 
 2.6 สวนของบทคัดยอ (Abstract) 
 บทคัดยอ และ Abstract ใชตัวหนา ขนาด 12 พอยท จัดกึ่งกลางหนากระดาษ 
 เนื้อความ ใชตัวปกติ ขนาด 12 พอยท ใหบรรทัดแรกของทุกยอหนาเคาะ 1 แทบ็ (0.5 นิ้ว) 
 2.7 คําสําคัญ (Keywords) ใชตัวปกติ ขนาด 12 พอยท ใหพิมพตอทายจากสวนของบทคัดยอ ควรเลือกคาํสําคัญ
ที่สุดในบทความ และไมควรเกินกวา 4 คํา 
 2.8 เนื้อเรื่อง ใชตัวปกติ ขนาด 12 พอยท ขึ้นบรรทัดใหมใหยอหนาเคาะ 1 แท็บ (0.5 นิ้ว) อนุญาตใหเนน        
คําสําคัญโดยการใชอัญประกาศ (“ ”) หรือ ตัวเอียง แตไมอนุญาตใหเนนคําสําคัญโดยการขีดเสนใต 
 2.9 นับแตสวนเนื้องเรื่องเปนตนให ใหพิพมขอความในลักษณะการแบง คอลัมภ ออกเปน 2 คอลัมภ 
 2.10 รูปภาพและตาราง กรณีมีการแสดงรูปภาพและตาราง ใหพิมพแบบจัดกึ่งกลางหนากระดาษ โดยมี ชื่อ
รูปภาพและชื่อตารางใหอยูดานลางจัดกึ่งกลาง พรอมอางอิงที่มาดวย 
 2.11 การเขียนอางอิง ใชรูปแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบนาม-ป (Author-date) ชื่อระบุผูแตง, ปที่พิมพ และ
เลขหนา ที่อางอิงอยูภายในวงเล็บ ดังตัวอยาง (ชื่อผูแตง, ปที่พิมพ : เลขหนาที่อางอิง) เชน (ศรัณยู โสสงิห, 2559 : 36) 
 2.12 การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) ใหใชรูปแบบ APA 6th edition เทานั้น 
 
3. การสงบทความ 
 1. ผูสงบทความจะตองทําการ กรอกรายละเอียดขอมูลในแบบเสนอตนฉบับเพื่อลงตีพิมพ ในวารสารวิชาการ       
เฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา สงมาพรอมตนฉบับที่ขอตีพิมพ 
 2. จัดสงตนฉบับทีข่อตีพิมพตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร จํานวน 1 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล 1 ชุด        
ในรูปแบบโปรแกรม Microsoft Word for Windows 2007 หรือเวอรชันที่สูงกวา สงดวยตนเองหรือทางไปรษณีย
ลงทะเบียนมาที่ 
 กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา” มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 เลขที่ 99 หมู 6 ตําบลโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่ Journalcnu@gmail.com 
 
4. การประเมินบทความตนฉบับ 
 ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ 
จํานวน 2 ทานตอเรื่อง โดยกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการ
แกไขกองบรรณาธิการ จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณ ี
 
5. หมายเหต ุ
 1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย           
เฉลิมกาญจนา 
 2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจาก
เทคนิคการพิมพ 
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การเขียนบรรณานุกรม 
 

 

หนังสือทั่วไป 
 

รูปแบบ ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง /คร้ังทีพิ่มพ (พิมพคร้ังที่ 2 เปนตนไป). /สถานท่ีพิมพ:/ 
////////สาํนักพิมพ. 

ผูแตง 1 คน ธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์. (2548). ใตทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคล่ืนอันดามัน.  
         กรุงเทพฯ: บานพระอาทิตย. 

ผูแตง 2 คน นพินธ วิสารทานนท และ จักรพงษเจิมศิริ. (2541). โรคผลไม. กรุงเทพฯ: สํานักวิจัย  
         และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6. 

ผูแตง 3-7 คน หิรัญ หิรัญประดิษฐ, สุขวัฒน จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร. (2540). เทคโนโลย ี
         การผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ผูแตงเปนสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2552). บทคดัยอชุดโครงการวิจัย 
          และพัฒนาพื้นที่ลุมนาปากพนัง. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ. 

หนังสือแปล สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม. (2536). นายอินทรผูปดทองหลังพระ. แปลจาก A Man Called  
         Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.  
         กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 

ผูรวบรวมหรือ
บรรณาธิการ 

พิทยา วองกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการวิถ ี
         ทรรศน. 

ไมปรากฏนามผูแตง แผนการศึกษาแหงชาติฉบบัที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: สํานักงาน  
         คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ส านักนายกรัฐมนตร.ี 

ไมปรากฏเมืองที่พิมพ/
สํานักพิมพ หรือไมปรากฏ 
ปที่พิมพ 

ใหใส [ม.ป.ท.] สําหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] สาํหรับเอกสารภาษาตางประเทศ ให
ใส [ม.ป.ป.]. สําหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.d.]. สาํหรับเอกสารภาษาตางประเทศ 

 

บทความในหนังสือ 
 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผูแตง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนงัสือ  
////////(ครั้งที่พิมพ), เลขหนาที่ปรากฏบทความจากหนาใดถึงหนาใด)./สถานทีพ่ิมพ:/  
////////สํานักพิมพ. 

 เสาวณีย จาํเดิมเผดจ็ศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉยีบพลันในเดก็. ใน สมศักดิ์ โลห 
         เลขา, ชลีรัตน ดิเรกวัฒชยั และ มนตรี ตูจินดา (บรรณาธกิาร), อิมมโูนวทิยาทาง 
         คลีนิคและโรคภูมิแพ. (น. 99-103). กรงุเทพฯ: วิทยาลัย กุมารแพทยแหงประเทศ 
         ไทย และสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย. 

 

วารสาร 
 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปที ่(ฉบับที่),/เลขหนาที่ปรากฎ. 
 กุลธิดา ทวมสุข. (2538). แหลงสารนิเทศบนอินเทอรเน็ต. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,  

         13(2), 1-13. 
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นิตยสาร 
 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ป,เดือนที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปที่ (ฉบับที่),/ 
////////เลขหนาที่ปรากฏ. 

 สมโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบ ารงุสมอง. Update, 20(210), 37-40. 
 

หนังสือพิมพ 
 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ป,เดือนที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/ปที่ (ฉบับที่),/ 
////////เลขหนาที่ปรากฎ. 

 ไตรรัตน สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมรกิา. เดลินวิส, น. 6. 
 

วิทยานพินธ 
 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ./(ปพิมพ)./ชื่อวิทยานิพนธ./(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
//////// หรือวิทยานิพนธปริญญาดุษฎบีัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา). 

 ชอเพ็ญ นวลขาว. (2548). ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกบัแบบ  
         แผนการผลิตและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ศึกษากรณีชุมชนขนาบนาก จังหวัด 
         นครศรธีรรมราช. (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลยั วลัยลักษณ). 

 

สื่อโสตทัศนและสื่ออ่ืนๆ 
 

รูปแบบ ชื่อผูจัดทา (หนาที่)./(ปที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง. /[ลักษณะของสื่อ]. /สถานที่ผลิต: หนวยงานที่
เผยแพร. 

 อยุธยา: สมเด็จพระนารายณมหาราช. (2540). [วีดิทัศน]. กรุงเทพฯ: ทิชชิ่งทอยส. 
 

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
 
 

บทความทีต่พิีมพในวารสารที่เผยแพรทั้งฉบบัพมิพและรปูแบบอิเล็กทรอนิกส 
 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ [ขอมูลอิเลก็ทรอนิกส]./ชื่อวารสาร,/ปที่ 
//////// (ฉบับที่),/เลขหนาทีป่รากฎ. (ใชคาวา [ขอมูลอิเล็กทรอนิกส] สําหรบัเอกสาร
ภาษาไทย และคาํวา [Electronic version] สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ) 

 เจษฎา นกนอย และ วรรณภรณ บริพันธ. (2552). การตลาดทางอินเทอรเน็ต: โอกาส 
         ทางเลือกและความทาทาย [ขอมูลอิเล็กทรอนิกส]. วารสารบริหารธุรกจิ, 32(121),  
         34-52. 

 

บทความในวารสารอเิล็กทรอนกิสซึ่งไมมีการจัดพมิพเปนรูปเลม 
 

รูปแบบ ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชือ่วารสาร,/ปที่/(ฉบับที่),/เลขหนา-เลขหนา. 
/////////doi:xxxx 

 Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor  
         dynamics mediate fear ,memory erasure. Science, 330(6007), 1108- 
         1112. doi:10.1126/science.1195298 
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บทความที่สบืคนไดจากวารสารอเิล็กทรอนิกส 
 

รูปแบบ ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชือ่วารสาร,/ปที่/(ฉบับที่),/เลขหนา-เลขหนา./URL 
/////////ของวารสาร 

 Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The holdout  
         problem and urban sprawl: Experimental evidence. Journal of Urban  
         Economics. 69(1), 72. Retrieved from http://journals.elsevier.com/ 
         00941190/journal-of-urban-economics/ 

 

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสประเภทอื่นๆ 
 

 

สารสนเทศประเภทสารานุกรม พจนานกุรม หนังสือคูมือ 
 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผูแตง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนงัสือ 
////////(ครั้งที่พิมพ), เลขหนาที่ปรากฏบทความจากหนาใดถึงหนาใด)./สถานทีพ่ิมพ:/ 
////////สํานักพิมพ. 

 Hanegraaff, W. (2005). New Age movement. In L. Jones (Ed.), Encyclopedia of  
         religion. Retrieved from http://find.galegroup.com/gvrl/ 

 
หมายเหตุ: 1. ผูแตงชาวไทยใหใสชื่อและนามสกุลโดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ ยกเวนราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ ใหนําไปใส
ทายชื่อโดยใชเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหวางชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศกัดิ์ สวนสมณศักดิ์ใหคงรูปตามเดิม  
 2. กรณีผูแตง 2 คน ใหใสชื่อทั้งสองคนตามลาํดับที่ปรากฏ เชื่อมดวยคําวา “และ” สําหรบัเอกสารภาษาไทย และ
ใชเครื่องหมาย “&” สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ ระหวางคนที่ 1 และคนที่ 2 โดยเวน 1 ระยะกอนและหลัง  
 3. ผูแตงชาวตางประเทศ ใหขึ้นตนดวยชื่อสกุล ตามดวยตัวอักษรยอชื่อตนโดย เวน 1 ระยะ และอักษรยอชื่อ
กลาง (ถามี) ทั้งนี้การกลับชื่อสกุลใหใชตามความนิยมของคนในชาตินั้น โดยใชเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหวางชื่อสกุลและ
อักษรยอชื่อตน อักษรยอชื่อกลาง หากกรณีที่ผูแตงมีคําตอทาย เชน Jr. หรือคําอื่นๆ ใหใสคําดังกลาวตอทายอักษรยอชื่อตน
หรืออักษรยอชื่อตน (ถามี) โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค  
 4. ผูแตงที่เปนสถาบัน ใหลงรายการโดยเรียงลําดับจากหนวยงานใหญไปหาหนวยงานยอย และเวนวรรคจากชื่อ
หนวยใหญไปหาชื่อหนวยงานยอย 
 

วิธีเรียงบรรณานุกรม 

 การเรียงบรรณานกุรมใหใชหลักการเดียวกับการเรียงคําในพจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน หรือ 

Dictionary ที่เปนที่ยอมรบักันทัว่ไป โดยคําที่มีตัวสะกดจัดเรียงไวกอนคําที่มีรูปสระตามลาดับตั้งแต กก - กฮ ดังน้ี 

 ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ 

ส ห ฬ อ ฮ 

 สวนคําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวเดียวกนั เรียงลําดับตามรูปสระ ดังนี ้

 อะ อวั อัวะ อา อา อ ิอี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอยีะ เอือ เออืะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 
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ชื่อภาษาไทย (TH SarabunPSK 15 bold) ปญหาการคุมครองสังคมจากการคิดอัตราดอกเบี้ย 
ในตั๋วเงิน 

ชื่อภาษาอังกฤษ (TH SarabunPSK 15 bold) Problems in social protection from 
interest rate on bills 

 (กระทัดรัด สื่อเปาหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไมใชคํายอ ไมควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร และตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 

ชื่อผูแตง (TH SarabunPSK 12 bold) สุชรีาภรณ ธุวานนท*, ฐณชิา สาลพีันธ และ ประยงค แกนลา 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

99 หมู 6 ตําบลโพธิ ์ อาํเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ รหัสไปรษณยี 33000 
*E-mail: e-mail address ของผูรับผิดชอบผลงาน (Corresponding author) journalcnu@gmail.com 

 
บทคัดยอ (TH SarabunPSK 12 bold) 

ความยาวไมเกิน 250 คาํ หรอื 15 บรรทัด โดยเรียงลําดับความสําคัญของเน้ือหา เชน วัตถุประสงค วธิีการศึกษา 
ผลงานและการวจิารณ อยางตอเนื่องกนั (TH SarabunPSK 12 regular) 
คําสําคัญ:  คําวลี, ที่ใชแทนเนื้อหาของหนังสือ, ซึ่งหากคนดวยคําสําคัญ, ระบบจะทําการคนหาคํา ที่อยูในชื่อเรื่อง               

(TH SarabunPSK 12 regular) 
 

Abstract (TH SarabunPSK 12 bold) 
ความยาวไมเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัด โดยเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา เชน วัตถุประสงค วิธีการศึกษา 

ผลงานและการวิจารณ อยางตอเนื่องกัน เนื้อหามีความหมายเชนเดียวกันกับภาษาไทย (TH SarabunPSK 12 regular) 
Keywords : People in Huai Kao Sarn Watershed, Health Status, Health (TH SarabunPSK 12 regular) 
 
1. บทนํา 
 กลาวถึงความเปนมาและเหตุผลที่นําไปสูการ
ศึกษาวิจัยใหขอมูลทางวิชาการพรอมวัตถุประสงคอยาง
คราวๆ ของการวิจัย และการสํารวจเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ (Literature review) 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
  อธิบายถึงเหตุผลความคาดหวัง 
ในการศกึษา คนควา หรอืการวิจัย 
 

3. วัสดุอปุกรณและวิธดีําเนินการวิจัย  
 อธิบายเครื่องมือและวธิีการวิจยัอยางชัดเจน 
 

4. ผลการวิจัย 
 เสนอผลการวิจัยอยางชัดเจน ตรงประเด็น 
ควรมีรูปและ หรือตารางประกอบ การอธิบายผลตองไม
ซ้ํากับรายละเอียดในรูปและตาราง โดยรปูภาพประกอบ

และตารางสามารถจัดให เปนสองคอลัมนหรือหนึ่ ง
คอลัมนก็ได 
 

ตารางที่ 1 ตัวอยางการใชตารางประกอบการอธิบาย 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
จํานวน

ผลงานวิจัย 
จํานวน
ตํารา 

จํานวน
บทความ 

1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 49.8 47.6 2.7 
2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 17.5 40.3 42.2 

 

5. สรุปและเสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะแนวทางใน
การศกึษาวิจยัครั้งตอไป 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 เริ่มเขียนกิตติกรรมประกาศ 
 

7. บรรณานุกรม 

 เขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th Edition 



 
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปที ่3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มถิุนายน 2559 
Vol. 3 No. 1 January – June 2016 

 

~101~ 

 
 
 
 
 
 

แบบเสนอตนฉบบัเพื่อลงตีพิมพ 
ในวารสารวชิาเฉลิมกาญจนา มหาวทิยาลัยเฉลิมกาญจนา 

 
1. ชื่อเรื่อง  
 ภาษาไทย……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ภาษาอังกฤษ.......................................................................................................................................................... 
2. ชื่อ/สกุล เจาของบทความหรือผูแทนสงบทความ……………………..………………………………………………………………………… 
3. สถานทีต่ดิตอเจาของบทความหรือผูแทนสงบทความ……………………………………………………………………………………………. 
 โทรศัพท……………………...........……โทรสาร……………………….....….………….E-mail……………………...………………….. 
4. ประเภทของตนฉบับ  บทความวิจัย สาขา ………………………………………..……………… 
    วิทยานพินธ/สารนิพนธ สาขา ……………………………..…………… 
    บทความชนดิอื่นๆ (ระบุ) สาขา ………………………………………... 
    อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………....... 
5. คํายินยอมในการนําสงบทความ 
 “ขาพเจายินดีใหกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีสิทธิ์ในการ
เลือกสรรหาผูกลั่นกรองโดยอิสระ (Peer Review) เพื่อพิจารณาตนฉบับที่ขาพเจา (และหรือผูแตงรวม) สงมาและยินยอมให
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา สามารถตรวจแกไขตนฉบับดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร” 
 
        (กรุณาลงลายมือชื่อใหครบทุกทาน) 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาอังกฤษ) 

หนวยงาน โทรศัพท E-mail 

     
     
     
     

 
ลงช่ือ..............................................................เจาของบทความหรือผูแทนสงบทความ 

(...................................................................) 
      วันที.่.........เดือน............................พ.ศ. .................. 


