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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยางและ 
2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของก าลังพลโรงงานซ่อมยาง  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากร ได้แก่ ก าลังพลข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกอง
ประจ าการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านสิทธิก าลังพล และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆ   
ทั้งหมดของ โรงงานซ่อมยาง รวมทั้งสิ้น 127 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าสถิติทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ และเปรียบเทียบรายคู่โดยการทดสอบดว้ยวิธีแอลเอสดี ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05  จากผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการด าเนินการทางวินัย  ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร และ2) ก าลังพล
โรงงานซ่อมยางที่มีช้ันยศ และการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยางแตกต่างกัน และก าลังพลโรงงานซ่อมยางที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอายุราชการที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง
ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ :ประสิทธิภาพ, การบริหารงานบุคคล 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study levels of personnel management 
effectiveness in a tire repair factory and 2) to compare levels of opinions from the personnel working 
in the tire repair factory towards the effectiveness of the personnel management based on personal 
factors.  The population of this study included 127 commissioned officers, non-commissioned 
officers, private armed forces, temporary and permanent government employees working on 
personnel benefits and other duties in the tire repair factory.   The research tool used to collect the 
data was a questionnaire. Statistics for data analysis adopted in this study consisted of means, 
standard deviation, F-TEST, LSD paired samples test by the statistically significant level of .05. 
Findings revealed that 1) the levels of personnel management effectiveness in the tire repair factory, 
in overall, were found in a high level. When analyzing on each aspect and ranking from the highest 
to the lowest means, it was showed on discipline, work performance evaluation, and personnel 
development. The lowest means fell on the employee retention and 2) the personnel with 
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differences in ranks and responsibilities in personnel work showed different levels of opinions toward 
the effectiveness of personnel management in the factory. However, personnel with differences in 
sex, age, education levels, and length of time working as a government official showed no 
differences in levels of opinions toward the effectiveness of personnel management in the tire repair 
factory.  
Keywords : Effectiveness, Personnel Managerment 
 
1. บทน า 
     โรงงานซ่อมยาง เป็นส่วนราชการในสังกัดกรม
สรรพาวุธทหารบกกระทรวงกลาโหม มีภารกิจในการผลิต
ยางรถยนต์ และช้ินส่วนท่ีเป็นยาง เพื่อน าไปใช้ในรถยนต์
ทางราชการทหารของกองทัพบก เป็นหน่วยระดับโรงงาน
ประจ าที่ข้ึนตรงการบังคับบัญชาต่อกองโรงงานซ่อมสร้าง
รถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีประวัติความเป็นมาของการ
จัดตั้งโรงงานซ่อมยาง โดยสังเขป ดังนี้โรงงานซ่อมยาง  
เดิมช่ือ กองสรรพาวุธซ่อมยางจัดตั้งขึ้น เพื่อท าการหล่อ
ดอกยางนอกและยางในที่ใช้ลม เพื่อท าการสนับสนุน
หน่วยทหารในกองทัพบก โดยได้รับความช่วยเหลือด้าน
เครื่องมือเครื่องจักรที่ท าการหล่อดอกยางรถยนต์ ตาม
โครงการช่วยเหลือทางการทหารโดยวิธีการให้เปล่าจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาใน ปี 2497 และในปีเดียวกันนี้ได้
จัดส่งนายทหารสัญญาบัตร จ านวน 2 นาย เดินทางไป
ศึกษาในหลักสูตรการหล่อดอกยางและการซ่อมยางใน   
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีก าหนด 1 ปี และเดือน ม.ค. 
2498  กองสรรพาวุธซ่อมยางได้รับการบรรจุก าลังพล
จ านวนหนึ่ง เพื่อเข้าปฏิบัติ โดยได้รับการติดตั้งเครื่องมือ
เครื่องจักรตั้งแต่ ก.ค.2498 ด าเนินการในระยะเริ่มแรก
นั้นฝ่ายสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 นายมา 
ช่วยแนะน าในการผลิตและติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักร 
ส่วนการด าเนินงานนั้นเจ้าหน้าที่ กรมสรรพาวุธทหารบก 
เป็นผู้ปฏิบัติเองโดยตลอด เริ่มต้นในเดือน ก.พ. 2499 
นายทหาร 2 นาย ที่จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา 
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของสหรัฐอเมริกาที่ส่งมาช่วยอีก 3 นาย 
ได้ร่วมท าการฝึกสอนก าลังพลทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เป็นเวลา 6 เดือน ขณะเดียวกันก็เริ่มเดิน
โรงงานหล่อดอกยางเป็นเส้นแรกเมื่อวันที่  12 มี .ค. 
2499[1] 
     ปัจจุบันโรงงานซ่อมยาง ตั้งอยู่ที่ 150 หมู่ 8 ต าบล
ป ร ะ ต ูช ัย  อ า เ ภ อ พ ร ะ น ค ร ศ ร ีอ ย ุธ ย า  จ ัง ห ว ัด
พระนครศรีอยุธยา13000  โดยปัจจุบันมีภารกิจ       

ด าเนินการผลิตยางรถยนต์ทุกชนิดทุกขนาด (อยู่ระหว่าง
พัฒนาขีดความสามารถ) รวมทั้งผลิตช้ินส่วนที่เป็นยาง
สายสรรพาวุธ และที่ได้รับมอบหมายตามที่กองทัพบก
ก าหนดจากที่กล่าวมา โรงงานซ่อมยาง เป็นหน่วยเพียง
หน่วยงานเดียวของกองทัพบกท่ีมีขีดความสามารถในการ
ซ่อมคืนสภาพยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว โดยการน ากลับมาหลอ่
ดอกยางรถยนต์ใหม่และส่งยางรถยนต์ที่ได้รับการหล่อ
ดอกยางใหม่นี้หมุนเวียนกลับไปใช้ราชการ ให้กับ         
ยานพาหนะทางราชการของกองทัพบก และได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายในกองทัพบกที่รับมอบยาง
รถยนต์ที่ โรงงานซ่อมยางผลิต ไปใช้งานได้เป็นอย่างดี 
ท าให้กองทัพบกประหยัดงบประมาณในการจัดหายาง
รถยนต์ใหม่จากต่างประเทศที่มีราคาสูงมาก และมีความ
ต้องการในการใช้งานยางรถยนต์นี้ต่อปีเป็นจ านวนมาก 
จนถึงในสภาวะปัจจุบัน กองทัพบกได้มีการจัดหา
ยานพาหนะมาใช้ในราชการเพิ่มเติมจึงมีความต้องการ
การใช้ยางรถยนต์ในจ านวนที่เพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย แต่
การจัดซื้อยางรถยนต์ใหม่เพื่อน ามาใช้กับยานพาหนะของ
กองทัพบกก็มีราคาสูงตามไปด้วย มีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณในการจัดซื้อเป็นจ านวนมาก  และเพื่อเป็น
การประหยัดงบประมาณและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของ
กองทัพบก ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กองทัพบก จึงได้เพิ่ม
ขีดความสามารถ ให้โรงงานซ่อมยาง โดยให้โรงงานซ่อมยาง 
ด าเนินการศึกษา ทดลองการผลิตยางรถยนต์ใหม่เต็มเส้น 
แทนการซ่อมยางโดยการหล่อดอก ด้วยประสบการณ์
ด้านการด้านการซ่อมยางของโรงงานซ่อมยาง ของ
บุคลากรโรงงานซ่อมยาง ท าให้การผลิตยางเต็มเส้นประ
สบความส าเร็จและผ่านการทดสอบการใช้งานกับรถยนต์
ทางราชการในกองทัพบกเป็นอย่างดี กองทัพบกจึงได้
จัดสร้างโรงงานส าหรับใช้ในภารกิจผลิตยางเต็มเส้นขึ้น
ใหม่ภายในพื้นที่โรงงานซ่อมยาง พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการรองรับภารกิจผลิตยางเต็ม
เส้น รวมถึงผลิตช้ินส่วนที่เป็นยางที่ใช้กับรถยนต์ทหาร
และยุทโธปกรณ์ที่มีใช้ในราชการกองทัพบกทุกชนิด      
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ที่ โ รงงานซ่อมยางได้รับมอบหมาย และปรับปรุ ง
อัตราก าลังพลใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนช่ือโรงงานซ่อมยาง
ใหม่ จากเดิม คือ กองสรรพาวุธซ่อมยาง เป็นโรงงานซ่อม
ยางในปัจจุบันโรงงานซ่อมยาง เป็นส่วนราชการหนึ่งใน
สังกัดของ กรมสรรพาวุธทหารบก  กระทรวงกลาโหม ซึ่ง
มีการบริหารงานบุคคล ตาม พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551[2] ซึ่งมีหลักการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 4 หลัก คือ 1.หลักคุณธรรม
(Merit)  2.หลักสมรรถนะ(Competency)  3.หลัก
ผลงาน(Performance) และ 4.หลักคุณภาพชีวิตการ
ท างาน(Quality of Work life) เช่นเดียวกับ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มี
เป้าหมายส าคัญเพื่อที่จะบุคคลที่มีคุณภาพพร้อมที่จะ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายของทางราชการ  
  โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ท าการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม ท่ีมีผู้ศึกษาวิจัยไว้แล้วเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัย เช่น  
  สมชายกัลป์ยะ(2550)ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
  อรัชพร แม้นเลิศ(2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลเทศบาลเมือง
สระบุรี 
  อนันต์ อรรคเศรษฐัง(2551) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
เป็นต้น 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงงานซ่อมยางมีการขยายปรับ
อัตราก าลังพล และมีการบรรจุก าลังพลใหม่ ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะมุ่งศึกษาไปที่ระดับประสิทธิภาพ
บริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 โดยศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารบุคคล 4 ด้าน คือ  1) ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร  
2) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  3)ด้านการพัฒนา
บุคลากร 4)ด้านการด าเนินการทางวินัย   ของก าลังพล 
โรงงานซ่อมยาง  และสามารถท าให้การปฏิบัติงานของ
ก าลังพลทั้งหมดของโรงงานซ่อมยาง มีประสิทธิภาพตรง
ตามเป้าหมายของ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มากน้อยเพียงใด และ
ศึกษาความคิดเห็นของก าลังพลโรงงานซ่อมยาง ว่ามี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารบุคคลของ

โรงงานซ่อมยาง อยู่ในระดับใด ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็น
ทรัพยากรที่ถือว่ามีความส าคัญมากที่สุด ในทรัพยากรใน
การบริหารองค์กรที่ส าคัญ 4 ประการ คือ คน เงิน วัสดุ 
วิธีการจัดการที่จะสามารถน าพาหน่วยงานของรัฐ ให้
ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายและพันธกิจของหน่วยงาน
ราชการ และใช้ทรัพยากรที่เหลือด้านอื่น อย่างคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการประเทศชาติ และประชาชน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1เพื่อวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ของโรงงานซ่อมยาง 
    2.2เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของก าลังพลโรงงาน
ซ่อมยาง  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ข้าราชการ
นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน พลทหารกอง
ประจ าการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ซึ่งเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ทั้งหมด
ของโรงงานซ่อมยาง จ านวน 127 คน วิธีการเก็บรวมรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ  ช้ันยศ ระดับการศึกษา อายุ 
ราชการ ต าแหน่งหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
     ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการโรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการงานบุคคลประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 
24 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน แบบสอบถาม
จัดท าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ โดยมีการแปลความหมาย 5 ระดับ 
     ตอนที่  3ข้ อ เ สนอแนะเกี่ ย วกั บแนวทาง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยาง    
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของก าลังพล
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โรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานบุคคล 

 2. ค่าเฉลี่ย (µ)ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของก าลังพล
โรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานบุคคล 

 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.(Standard deviation) 
เพื่อใช้อธิบายค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของก าลังพล
โรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานบุคคล 
     4. ค่าสถิติ Independent Sample : t-test ใช้เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบสอบถามตอนที่ 2 
ระดับความคิดเห็นของก าลังพลโรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบุคคลจ าแนกตาม
แบบสอบถามตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของผู้รับบริการ 
กรณีตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม โดยได้ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 
     5. ค่าสถิติ One – way ANOVA (F-test) ใช้เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบสอบถามตอนที่ 2 
ระดับความคิดเห็นก าลังพลโรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบุคคล จ าแนกตาม
แบบสอบถามตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของก าลังพล กรณี
ตัวแปรที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติจึง
เปรียบเทียบจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s least-
significant different 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลังพลส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุ20-29 ปี ช้ันยศทหารกองประจ าการ ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.อายุราชการต่ ากว่า 
5 ป ี
4.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน 
บุคคลของโรงงานซ่อมยาง 
    ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยางใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.71และ  = 0.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการด าเนินการทางวินัย (µ= 4.00และ = 0.61) ด้าน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(µ= 3.76และ  = 0.56) ด้าน

การพัฒนาบุคลากร ( µ= 3.63และ  = 0.59) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร (µ= 3.47

และ  = 0.66) แสดงได้จาก ตาราง ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลของโรงงานซ่อมยางในภาพรวม และรายด้านดังนี ้
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงาน
ซ่อมยางในภาพรวมและรายดา้น 

ประสิทธภิาพการบริหารงานบุคคล ระดับประสทิธิภาพ 
 (µ) () 

แปล
ความ 

    
1. ด้านการธ ารงรกัษาบุคลากร 3.47 0.66 มาก 
2. ด้านการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 3.76 0.56 มาก 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 3.63 0.59 มาก 
4. ด้านการด าเนินการทางวนิัย 4.00 0.61 มาก 

รวม 3.71 0.47 มาก 

4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของก าลังพลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง 
    ก าลังพลที่มี เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
    ก า ลั ง พ ล ที่ มี อ า ยุ ต่ า ง กั น  มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการด าเนินการทางวินัยไม่แตกต่างกัน 
แต่ความเห็นต่อระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ด้านการธ ารงรักษาบุคลากรแตกต่างกัน  
    ช้ันยศที่ต่างกัน ของก าลังพลโรงงานซ่อมยาง มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
ของโรงงานซ่อมยางโดยรวม แตกต่างกันและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร
แตกต่างกัน 
    ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ของก าลังพลโรงงานซ่อมยาง 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ของโรงงานซ่อมยางโดยรวม ไม่แตกต่างกันและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาบุคลากร ไม่แตกต่างกัน 
แต่ความเห็นต่อระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร และด้านการด าเนินการทาง
วินัย แตกต่างกัน 
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 อายุราชการที่ต่างกัน ของก าลังพลโรงงานซ่อมยาง  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ของโรงงานซ่อมยางโดยรวม ไม่แตกต่างกันและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งาน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการ
ด าเนินการทางวินัยไม่แตกต่างกัน แต่ความเห็นต่อระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้านการธ ารงรักษา
บุคลากรแตกต่างกัน 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
     ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
โรงงานซ่อมยาง จากผลการศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่
น่าสนใจสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
     5.1 ก าลังพลมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการด าเนินการทางวินัย  ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการธ ารงรักษา
บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก โรงงาน
ซ่อมยาง มี ระ เบียบบริหารงานบุคคล ตามพรบ .
ข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ซึ่งก าลังพลทุก
นาย ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง และมีอายุที่
แตกต่างกัน ก่อนได้รับบรรจุ เข้ารับราชการ หรือ 
ปฏิบัติงานที่โรงงานซ่อมยาง ได้รับการอบรม และฝึกฝน
ระเบียบวินัย และปลูกฝังให้ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
ของตนเอง ท่ีมีต่อหน่วยงาน ประเทศชาติ และประชาชน 
และโรงงานซ่อมยางเองก็มีการอบรม ช้ีแจง และปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดี แก่ก าลังพลโรงงานซ่อมยางอย่างสม่ าเสมอ
ด้วยเหตุนี้จึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยใดที่ท าการศึกษากับ
ข้าราชการพลเรือน 
 5.2 ก าลังพลที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงาน
ซ่อมยางโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า 
      5.2.1 ก าลังพลที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อม
ยางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการด าเนินการทางวินัยไม่แตกต่างกัน 
แต่ความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลด้านการธ ารงรักษาบุคลากรแตกต่างกันทั้งนี้
เนื่องจาก เพศไม่ ใ ช่อุปสรรคต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคล เพราะก าลังพลทั้งเพศชาย และเพศ
หญิงต้องปฏิบัติตาม พรบ.ข้าราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.2551ซึ่งก าลังพลทั้งชายและหญิงตระหนักในหน้าที่
รับผิดชอบของตนดีอยู่แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมชายกัลป์ยะ[3]ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการ
และพนักงานจ้างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านการธ ารงรักษา
บุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการให้ออก
จากงานไม่แตกต่างกัน จากผลรายงานการศึกษาพบการ
บริหารงานส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์จะต้องมีการบริหารงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์
ด้วยความถูกต้องยุติธรรม และมีการประยุกต์การ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับเพศ อายุ การศึกษา อายุ
ราชการ และต าแหน่งหน้าที่การงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
          5.2.2 ก าลังพลที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
โรงงานซ่อมยางโดยรวม ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้าน
การพัฒนาบุคลากร และด้านการด าเนินการทางวินัยไม่
แตกต่างกัน แต่ความเห็นต่อระดับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลด้านการธ ารงรักษาบุคลากรแตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ อรรคเศรษฐัง[4]    
ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่าบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีเพศ และอายุ
ต่างกันมีปัญหาการบริหารงานบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
      5.2.3 ก าลังพลที่ช้ันยศต่างกัน ของโรงงานซ่อม
ยาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยางโดยรวม แตกต่าง
กันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการธ ารงรักษา
บุคลากรแตกต่างกัน เพราะ ก าลังพลที่มีช้ันยศ หรือมี
อาวุ โสมากกว่ า  จะมีความความเห็นเกี่ ย วระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้านการธ ารงรักษา
บุคคลกรมากกว่าก าลังพลที่มีช้ันยศน้อยกว่า หรืออาวุโส
น้อยกว่าเพราะก าลังพลที่มีขั้นยศสูงกว่า และอาวุโสกว่า 
มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร และพอใจในบทบาท 
ต าแหน่งหน้าที่ของตน รวมถึงสวัสดิการต่างๆที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคล ส่วนก าลังพลที่มียศน้อยกว่า และ
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อาวุโสน้อยกว่า ก็มีบางส่วนที่ก าลังศึกษาต่อ เพื่อสอบ
เลื่อนฐานะของตนต่อไป และบางส่วนก็ก าลังเรียนรู้งาน
ในหน้าที่ของตน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยใด ที่
ท าการศึกษาในส่วนของข้าราชการพลเรือนซึ่งไม่มีช้ันยศ 
     5.2.4 ก าลังพลที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ของ
ก าลังพลโรงงานซ่อมยาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยาง
โดยรวม ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนา
บุคลากร  ไม่ แตกต่ า งกัน  แต่ ความ เห็นต่ อ ระดั บ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้านการธ ารงรักษา
บุคลากร และด้านการด าเนินการทางวินัย แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัชพร แม้นเลิศ[5] ได้ศึกษา
เรื่อง .ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงาน
บุคคลเทศบาลเมืองสระบุรี  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความความพึง
พอใจต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
ไม่แตกต่างกัน 
 5.2.5 ก าลังพลที่มีอายุราชการที่ต่างกัน ของก าลังพล
โ ร ง ง านซ่ อมยาง  มี ค ว ามคิ ด เห็ น เ กี่ ย วกั บระดั บ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยาง
โดยรวม ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการด าเนินการทางวินัยไม่แตกต่างกัน 
แต่ความเห็นต่อระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ด้านการธ ารงรักษาบุคลากรแตกต่างกัน ซี่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสมชาย กัลป์ยะ[3]ได้ศึกษาเรื่องความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ผลการวิจัยพบว่า
ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ไม่
แตกต่างกัน จากผลรายงานการศึกษาพบการบริหารงาน
ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จะต้อง
มีการบริหารงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์ด้วยความ
ถูกต้องยุติธรรม และมีการประยุกต์การปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับเพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ และ
ต าแหน่งหน้าที่การงานของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์   
 
6. ข้อเสนอแนะ   

6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหารงานบุคคล 
     6.1.1 จากผลการวิจัย ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลของโรงงานซ่อมยางโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ในด้านการการธ ารงรักษาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อย ในด้าน
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของหน่วยงาน และความ
มั่นคงทางอาชีพ เนื่องจากก าลังพลของโรงงานซ่อมยาง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหน่ึงเป็นพลทหารกองประจ าการ 
ซึ่งเป็นก าลังพลที่ต้องมาปฏิบัติราชการทหาร เพียง 2 ปี 
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 อาจมี
ความเห็นว่า การมารับราชการเป็นหน้าที่ที่ต้องท าตาม
กฎหมาย หรือได้รับการเกณฑ์เข้ามานั่นเอง ซึ่งเมื่อหมด
ภาระการรับราชการตรงนี้แล้วก็จะปลดประจ าการไป
ด าเนินชีวิตตามแนวทางของแต่ละบุคคล การธ ารงรักษา
บุคลากรของก าลังพลส่วนนี้ จึงเป็นไปในลักษณะที่ทาง
ราชการได้ก าหนดไว้ตายตัวแล้วว่าจะได้รับสวัสดิการมาก
น้อยเพียงใด หากหน่วยงานคิดที่จะปรับปรุงประสทิธิภาพ
การบริหารงานบุคคลในด้านนี้ ควรที่จะให้การพัฒนา
การศึกษาแก่ก าลังพลทหารกองประจ าการ เพิ่มเติม เช่น 
การฝึกอาชีพที่สามารถน าไปต่อยอดหลังการปลด
ประจ าการได้ และให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด หากก าลังพลเหล่านี้มีปัญหาส่วนตัว และดูแล
ความเป็นอยู่ภายในโรงงานซ่อมยาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตามที่กองทัพบกได้วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทหารกองประจ าการไว้ ก็จะท าให้ก าลังพลทหารกอง
ประจ าการมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ลดการขาดหนี
ราชการ 
     6.1.2 จากผลการวิจัย ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลของโรงงานซ่อมยางโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ในด้านการธ ารงรักษาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในด้าน 
การสอบเลื่อนฐานะ/พิจารณาให้มีต าแหน่งหน้าท่ีการงาน
ที่สูงข้ึน มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เนื่องจากก าลัง
พลของโรงงานซ่อมยางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง เป็น
ก าลังพล นายทหารช้ันประทวน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ ซึ่งการสอบเลื่อนฐานะในส่วนของก าลัง
พลนายทหารประทวน และลูกจ้างประจ านั้น จะจ ากัด
ด้วยอัตราการจัดก าลังพลของโรงงานซ่อมยางเอง และ
ปัญหาวุฒิการศึ กษา ซึ่ งการสอบเลื่ อนฐานะเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของก าลังพลในส่วนของ กรมยุทธ
ศึกษาทหารบกนั้น ก าหนดไว้ว่าต้องมีคุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  ขึ้นไป ซึ่ งก าลังพลบางส่วนไม่มีคุณวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี และถึงแม้จะมีการสอบเลื่อนฐานะ
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จากนายทหารประทวนซึ่งไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เป็น
นายทหารสัญญาบัตรของกรมสรรพาวุธทหารบกเอง ก็มี
การเปิดรับในอัตราที่จ ากัด  
     ในส่วนของลูกจ้างประจ า พิจารณาให้มีต าแหน่ง
หน้าที่การงานสูงขึ้น เป็นช่างช้ัน 2  ช่างช้ัน 3  นั้นก็
จ ากัดด้วยอัตราการจัดก าลังพลของหน่วยเช่นเดียวกับใน
ส่วนของก าลังพลนายทหารประทวน  
     ในส่วนของพนักงานราชการนั้น ไม่มีการสอบเลื่อน
ฐานะ/พิจารณาให้มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น เพราะ
เป็นสัญญาการจ้างงานเพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะทางปีต่อปี  
     จึงสรุปได้ว่าการแก้ไขประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ด้านการสอบเลื่อน
ฐานะ/พิจารณาให้มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น ในส่วน
ของก าลังพลนายทหารประทวน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการของโรงงานซ่อมยาง นี้จึงไม่สามารถ
กระท าได้ในระดับของโรงงานซ่อมยาง จึงเป็นหน้าที่ของ
การบริหารงานบุคคลของหน่วยบังคับบัญชา ช้ันสูงขึ้นไป 
คื อ  ก ร ม ส ร ร พ า วุ ธ ท ห า ร บ ก  ก อ งทั พบ ก  ห รื อ 
กระทรวงกลาโหม เป็นผู้พิจารณาด าเนินการแก้ไขต่อไป 
     6 .1 .3  จากการศึกษาวิจั ย  ประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง จะเห็นว่าหากมี
การวางโครงสร้างในการปรับขยาย เพิ่มขีดความสามารถ
ของหน่วยงานราชการอื่นๆ สังกัดกระทรวงกลาโหม 
นอกจากจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลแล้ว ยังต้องค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ก าลังพลของหน่วยงานนั้นๆด้วย ท้ังในด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน และสวัสดิการต่างๆเพื่อลดความเครียด 
ความกังวลจากปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญ
ต่อการปฏิบัติงาน  และเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงควรมีการวาง
อัตราก าลังพล มีการขยายอัตราในทุกระดับช้ันยศ มิใช่
ปรับขยายอัตราเพียงระดับผู้บริหารช้ันสูงเท่านั้น 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรท าการศึกษาปัจจัยอื่น ๆที่ผู้วิจัยยังไม่ได้
ท าการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง เช่น ด้านการบรรจุ
แต่งตั้ง ด้านการโยกย้าย ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 6.2.2 ควรท าการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลกับหน่วยงานสงักัดกองทัพบก พื้นที่อ่ืนๆที่ใกล้เคียงกัน 
ที่มีลักษณะการจัดหน่วยงาน และภารกิจใกล้เคียงกับ
โรงงานซ่อมยาง เช่น กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสา

หการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
กว้างขึ้น และน ามาเปรียบเทียบหาข้อดีข้อเสียของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อนน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
7.เอกสารอ้างอิง 
[1]  "สรรพาวุธ 9 ทศวรรษ", กรมสรรพาวุธทหารบก,
 2535.  
[2]  "พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการ  กระทรวงกลาโหม"    
        พ.ศ.2551,  สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2557, สืบค้นจาก
 http://jag.mod.go.th/getattachment/rule/.../
 ประมวลแบบธรรมเนียมทหาร.pdf.aspx 
[3] ส ม ช า ย   กั ล ป์ ย ะ กิ ติ ,  " ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม
 คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ และปัญหาการบริหารงาน
 บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ",  
       การ ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ส า ข า วิ ช า ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น , 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. 
[4]  อนันต์  อรรคเศรษฐัง,  "การบริหารงานบุคคลของ   
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์",  การค้นคว้า  
       อิสระ รัฐประสานศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบาย  
       สาธารณะ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. 
[5] อ รั ช พ ร   แ ม้ น เ ลิ ศ ,  " ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
 บุคลากรต่อการบริหารงานบุคลของเทศบาลเมือง
 สระบุรี", การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตร
 มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น , 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8                                                                                         วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่4 ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม 2560         
 

 
 



 
 

การจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศด้วยแนวทางการจัดการเชิงรุกและเชิงรับ : 
กรณีศึกษาองค์การขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

Security risk management of information systems with proactive 
and reactive approaches : a case study of small- and medium-

sized enterprise organizations in Bangkok metropolis 
 

กัลยา สิรินาคบ ารุง   
 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
Email : kallaya_ss@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจัดการความปลอดภัยเชิงรุกและ
เชิงรับกับความส าเร็จในการรักษาความปลอดภัยขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม 2) เพื่อเปรียบเทียบความส าเรจ็
ในการรักษาความปลอดภยั กับรูปแบบการจัดการความปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม 
และ 3) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตวัอย่างเป็นองค์การ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 221 ราย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถี ่ ค่าร้อยละ คา่เฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า One-Way ANOVA ค่า 
Chi-square และ ค่า Cramer’s V ผลการวิจัยพบว่า 1) ขนาดองค์การที่แตกต่างกันมรีูปแบบการจัดการความปลอดภยั
เชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 2) งบประมาณดา้นความปลอดภยัที่แตกต่างกันมีรูปแบบ
การจัดการความปลอดภยัเชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 3) ความรู้ด้านความปลอดภัยของ
พนักงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการจัดการความปลอดภยัเชิงรุกและเชิงรับแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ .05 4) ความรู้ด้านความปลอดภยัของผู้บริหาร/เจา้ของกิจการที่แตกตา่งกัน มีรูปแบบการ
จัดการความปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 5) รูปแบบการจดัการความปลอดภัย
เชิงรุกมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของความส าเร็จในการรักษาความปลอดภยัมากกว่าเชิงรับในระดับปานกลางทั้งรายรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ความลับ ความคงสภาพ และความพร้อมใช้งาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ .05 6) รูปแบบการจดัการ
ความปลอดภัยเชิงรุก มีความส าเรจ็ในการรักษาความปลอดภัยมากกว่าเชิงรับ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05  
ค าส าคัญ : ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ / เชิงรุกและเชิงรับ / องค์การขนาดกลางและขนาดย่อม / SME 

 
Abstract 

The objectives of this study were 1) to study the relationship between proactive and 
reactive security management approaches and the success of information system security in the 
small- and, medium-sized enterprise organizations; 2) to compare the success of Information systems 
security to the proactive and reactive security management approaches of the small- and, medium-
sized enterprise organizations; and (3) to provide a guidance in the security management approaches 
for the small- and, medium-sized enterprise organizations. The research sample consisted of 221 
small- and medium-sized enterprise organizations in Bangkok metropolis. The survey questionnaire 
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was used to collect data and then the data is analyzed using descriptive statistics including 
frequency, percentage, mean and standard deviation. One-Way ANOVA, Chi-square and Cramer’s V 
were also used to test these research hypotheses. The findings are as follows:1) Organizations with 
the differences in the total of employees exhibited a difference in their choice for either a proactive 
or a reactive security management approach at the statistically significant level of .05. 2) 
Organizations with the differences in the information security budget exhibited a difference their 
choice for either a proactive or a reactive security management approaches at the statistically 
significant level of .05. 3) IT employees with different levels in the security knowledge exhibited their 
choice for either a proactive or a reactive security management approaches at the statistically 
significant level of .05. 4)  Executives/owners with different levels in the security knowledge exhibited 
their choice for either a proactive or a reactive security management approaches at the statistically 
significant level of .05. 5) The proactive approach of the security managements had a greater effect 
on increasing security success than the reactive approach had with a moderation level in both all 
perspective and each aspect of confidentiality, integrity and availability, at the statistically significant 
level of .05. 6) The proactive approach of the security managements had a better success in security 
than the reactive approach at the statistically significant level of .05. 
Keywords : Information security / proactive and reactive / small to medium enterprises / SME 
 
1. บทน า 
     องค์การขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ขาดการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความเช่ือผิด ๆ ว่าการส ารอง
ข้อมูลเพียงอย่างเดียว จะสามารถป้องกันความเสี่ยงส่วน
ใหญ่ได้ และเพียงพอท่ีจะตอบสนองเมื่อเกิดปัญหาขึ้น [1]  
ผู้น าองค์การยังขาดความตื่นตัวในเรื่องความเสี่ยงที่เพิ่ม
สูงขึ้น ไม่มีการก าหนดกลยุทธ์และจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสม ขาดการให้ความรู้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง ไม่มี
การร่วมมือประสานงานภายใน [2, 3] องค์การจะให้
ความส าคัญเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระบบสารสนเทศ
แล้ว โดยมองว่าการบริหารจัดการในเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยนั้น เป็นการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การ
ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ียังไม่เกิดขึ้นนั้น ท าให้องค์การ
มีค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่คุ้มค่า [4] ทั้งที่ความเป็นจริงนั้น
เมื่อระบบสารสนเทศขององค์การถูกโจมตี ความเสียหาย
จากการโจมตี โอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ท่ีสูญเสีย
ไป มีมูลค่ามากกว่าจ านวนเงินที่ถูกใช้ไปในการลงทุนด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ข้ึน [3, 5]    
     การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศขึ้นอยู่กับ ขนาดองค์การ งบประมาณด้าน

ความมั่นคงปลอดภัย ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของพนักงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ความรู้
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ    
[ 2, 3, 6, 7] รวมถึงการเรียนรู้ภายในขององค์การ ใน
ด้านการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ เมื่อเทียบกับมูลค่าความ
เสียหายจากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศ ในด้าน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลงทุนก่อนหรือหลังการเกิด
ปัญหาขึ้น [4] จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบของการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับกับความส าเร็จในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์การขนาด
กลางและขนาดย่อมซึ่งด าเนินธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้ทราบว่าองค์การขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทยมีรูปแบบของการจัดการแบบใด และมี
ความส าเร็จในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพียงใด 
โดยการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศ คือ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
แก่ระบบสารสนเทศ ซึ่ งคลอบคลุมถึง สารสนเทศ 
กระบวนการและบริการ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บุคลากร 
โดยมุ่งเน้นตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 [8] เช่น การ
ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงสินทรัพย์  สารสนเทศ และ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์การ บทบาทและความ
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รับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงการจัดการกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเพื่ อความต่อ เนื่ องในการด า เนินธุ รกิจ  ซึ่ ง
ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับการพิจารณา
ก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์การ
ต่าง ๆ ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับ  กับ
ความส าเร็จในการรักษาความปลอดภัยขององค์การ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จในการรักษาความ
ปลอดภัยกับรูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิง
รุกและเชิงรับ ขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม 
     2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
ขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
     ประชากรคือ องค์การขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร โดยองค์การขนาด
กลางมีจ านวนพนักงาน ตั้งแต่ 20-99 คน และองค์การ
ขนาดย่อมมีจ านวนพนักงานน้อยกว่า 20 คน ก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของคอแครน 
(Cochran) ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ โดยแบ่งประชากรออกตาม
ขน า ดขอ งอ งค์ ก า ร  ก า ห น ดสั ด ส่ วน ขอ งผู้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยองค์การขนาดกลางประมาณ 50%
และขนาดย่อมประมาณ 50% ของจ านวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจาก
สมาชกิแต่ละกลุ่มจนครบตามจ านวนที่ต้องการ    
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
     ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
องค์การ ได้แก่ ขนาดองค์การ งบประมาณด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
พนักงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ [2, 3, 6, 7] 
จ านวน 4 ข้อ โดยมีลักษณะแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบหลายตัวเลือก 

     ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติใน
การจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ภายในองค์การ โดยสร้ างค าถามขึ้นภายใต้กรอบ
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 
27001 [8] โดยพิจารณาแต่ละค าถามให้สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับ 
[9, 10] โดยแบ่งค าถามเป็น 2 ส่วน คือ ค าถามเชิงรุก
และค าถามเชิงรับ ส่วนละ 12 ข้อ รวม 24 ข้อ 
     การจัดกลุ่มรูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
ใช้สูตรการค านวณหาค่าพิสัยในการแปลความหมาย คือ
12-23 คะแนน คือ มีการปฏิบัติน้อย 24-36 คะแนน คือ 
มีการปฏิบัติมาก โดยสามารถจัดกลุ่มได้ 4 แบบ คือ 
        ปฏิบัติเชิงรุก ปฏิบัติเชิงรับ 
แบบท่ี 1         ปฏิบัติมาก ปฏิบัติมาก 
แบบท่ี 2             ปฏิบัติมาก ปฏิบัติน้อย 
แบบท่ี 3         ปฏิบัติน้อย ปฏิบัติมาก 
แบบท่ี 4         ปฏิบัติน้อย ปฏิบัติน้อย 
 
     ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าเร็จใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป็นค าถามเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่
องค์การประสบ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสร้าง
ค าถามจากรายงานภัยคุกคามความปลอดภัยทาง
อินเทอร์เน็ตที่พบมากในปี 2558 [11] โดยแบ่งปัญหา
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความลับ ความคงสภาพ และ
ความพร้อมใช้งาน [9] ด้านละ 5 ข้อ รวมเป็น 15 ข้อ 
การแปลความหมายและให้คะแนน ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย  หมายถึง 
1.00 - 1.66     มีปัญหามากกว่าปีท่ีผ่านมา 
1.67 - 2.32   มีปัญหาไม่แตกต่างจากปีท่ีผ่านมา 
2.33 - 3.00     มีปัญหาน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 
     ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรใน
องค์การที่มีส่วนรับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ เช่น 
พนักงาน IT , เจ้าหน้าที่เน็ตเวิร์ค , ผู้ดูแลระบบ หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ อาทิการก าหนดสิทธิ์
การเข้าถึงสินทรัพย์ ข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์การ  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากร 
รวมถึงการจัดการกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเพื่อความ
ต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ เช่น ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ
ที่มีความรู้ด้าน IT , หัวหน้าฝ่าย IT เป็นต้น โดยท าการ
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ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด 
เก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 2558 ได้ค่ า  Cronbach’s 
Alpha คือ 0.963 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ด าเนินการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 
2559 โดยแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) จ านวน 600 ฉบับ โดย
สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเว็บไซต์ที่มกีารขึ้นทะเบยีน และ
ให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ 
เว็บไซต์ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี เว็บไซต์
ไทยต าบลดอทคอม และเว็บไซต์ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยได้โทรศัพท์ขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
อย่างน้อยจ านวน 3 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 
สัปดาห์ ซึ่งพบปัญหาที่จากการเก็บข้อมูลคือ ผู้วิจัยไม่
สามารถติดต่อบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้โดยตรง ท าได้
เพียงส่งเรื่องผ่านฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
ขององค์การเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล องค์การไม่มีแผนก/ฝ่าย IT หรือ
บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ เป็นต้น ท าให้ได้รับข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามจ านวน 221 ฉบับ 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปขององค์การ 
โดยวิเคราะหส์ถิตเิชิงพรรณนา ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์สถิติ
เชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA, Chi-square 
และสถติิ Cramer’s V ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลทั่วไป  
     พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นองค์การขนาดกลาง (ร้อยละ 
52) และองค์การขนาดย่อม (ร้อยละ 48) ส่วนใหญ่มี
งบประมาณด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศอยู่ ในช่วง 1% - 4% (ร้อยละ 51.10) 
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศในระดับน้อย (ร้อย
ละ 71.90) พนักงานในฝ่ายสารสนเทศมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศใน
ระดับน้อย (ร้อยละ 47.50) และมีรูปแบบการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติน้อยทั้งเชิงรุก/รับ (ร้อย
ละ 66.50) 

4.2 ข้อมูลด้านความส าเร็จในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 
     ความส าเร็จในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างจากปี 2558 (ปีที่
ผ่านมา) ( X =2.09) เมื่อแยกพิจารณารายด้านพบด้านที่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างจากปี 2558 (ปีที่ผ่าน
มา)  คือ ด้านความลับ ( X =2.21) รองลงมาคือ ด้าน
ความคงสภาพ ( X =2.12) และสุดท้ายคือ ด้านความ
พร้อมใช้งาน ( X =1.94) เรียงตามล าดับ 
4.3 ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
     สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ Chi-square two-variable 
cases และ Cramer’s ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ขนาดองค์การที่แตกต่างกันมีรูปแบบการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับที่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig. = 0.000) มีขนาดแตกต่าง
กันในระดับสูง  (Cramer’s V = 0.564) 
     สมมติฐานที่ 2  ใช้สถิติ Chi-square two-variable 
cases และ Cramer’s ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
งบประมาณด้านความมั่นคงปลอดภัยที่แตกต่างกัน มี
รูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับ
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig. = 
0.000) มีขนาดความแตกต่างกันในระดับปานกลาง  
(Cramer’s V = 0.410) 
     สมมติฐานที่ 3 ใช้สถิติ Chi-square two-variable 
cases และ Cramer’s ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของพนักงานในแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig. = 0.000) มีขนาด
ความแตกต่างกันในระดับปานกลาง  (Cramer’s V = 
0.503) 
     สมมติฐานที่ 4 ใช้สถิติ Chi-square two-variable 
cases และ Cramer’s ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของผู้บริหาร/เจ้าของ
กิจการที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 (Sig. = 0.000) มีขนาดความแตกต่างกันใน
ระดับปานกลาง (Cramer’s V = 0. 527) 
     สมมติฐานที่ 5 ใช้สถิติ Chi-square และสถิติ 
Cramer’s V ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกมีผลต่อการเพิ่มขึ้น
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ของความส าเร็จในการรักษาความปลอดภัยมากกว่าเชิง
รับรวมทุกด้าน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (Sig. = 
0.000) มีขนาดความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  
(Cramer’s V = 0.377) 
     สมมติฐานที่ 6 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยเชิงรุก มีความส าเร็จในการรักษาความปลอดภัย
มากกว่ารูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรับ ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และทดสอบหาค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ เพื่อหาว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันโดยวิธี Scheffé 
พบว่า รูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบ
ปฏิบัติมากทั้งเชิงรุก/รับ มีความส าเร็จในการรักษาความ
ปลอดภัยรวมทุกด้านมากกว่ารูปแบบการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติน้อยท้ังเชิงรุก/รับ รูปแบบการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติเชิงรุกมากกว่าเชิง
รับมีความส าเร็จในการรักษาความปลอดภัยมากกว่า
รูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัตเิชิงรบั
มากกว่าเชิงรุกและมากกว่าแบบปฏิบัติน้อยท้ังเชิงรุก/รับ 

 
5. การอภิปรายผล 
5.1 ข้อมลูทั่วไป 
     ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ และ พนักงานในฝ่าย
สารสนเทศขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย จากทั้งหมด 
3 ระดับคือ น้อย ปานกลาง มาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์การ ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ
การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์การที่อยู่
ในระดับน้อยที่สุด ที่ระดับ 1% - 4% จากทั้งหมด 4 
ระดับ โดยระดับสูงสุดคือ มากกว่า 10% ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าองค์การไม่ค่อยให้ความส าคัญหรือให้ความส าคัญน้อย
ในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
     ในด้านรูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
พบว่าองค์การส่วนใหญ่มีการจัดการความปลอดภัยแบบ
ปฏิบัติน้อยทั้งเชิงรุก/รับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า องค์การขาด
ความตระหนักถึงภัยคุกคาม ปัญหา และมูลค่าความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นหากระบบสารสนเทศถูกโจมตีจากผู้

ประสงค์ร้ายที่บุกรุกระบบโดยตรง หรือใช้โปรแกรมไม่พึง
ประสงค์ต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงและน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ ท าลาย
หรือสร้างผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งส่งผลให้ระบบ
สารสนเทศในองค์การถูกละเลย ขาดการดูแลและไม่ได้
รับการจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีพอ 
ท าให้เกิดปัญหาและถูกโจมตีได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
ระดับความรู้ของผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ ระดับความรู้
ของพนักงานในฝ่ายสารสนเทศ และระดับงบประมาณที่
อยู่ในระดับน้อย จึงส่งผลให้มีการปฏิบัติในการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับน้อยท้ังสองแบบ 
5.2 ข้อมูลด้านความส าเร็จในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 
     โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความลับ ความคงสภาพ 
และความพร้อมใช้งาน อยู่ในระดับไม่แตกต่างจากปี 
2558 (ปีที่ผ่านมา) จากทั้งหมด 3 ระดับคือ น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา มากกว่าปีที่ผ่านมา 
ยกเว้นปัญหาในด้านความพร้อมใช้งาน ในเรื่องปัญหา
โปรแกรมไม่พึงประสงค์ เช่น virus, worms, spyware, 
spam ซึ่งพบมากกว่าปี 2558 และปัญหาในด้าน
ความลับ ในเรื่องปัญหาการหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลจาก
บุคลากรในองค์การ ปัญหาการขโมยข้อมูลลูกค้าของ
องค์การหรือบุคลากรขององค์การ และปัญหาการขโมย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ซึ่งพบน้อยกว่าปี 
2558 แสดงให้เห็นว่า องค์การส่วนใหญ่มักตรวจพบเพียง
ปัญหาที่แสดงผลชัดเจนต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
และอาจมีการละเลยหรือยังตรวจไม่พบปัญหาที่ไม่
แสดงผลชัดเจนในด้านอื่น ๆ  
5.3 ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
     สมมติฐานที่ 1 ขนาดองค์การที่แตกต่างกันมีรูปแบบ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับที่
แตกต่างกัน พบว่า องค์การขนาดย่อมมีการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติน้อยทั้งเชิงรุก/รับมากกว่า
แบบอื่น ๆ มาก ในขณะที่องค์การขนาดกลางมีการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยในหลายรูปแบบ คือ แบบ
ปฏิบัติเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ แบบปฏิบัติมากทั้งเชิงรุก/รับ 
และแบบปฏิบัติน้อยทั้งเชิงรุก/รับ เนื่องจากองค์การ
ขนาดย่อมไม่มี การก าหนดนโยบายการ ใ ช้ระบบ
สารสนเทศท่ีชัดเจน เพราะใช้ซอฟต์แวร์เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินธุรกิจเบื้อนต้นเท่านั้น เช่น การใช้ 
microsoft office เพื่อจัดท าใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ซึ่ง
ซอฟต์แวร์เหล่านี้ขาดระบบการป้องกันสารสนเทศ  และ
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ในบางองค์การมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมกัน โดย
ปราศจากการป้องกันข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ
การพิสูจน์ตัวตน ขณะที่องค์การขนาดกลางมีการก าหนด
นโยบายการใช้ระบบสารสนเทศที่ ชัดเจน เช่น การ
ก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจากมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ด าเนินธุรกิจมากกว่าองค์การขนาดย่อม เช่น ระบบซื้อ
สินค้าออนไลน์ ระบบคลังสินค้า ระบบจัดซื้อ เป็นต้น จึง
ท าให้มีระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยที่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับ Makumbi et al. [2] ที่พบว่า ระดับ
ของการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขึ้นอยู่กับ
การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจขององค์การ และสอดคล้องกับ Clear [12] พบว่า 
องค์การขนาดกลางมีการก าหนดนโยบายในการรักษา
ความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดการอบรมเพื่อให้ตระหนัก
ถึงการรักษาความปลอดภัยมากกว่าองค์การขนาดเล็ก 
     สมมติฐานที่  2  งบประมาณด้ านความมั่ นคง
ปลอดภัยที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับแตกต่างกัน พบว่า องค์การ
ส่วนใหญ่มีระดับงบประมาณ 1% - 4% และมีรูปแบบ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติน้อยทั้งเชิง
รุก/รับ เนื่องจากการได้รับงบประมาณที่น้อยท าให้ไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงท าให้การจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยมีการปฏิบัติในระดับน้อย ในขณะที่เมื่อ
องค์การมีงบประมาณที่มากขึ้นท าให้มีการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับมีการปฏิบัติมากขึ้น
ด้วย สอดคล้องกับ Amrin [13] ที่พบว่า ผู้บริหารไม่
ต้องการเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากจากการใช้ซอฟแวร์
รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงการด าเนินการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัย สอดคล้องกับ จุมพฏ กาญจนก าธร [14] ที่
พบว่า งบประมาณที่องค์การได้รับ เพื่อการบริหารความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศยังไม่เพียงพอ และ
สอดคล้องกับ Ngura et al. [15] ที่พบว่า ควรมีการ
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเพื่อให้การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
     สมมติฐานที่ 3 ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
พนักงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่แตกต่าง
กัน มีรูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและ
เชิงรับที่แตกต่างกัน พบว่า พนักงานในแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ในระดับน้อย 

และมีรูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติ
น้อยทั้งเชิงรุก/รับ ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจ จึงท าให้ไม่ทราบถึงช่องโหว่ที่มี อันตรายและ
ภัยคุกคามต่าง ๆ ไม่ทราบถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจจับและป้องกัน 
ไม่ทราบถึงมาตรฐานหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ท า
ให้เกดิความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศส าหรับผู้ใช้งาน 
รวมถึงไม่สามารถน าเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะแก่
ผู้บริหารเพื่อจัดการช่องโหว่และภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ จึง
ท าให้การจัดการความมั่นคงปลอดภัยมีการปฏิบัติใน
ระดับน้อย ในขณะที่เมื่อพนักงานมีระดับความรู้ที่มากขึ้น 
ท าให้มีการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทั้งเชิงรุกและเชิง
รับมีระดับการปฏิบัติที่มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับ วรา
ภรณ์ ธวิทย์ชัยพร [16] ที่พบว่า บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยสารสนเทศ และให้
สนใจเพียงความสะดวกรวดเร็ว ในการน าข้อมูลไปใช้งาน
เป็นหลัก จนละเลยมุมมองส าคัญในด้านอื่นๆ และ
สอดคล้องกับ ถนอมศรี  เตมานุวัตร์  [17] ที่พบว่ า 
บุคลากรต้องพัฒนาความรู้และความเข้าใจในมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 และมีความตระหนักด้านความปลอดภัย
ในระบบสารสนเทศด้วย  
     สมมติฐานที่ 4 ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการที่แตกต่างกัน มีรูปแบบการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับที่แตกต่าง
กัน พบว่า ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการส่วนใหญ่มีระดับ
ความรู้ในระดับน้อย และมีรูปแบบการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยแบบปฏิบัติน้อยทั้ง เ ชิงรุก/รับ เนื่องจาก
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการส่วนมากมักมีความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินธุรกิจเท่านั้น ไม่มีความรู้หรือมีความรู้ เพียง
เล็กน้อยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ไม่ทราบถึง
จุดอ่อนที่เป็นช่องโหว่ของระบบสารสนเทศที่น ามาใช้
อันตรายจากภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึงมูลค่าความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อถูกโจมตี ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการจึงมัก
ไม่เห็นความส าคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาก
เท่าที่ควร ไม่มีการก าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนในเรื่อง
ดังกล่าว ท าให้การจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศขององค์การมีการปฏิบัติในระดับน้อย ในขณะ
ที่เมื่อผู้บริหาร/เจ้าของกิจการมีระดับความรู้ที่มากขึ้นท า
ให้มีการจัดการความมั่นคงปลอดภยัทั้งเชิงรุกและเชิงรบัมี
ระดับการปฏิบั ติ ที่ ม ากขึ้ น เ ช่นกัน  สอดคล้องกับ 
Makumbi et al. [2] ที่พบว่า เจ้าของกิจการยังขาด
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภยั 
ในเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ และมาตรการการควบคุมต่าง ๆ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีการละเลยการ
ประเมินความเสี่ยง ไม่มีการก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน และขาดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศเป็นอย่างมาก     
     สมมติฐานที่  5  รูปแบบการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยเชิงรุกมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของความส าเร็จในการ
รักษาความปลอดภัยมากกว่าเชิงรับ พบว่า ความส าเร็จ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในด้านความลับ และ
ด้านความพร้อมใช้งาน องค์การส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในระดับน้อยกว่าปี 2558 (ปีที่
ผ่านมา) ได้แก่ องค์การที่มีรูปแบบปฏิบัติมากทั้งเชิงรุก/
รับ และแบบปฏิบัติเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ และในด้าน
ความคงสภาพ องค์การส่วนใหญ่ที่มีปัญหาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยอยู่ในระดับน้อยกว่าปี 2558 คือองค์การที่
มี รู ปแบบปฏิบัติ เ ชิ งรุ กมากกว่ า เ ชิ งรั บ  ในขณะที่
ความส าเร็จในภาพรวมทั้ง 3 ด้านมีเพียงองค์การที่มี
รูปแบบปฏิบัติเชิงรุกมากกว่าเชิงรับเท่าน้ัน ที่มีปัญหาด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยน้อยกว่าปี 2558 อาจเนื่องมาจาก
การใช้งบประมาณที่มีจ ากัดในการด าเนินการทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพลดน้อยลง ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้น
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบเชิงรุก ซึ่งเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
แบบเชิงรับ สอดคล้องกับ Kwon and Johnson [4] ที่
พบว่า การลงทุนเชิงรุกในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ท าให้องค์การปลอดภัยจากภัยคุกคาม เป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่าการลงทุนเชิงรับ และพบความล้มเหลวด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยลดลง 60 % ในขณะที่การลงทุนเชิง
รับพบความล้มเหลวลดลงเพียง 30 % และสอดคล้องกับ 
King and Teo [18] พบว่าการบริหารจัดการเชิงรุก ท า
ให้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นน้อยกว่าการจัดการเชิงรับ 
     สมมติฐานที่  6 รูปแบบการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยเชิงรุก มีความส าเร็จในการรักษาความปลอดภัย
มากกว่าเชิงรับ พบว่า ในรายรวมและในรายด้าน ได้แก่ 
ด้านความลับ ความคงสภาพ และความพร้อมใช้งาน 
รูปแบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบปฏิบัติมาก
ทั้งเชิงรุก/รับ และแบบปฏิบัติเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ มี
ความส าเร็จในการรักษาความปลอดภัยมากกว่าแบบ

ปฏิบัติน้อยทั้งเชิงรุก/รับ นอกจากน้ียังพบว่าในด้านความ
พร้อมใ ช้งาน แบบปฏิบัติ เ ชิ งรุ กมากกว่ า เ ชิงรับมี
ความส าเร็จในการรักษาความปลอดภัยมากกว่าแบบ
ปฏิบัติเชิงรับมากกว่าเชิงรุกอีกด้วย แสดงว่าการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกท าให้ปัญหาลดน้อยลงและมี
ความส าเร็จเพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับ Qian et al. [3] ที่
พบว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงเชิงรุกมีอัตรารองรับการ
เกิดการโจมตีได้มากกว่า ความรุนแรงและความเสียหาย
ของปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยกว่า มีการตรวจจับการโจมตีได้
ดีกว่า และมีการป้องกันหรือตอบสนองการโจมตีได้ดีกว่า
วิธีการจัดการความเสี่ยงเชิงรับ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช ้
     6.1.1 องค์การควรมีความตื่นตัวและพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ โดยการอบรมพนักงานในฝ่ายสารสนเทศ และ
ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคามใหม่ ๆ รวมถึงควรจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม
มาใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
     6.1.2 องค์การควรก าหนดนโยบายด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยใช้แนวทางเชิงรุก ควบคู่
กับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
     6.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อ
รูปแบบการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์การ 
เช่น ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาด าเนินกิจการ รายได้
องค์การ ระบบสารสนเทศท่ีใช้งาน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือ
ซอฟร์แวร์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้
คลอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
6.2.2 ควรมีการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
อาจท าให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริงและหลากหลายมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 126 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 
.96 และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวม และ  รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ 2) การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
รองลงมา คือ ด้านบุคคลที่รอบรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านรูปแบบวิธีคิด และด้านการสร้างวิ สัยทัศน์ร่วมกัน 
และ 3) คุณลักษณะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวก กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01      
ค าส าคญั : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 
Abstract 

The purposes of this research were: 1) to study the characteristics of school administrators;     2) to 
study learning organization of schools; and 3) to study Relationship between the characteristics of 
school administrators and learning organization of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office 1. The samples selected from 126 administrators by simple random 
sampling by lottery method. The research instrument used a five-rating scale questionnaire that the 
characteristics of school administrators questionnaire with the reliability at .96 and learning 
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organization of schools questionnaire with the reliability at .98. The statistical tools used for data 
analysis are mean, standard deviation and Pearson product-moment correlation coefficient. The 
results indicates that: 1) as   a whole, the characteristics of school administrators were at the highest 
level, the highest average were moral, ethics followed by human relationship, and the lowest 
average was management information system; 2) as a whole, the learning organization of schools 
were at the high level, the highest average was team learning, followed by personal mastery, and the 
lowest average were mental model and share vision; and 3) the characteristics of school 
administrators and learning organization of schools had highly positive relationship at the significant 
level of .01.   
Keywords : the characteristics of school administrators, learning organization of schools 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     ปัจจุบันโรงเรียนทุกแห่งพยายามเพิ่มคุณภาพการ
บริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ด้วยการสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน ต้องพยายามหากิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากร หากบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แล้ว 
โรงเรียนก็จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning 
organization) [1]  แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของปี
เตอร์ เอ็ม เซนกิ [2] ให้ความส าคัญกับความสามารถใน
การเรียนรู้ที่เร็วกว่าคู่แข่งที่ถือเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจ
ที่ยั่งยืน โดยการเรียนรู้จะต้องเป็นการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
ของทุกคนและทุกระดับในองค์กรโดยถือว่าคนทุกคนมี
ธรรมชาติของการเป็นนักเรียน เรียนรู้ธรรมชาติในการที่
จะเรียนรู้และรักที่จะเรียนรู้เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิต 
ดังนั้น องค์กรแห่งการเรียนรู้จึงมีหน้าที่ส าคัญในการ
หาทางที่จะช่วยให้คนมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ มี
ความสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันกับคนอื่นและมีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคนให้เปลี่ยนโลกทัศน์หรือ
วิธีการมองโลกใหม่ เป็นการมองในภาพรวม ส่งเสริมให้
คนและองค์กร เรี ยนรู้ ร่ วมกัน  พัฒนาองค์ กรให้มี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้และน าความรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ สามารถถ่ายทอดความคิดหรือความรู้
ไปสู่การปฏิบัติในการท างาน ซึ่งจะท าให้คนในองค์กร
สามารถที่จะท าความปรารถนาและความต้องการให้
กลายเป็นความจริงได้ เขาจึงสรุป แนวคิดส าคัญของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ที่การให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้และความสามารถในการ

เรียนรู้ของคนในองค์กร ซึ่งเซนกิได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) บุคคล
ที่รอบรู้ 2) รูปแบบวิธีคิด 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) 
การเรียนรู้เป็นทีม และ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ  
 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัด
การศึกษา เป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 
และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน มีอ านาจใน
การตัดสินใจ รวมทั้งการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะที่ดี 
ทั้งทางด้านคุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้ง
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี  เป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมี
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ จึงจะน าไปสู่การจัดและ
การบริหารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล [3] นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุป
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้ ทรงสวัสดิ์  
แสงมณี  [4 ]  สรุปไว้ ว่ า  คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะ ด้านภาวะผู้น า 
ด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้าน
ความสามารถในการบริหาร สมชาย  พะโยม [5] สรุปไว้
ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) 
ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 4) ด้านภาวะผู้น า และ 5) ด้านความรู้
ความสามารถ ยุทธพงษ์   กิ่ งวิ ชิต  [6]  สรุป ไว้ ว่ า 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบอย่าง
พฤติกรรมของผู้บริหารที่ปรากฏให้บุคคลหรือกลุ่มคน
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา   
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ควรมีคุณลักษณะผู้น าใน 5 ด้าน คือ 1) วิสัยทัศน์ 2) การ
ตัดสินใจ 3) ความรับผิดชอบ 4) การติดต่อสื่อสาร และ 
5) คุณธรรมและจริยธรรม คณิตตรา  เจริญพร [7] สรุป
ไว้ว่า คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้น า 2) ด้าน
วิชาการ 3) ด้านคุณธรรม 4) ด้านบุคลิกภาพ และ        
5) ด้านความสามารถในการบริหาร และสุติมา  ไชยบ ารุง 
[8] สรุปไว้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย 5 ด้ าน ได้แก่  1 )  คุณลักษณะด้ าน
บุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3) ด้านความรู้
ความสามารถในการบริหาร 4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 
5) ด้านความเป็นผู้น าในการท างาน ผู้วิจัยจึงน ามา
สังเคราะห์ได้คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านการ
จัดการระบบสารสนเทศ 3) ด้านบุคลิกภาพ 4) ด้าน
ความสามารถในการบริหาร และ 5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังจะเห็นได้จากการก าหนด
เป้าประสงค์ประการหนึ่งว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และก าหนดเป็น
กลยุทธ์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โดยการจัด
ประ ชุม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก าร ในด้ านการ เป็ นผู้ น า  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ [9] ส่วนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ของสถานศึกษานั้นส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้
ความส าคัญกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังจะเห็น
ได้จาก โครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สู่ความ
เป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2559 โดยมีหลักการและเหตุผล
ว่า องค์กรที่มีการบริหารงานเป็นเลิศจะมีระบบการ
พัฒนาองค์กร (Organization development) และ
จัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี เพื่อสร้างบรรยากาศ ความ
พร้อมกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพวิธีการ
ท างาน ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ      กลยุทธ์ และเป้าประสงค์เพื่อบรรลุภารกิจ
ขององค์กรอย่างท่ัวถึง ตลอดจนเป็นเครื่องมือท่ีองค์กรจัด
ให้ มี ขึ้ น เ พื่ อ สนั บสนุ นกา รพัฒนาทั กษะ  คว าม รู้
ความสามารถที่เหมาะสม ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เกิดความผาสุก การท างานร่วมแรง ร่วมใจอย่าง

เหมาะสมยั่งยืนและสนับสนุนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
สู่ความเป็นเลิศการพัฒนาองค์กรนั้นจึงถือเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นในการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม การท างานเป็นทีม โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจ [9] 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าสถานศึกษาไปสู่
ความส าเร็จในทุก ๆ ด้านรวมถึงการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้วย ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา    
เขต 1 ซึ่งยังไม่มีใครศึกษามาก่อน ดังนั้นผลการศึกษาที่
จะได้จากการวิจัยครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อันจะเป็นข้อมูล
พื้นฐานส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
น าไปใช้เป็นแนวทางและพัฒนาผู้บริหารให้มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     2.2 เพื่อศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1    
     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ ของสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 188 คน [9] 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
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การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.  ด้านบุคคลที่รอบรู้   

2.  ด้านรูปแบบวิธีคิด   

3.  ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วมกัน   

4.  ด้านการเรียนรู้เป็นทีม  

5.  ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 126 คน ซึ่งได้จากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่  และ    
มอร์แกน [10] ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีการจับสลาก 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านการจัดการระบบ
สารสนเทศ 3) ด้านบุคลิกภาพ 4) ด้านความสามารถใน
การบริหาร และ 5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
3.2.2 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านบุคคลที่รอบรู้ 2) ด้านรูปแบบวิธีคิด  3) ด้านการ
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  4) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และ 5) 
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ   

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     การศึกษาครั้ งนี้มุ่ งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 ก าหนด
กรอบแนวคิดการวิ จั ย  โดยมีตั วแปรที่ ศึ กษา  คื อ 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านการจัดการ
ระบบสา รสน เทศ  3 )  ด้ า นบุ ค ลิ กภ าพ  4 )  ด้ า น
ความสามารถในการบริหาร และ 5) ด้านมนุษยสัมพันธ์  
และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย 5 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคคลที่รอบรู้ 2) ด้านรูปแบบวิธีคิด 3) 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  4) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม 
และ 5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แสดงดังรูปที่ 1 

 

     ตัวแปรที่ศึกษา                       ตัวแปรที่ศึกษา  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. สมมุติฐานการวิจัย 
     คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
   
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
     เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา    
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 38 ข้อ ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม จ านวน 7 ข้อ ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ 
จ านวน 5 ข้อ ด้านบุคลิกภาพ จ านวน 9 ข้อ ด้าน
ความสามารถในการบริหาร จ านวน 8 ข้อ และ ด้าน
มนุษยสั มพั นธ์  จ าน วน  9 ข้ อ  ซึ่ ง มี ลั กษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 -1.0 และ
มีค่าความเช่ือมั่น .96 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

2.  ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ   

3.  ด้านบุคลิกภาพ   

4.  ด้านความสามารถในการบริหาร  

5.  ด้านมนุษยสัมพันธ์       
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 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นองค์กร
แห่ง การเรียนรู้ของสถานศึกษา จ านวน 39 ข้อ ได้แก่ 
ด้านบุคคลที่รอบรู้ จ านวน 8 ข้อ ด้านรูปแบบวิธีคิด  
จ านวน 8 ข้อ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จ านวน 8 ข้อ 
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม จ านวน 7 ข้อ และ ด้านการคิด
อย่ าง เป็นระบบ จ านวน 8 ข้ อ  ซึ่ งมีลั กษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ  ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8 
-1.0 และมีค่าความเช่ือมั่น .98  
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ด้วยการหา
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ     
 วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ข้อมูลการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)   
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
7.สรุปผลการวิจัย 
     7.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวม และเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ
ด้านที่มี ค่ า เฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ด้ านการจัดการระบบ
สารสนเทศ  
     7.2 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม รองลงมา คือ ด้านบุคคลที่รอบรู้ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านรูปแบบวิธีคิด และด้านการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน 
     7.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตาราง ที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับสภาพการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
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1.  ด้านคณุธรรมจรยิธรรม .53** .30** .43** .49** .31** .47** 
2.  ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ .72** .54** .50** .47** .55** .64** 
3.  ด้านบุคลิกภาพ .71** .49** .60** .58** .45** .66** 
4.  ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ .80** .53** .58** .48** .55** .68** 
5.  ด้านมนุษยสัมพันธ์ .63** .35** .39** .50** .36** .51** 

รวม .82** .54** .60** .61** .54** .72** 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
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จากตารางที่ 1 พบว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อยู่
ในระดับค่อนข้างสูง (r = .72) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการ
วิจัย โดยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งกรเรียนรู้
สูงสุด คือ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ 
(r = .68) รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ (r = .66) 
และต่ าสุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
8. อภิปรายผล 
     8.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยด้านที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม รองลงมา คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ ทั้งนี้
เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ตะหนักถึง
ความส าคัญของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ง
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา เป็นผู้ท า
หน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน มีอ านาจในการตัดสินใจ 
รวมทั้งการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะที่ดี ทั้งทางด้าน
คุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ดี เป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถ จึงจะน าไปสู่การจัดและการบริหาร
สถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณิตตรา  เจริญพร [7] วิจัย
เรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับมากที่สุด 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา  ทองไทย [11] วิจัย

เรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
สิงห์บุรี และอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
     8.2 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม รองลงมา คือ ด้านบุคคลที่รอบรู้ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านรูปแบบวิธีคิด และด้านการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก  ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่
ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งมีความส าคัญกับองค์กรในแง่ของการปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ ยนแปลงอย่างต่อ เนื่ องตลอดเวลา 
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทุกระดับท้ังระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์กรต้องมีการแสวงหาความรู้ในการ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อท าให้องค์กรมีความพร้อม
ที่จะใช้ความรู้และความสามารถของบุคลากรเหล่านั้น ทั้ง
ระดับผู้ บริ หาร  และระดับผู้ ปฏิบัติ งานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณิชชารัตน์  เนาวรัตน์ [12] วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนระยองวิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ พัทธ์สิดา  มีบุญ [13] วิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีโดยรวม 
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
     8.3 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ ในระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหาร
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เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีจะสามารถ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดย
ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกระดับ มีการเรียนรู้ และ
สร้างความรู้เพื่อเพ่ิมพูนสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและขยาย
ขอบเขตความสามารถของตนเองจึงท าให้สถานศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศุภรัตน์  ทิพยะพร [14] วิจัยเรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรหมั่นฝึกฝนตนเองใน
การมองโลกในแง่ดี ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นทุก
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน แล้วพิจารณาตามความเป็น
จริง และเมื่อเกิดปัญหาให้พิจารณาว่าทุกปัญหาแก้ไขได้ 
ควรศึกษาหาความรู้ เพิ่ ม เติมในการใ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ควรติดตาม
ข่าวสาร สถานการณ์  ต่าง ๆ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และอื่น ๆ เพื่อน ามาประกอบการบริหารสถานศึกษา 
และควรจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้
พบปะพูดคุยกันเป็นประจ า หรืออาจก าหนดให้มีการ
ประชุมประจ าเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน  
     9.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัด
ประกวดผลงานด้าน ต่าง ๆ โดยการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ช่วยสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของครูที่จะ
เกิดประโยชน์กับสถานศึกษา จัดสัมมนา/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา ตามความต้องการ และความ
ถนัดของแต่ละคน ผู้บริหารควรจัดอบรม/สัมมนา เพื่อ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ขององค์กร  
     9.1.3  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับ
คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร ซึ่งจะท าให้
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีผลที่ดีในทิศทางเดียวกัน 
 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการจัดการระบบ
สารสนเทศ ซึ่งมีความส าคัญในการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันนี้ 
     9.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในด้านรูปแบบวิธี
คิด และด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
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บทคัดย่อ 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของ
ครูที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ  
ผู้บริหารและครู  จ านวน 346  คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1)  แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  2)  สุขภาพองค์การ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูกับสุขภาพองค์การของ
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 4)  แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ
องค์การของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ด้านแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ด้านแบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน  ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์และด้านแรงจูงใจใฝ่อ านาจ สามารถพยากรณ์สุขภาพ
องค์การได้ร้อยละ 61.40  และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ Z'y =  0.455x1.1 + 
0.151x2.3 + 0.187x2.2 + 0.199x1.2 
ค าส าคัญ : แบบภาวะผู้น า,แรงจูงใจ, สุขภาพองค์การ 
 

Abstract 
               The purpose of this research was  to study the leadership styles of school administrators 
and the teachers’motivation in working affecting organizational health of schools under the 
secondary educational service area office 6. The samples were 346 school administrators and 
teachers. The research instrument was a questionnaire. The statistical techniques use in data analysis 
were percentage, mean standard deviation, Pearson’s product moment correlation and multiple 
regression analysis.The research findings were as follows: 1) The level of the administrators’ 
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leadership styles and the teachers’ work motivation, as a whole and each aspect, were at a high 
level. 2) The level of organizational health of school, as a whole and each aspect, were at a high 
level. 3) The relationship between the administrators’leadership styles and the teachers’work 
motivation and organizational health of school was highly positive with the statistied significance of 
.01 level. 4) The administrators’ leadership styles and the teachers’work motivation affecting 
organizational health of school under the secondary educational service area office 6 in 4 aspects of 
transformational leadership, transactional leadership, affiliation motive and power motive can be 
used to predict the organizational health of school at 61.40%. The predict equation can be written in 
standard scores as Z'y =  0.455x1.1 + 0.151x2.3 + 0.187x2.2 + 0.199x1.2 
Keyword: leadership styles, motivation, organizational health 
 
1. บทน า 
     การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคมและการศึกษายังมีบทบาทส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศซึ่งองค์การที่มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาการศึกษาก็คือโรงเรียน โดยโรงเรียนมีความส าคัญ
ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ 
โรงเรียนท าหน้าที่สร้างฐานให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้
สามารถรองรับการต่อยอดทางความรู้ความคิดจริยธรรม
และการสร้างสรรค์ ถ้าโรงเรียนมีสุขภาพดีจะท าให้การ
บริหารมีประสิทธิผล ในระยะที่ผ่านมามีนักวิชาการเห็น
ความส าคัญและน ามาศึกษาวิจัยดังผลงานวิจัยของ 
อารยา ทริดสังข์ [1] พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน 
อันดับแรกได้แก่ ความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
รองลงมาคือเกียรติศักดิ์ของโรงเรียน และอ านาจอิทธิพล
ของผู้บริหารโรงเรียนและงานวิจัยของวรรณี หิรัญญากร 
[2] ก็พบว่า ภาวะผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กับสุขภาพองค์การโดยรวมและ รายด้านมีความสัมพันธ์
กันทางบวกและสามารถพยากรณ์สขุภาพองค์การได้อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติส่วนผลการวิจัยของพิรจิต บุญ
บันดาล [3]  พบว่า   ตัวแปรพยากรณ์ที่พยากรณ์
ประสิทธิผลองค์การ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า แบบภาวะผู้น าที่
ผู้บริหารเลือกใช้และแรงจูงใจในการท างานจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ภาวะผู้น ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานให้สมัฤทธ์ิผลเพราะ
ภาวะผู้น าคือพฤติกรรมของผู้น าหรือความสามารถของ
ผู้น าท่ีมีอิทธิพลในการจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ท างานมุ่งสู่
เป้าหมายขององค์การและในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันสูง แรงจูงใจในการท างานก็ถือว่ามี

ความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานเพราะแรงจูงใจ คือ 
พลังภายในของแต่ละคนซึ่งถูกกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเพื่อไปสู่ เป้าหมายที่ตนเอง
ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรจิต บุญบันดาล 
[3] พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลขององค์การได้ ส่วนงานวิจัยของ คณพงศ์   
ดาเลิศ [4] พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เป็นตัวแปร
พยากรณ์ สุ ขภาพของ โ ร ง เ รี ย น เทศบาล  ใน เขต
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีดีที่สุด  
 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศ 
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวถือเป็นภารกิจส าคัญเร่งด่วนของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จะต้องด าเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เกิดขึ้น ทั้งปัญหาของคุณภาพการศึกษาของชาติที่ส่งผล
กระทบต่อสั งคมต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ออนไลน์, 2558)[5] และจากผล
การด าเนินการจัดการศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่
มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          
ปีการศึกษา 2556 ที่พบว่า นักเรียนมีความสามารถคิด
อย่างเป็นระบบมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตลอดจน ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน (ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6[6] จากข้อมูลดังกล่าว
บ่งช้ีว่า โรงเรียนยังไม่สามารถท างานไดตรงตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
และสภาพการด าเนินการทั่วๆไปของโรงเรียน จาก
การศึกษางานวิจัยของวรรณี หิรัญญากร [2] พบว่าแบบ
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนของผู้บริหารสามารถพยากรณ์สุขภาพ
องค์การของโรงเรียนได้ และงานวิจัยของคณพงศ์ ดาเลิศ 
[4] พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจก็เป็นตัวพยากรณ์สุขภาพ
องค์การของโรงเรียนได้ดีที่สุด  
 จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า
แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการ
ท างานของครูส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดนโยบาย
เพื่อพัฒนาสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาระดับแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 2.2 เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครู
กับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 2.4 เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
และแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อสุขภาพ
องค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6   
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและ
แรงจูงใจในการท างานของครู กับสุขภาพองค์การของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก 
 3.2 แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและ
แรงจูงใจในการท างานของครูส่งผลต่อสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

      4.1.1 แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ใช้กรอบ
แนวคิดของ บาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990, 
pp. 13–20 ; อ้างถึงใน อมรรัตน์ โสธารัตน์, 2550, หน้า 
21-22) [7] 
     4.1.2 แรงจูงใจในการท างานของครู ใช้กรอบแนวคิด
ของแมคคลีแลนด์ (David C.McCelland, 1960; อ้างถึง
ใน ยุพาภรณ์ ขานพล, 2551, หน้า 33) [8] 
     4.1.3 สุขภาพองค์การของโรงเรียน ใช้กรอบแนวคิด
ของฮอยและ ซาโบ (Hoy & Sabo, 1997, p. 144; อ้าง
ถึงใน คณพงศ์ ดาเลิศ, 2555, หน้า 19) [4] 
4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร  
     ตัวแปรต้น คือ 1) แบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน ประกอบด้วย แบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(x11)  และแบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (x12) 2) 
แรงจูงใจในการท างานของครู ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์  (x21)  2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (x22) 3) 
แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (x23) 
     ตัวแปรตาม คือ สุขภาพองค์การของโรงเรียน (y) 
ประกอบด้วย 1) เกียรติศักดิ์ของโรงเรียน 2) ความเป็น
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 3) อ านาจอิทธิพลของผู้บริหาร
โรงเรียน 4) การสนับสนุนทรัพยากร  5) การอยู่ร่วมกัน
ของครู  6) การมุ่งเน้นวิชาการ 
4.3 ขอบเขตด้านประชากร 
     4.3.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
จากโรงเรียนมัธยมจ านวน 54 โรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในปี
การศึกษา 2557 ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 173 คน 
และครูจ านวน 3,120 คน รวมทั้งสิ้น 3,293 คน   
     4.3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จ านวน 
346 คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางของเครซี่และมอร์แกน [9] ซึ่งผู้วิจัยได้น าผู้บริหาร
ทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 173 คนและครู 
จ า น วน  1 73  ค น  โ ดยแต่ ล ะส ถานศึ กษา เที ย บ
บัญญัติไตรยางศ์ ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยดังนี้ 
      5.1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและบทความทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบภาวะผู้น าของ
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ผู้บริหารโรงเรียน แรงจูงใจในการท างานของครูและ
สุขภาพองค์การของโรงเรียน 
     5.1.2 สรุปข้อมูลและสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง
เกี่ยวกับแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารและแรงจูงใจในการ
ท างานของครู และสุขภาพองค์การของโรงเรียนและ
น าเสนอแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบแนะน าในการปรับปรุง 
จากนั้นให้กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  ตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ซึ่งข้อค าถามที่มีค่า IOC ที่ 
0.6 มี 1 ข้อ ข้อค าถามที่มีค่า IOC ที่ 0.8 มี 18 ข้อและ 
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ที่ 1.0 มี 56 ข้อ  
     5.1.3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 
เสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองและน ามาวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมั่นและน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ วท า เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่ อ เก็บข้อมูลต่อไป ซึ่ ง
แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมีค่าความเช่ือมั่น .97 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรง
จูงในในการท างานของครู มีค่าความเช่ือมั่น .87 แลละ
แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพองค์การ มีค่าความเช่ือมั่น 
.96 ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นแบบสอบถามจริงได้ 
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัย
วิทยาราชภัฏราชนครินทร์เพื่อขอความร่วมมือจาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
6 และผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
ไปรษณีย์ จากนั้นผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดและ
ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
5.3 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     5.3.1 สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน  
      5.3.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  1) การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
        2 )  การวิ เ คราะห์ถดถอยพหุคูณ  ด้ วยวิ ธี
stepwise 
 
6. ผลการวิจัย 
6.1 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

          6.1.1 ผลการศึกษาระดับแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียน แรงจูงใจในการท างานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
          6.1 .2 สุขภาพองค์การของโรงเรี ยนสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
          6.1.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์แบบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครู
กับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า  มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
          6.1.4 ผลการศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อ
สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า แบบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง   แบบภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมพันธ์ และแรงจูงใจใฝ่อ านาจ ส่งผลต่อสุขภาพ
องค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 สามารถพยากรณ์สุขภาพองค์การของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ได้ร้อยละ 61.40 สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ Z'y =  0.455x1.1 + 
0.151x2.3 + 0.187x2.2 + 0.199x1.2 
          จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
อธิบายได้ดังนี้ 1) แบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผล
ทางบวก กล่าวคือ หากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (x11) 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้สุขภาพองค์การของ
โรงเรียน (y) มีค่าเพิ่มขึ้น .455 หน่วยมาตรฐาน 2) 
แรงจูงใจใฝ่อ านาจส่งผลทางบวก กล่าวคือ หากแรงจูงใจ
ใฝ่อ านาจ (x2.3) เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้
สุขภาพองค์การของโรงเรียน (y) มีค่าเพิ่มขึ้น 0.151 
หน่วยมาตรฐาน 3) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ส่งผลทางบวก 
กล่าวคือ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (x2.2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
มาตรฐาน จะท าให้สุขภาพองค์การของโรงเรียน (y) มีค่า
เพิ่มขึ้น 0.187 หน่วยมาตรฐาน 4) แบบภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนส่งผลทางบวก กล่าวคือ หากแบบภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน (x1.2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท า
ให้สุขภาพองค์การของโรงเรียน (y) มีค่าเพิ่มขึ้น 0.199 
หน่วยมาตรฐาน  
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7. อภิปรายผลการวิจัย 
7.1 ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้  
     7.1.1 ผลการศึกษาระดับแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน พบว่า  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยแบบ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีคา่เฉลีย่สูงสดุ คือ ด้าน
แบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ แบบภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารแสดงถึง
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้  มี
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อิสรา วิรัชกุล [10] ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  สังกัด
ส านัก งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัยธมศึกษาเขต 6 พบว่า มี
ภาวะผู้น าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนแรงจูงใจในการ
ท างานของครู ผลการวิจัยพบว่า  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยแรงจูงใจในการท างานของครูที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ รองลงมา คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ส่วนแรงจูงใจในการท างานของครูที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่อ านาจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
ใน โรง เรี ยน สั งกั ดส า นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 6 มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองอย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ ทั้งงานในหน้าที่
การสอนและงานที่ได้รับมอบหมายโดยคิดถึงผลที่จะเกิด
ขึ้นกับเด็กนักเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งความส าเร็จนักเรียนเป็น
แรงจู ง ใจที่ ส าคัญอีกอย่ างหนึ่ งที่ ท า ให้ครู มีความ
กระตือรือร้นและมีการน ากิจกรรมใหม่ๆมาใช้ในการเรียน
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญญา สารีโพธิ์ 
[11] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองคาย ปัจจัยด้านแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
     7.1.2 จากการศึกษาผลการวิจัยสุขภาพองค์การของ
โรงเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ชุมชนให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ โรงเรียนมีสื่อและ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีการจัดการศึกษาให้สนอง
ความต้องการของชุมชุนโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนได้ ผู้ปกครองและชุมชน
ยอมรับการด าเนินงานของโรงเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กาญจนา  ชูรอด [12] ศึกษาเรื่อง สุขภาพ
องค์การของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า สุขภาพ
องค์การของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี   
     7.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของ
ครูกับสุขภาพองค์การของโรงเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์
กันในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 มีภาวะผู้น า ช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติ งานต่างๆ ขององค์การให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย คือ ช่วยให้บุคลากรขององค์การได้รับการ
ประสานงานและแนะน าการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีการสร้างแรงจูงใจอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์  โสธารัตน์ 
[7] ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับสุขภาพองค์การในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี พบว่า ภาวะ
ผู้น าโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ
องค์การในโรงเรียนโดยรวมและรายมิติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
     7.1.5 ผลการศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อ
สุขภาพองค์การของโรงเรียน พบว่า สามารถร่วมกัน
พยากรณ์สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้ร้อยละ 61.40 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มะลิวรรณ์ ภูแช่มโชติ [13] พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ 0.579 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01และงานวิจัยของ คณพงศ์ ดาเลิศ [4] ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัด
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เทศบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พบว่า 
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัย
ด้านระบบสังคม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ เป็นตัวพยากรณ์สุขภาพองค์การของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลในเขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีดทีี่สดุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     8.1.1 ผู้บริหารควรเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติใหม่โดยการ
แนะน าวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี
ขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติท่ีต่อผู้บังคับบัญชา มีความเต็มใจท่ี
จะปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น
และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  8.1 .2 ผู้ อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 6 และผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้
บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ โดยมีการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติ งานของบุคลากรเพื่อให้
บุคลากรมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งตามความ
เหมาะสม 
       8.1.3 อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 6 และผู้บริหารโรงเรียนควรสอดส่องดูแลโดยการ
จัดหาสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการเรียนการ
สอนมาให้พร้อมและเพียงพอ ให้การสนับสนุนแก่
ผู้ ใต้บั งคับบัญชา  เพื่ อ ให้สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ไ ด้
ตลอดเวลา และผู้บริหารต้องให้ความรู้ในการใช้และการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรที่มีให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและ
คุ้มค่า 
8.2 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     8.2.1 ควรส่งเสริมให้มีการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนา
แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการ
ท างานของครูที่พบว่าส่งผลต่อสุขภาพองค์การของ
โรงเรียน  โดยเป็นการศึกษาระดับโรงเรียนเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
     8.2.2 ควรมีการศึกษาแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนและแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อ
สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 กับกลุ่มประชากรอื่น เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หรือบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
     8.2.3 ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นๆที่ส่งผลต่อสุขภาพ
องค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 และในเขตพื้นที่อ่ืน 
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แนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชงิเทรา  
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใช ้

เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
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บทคัดย่อ 

               วิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานอุทยานการเรียนรู้ รอง
ผู้อ านวยการส านักงานอุทยานการเรียนรู้  ผู้อ านวยการห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย และนักวิชาการด้านการบริหารอุทยานการเรียนรู้ จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถามแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา แบบสอบถามความเหมาะสมของแนว
ทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์ ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราแบบ PCDA ดังนี้ 1) ด้านกายภาพ วางแผน
ออกแบบสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในและภายนอกอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯให้มีความผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง สะอาด
ตา มีการใช้แสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสม 2) ด้านสาระและกิจกรรม วางแผนในการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
การเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3) ด้านการบริการ จัดทีมงานให้บริการเชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง
ผู้ใช้และผู้ยังไม่เคยใช้บริการ 4) ด้านบุคลากร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ฯ 
และด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 5) ด้านการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้ฯปรับปรุงการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ    
ค าส าคัญ : การบริหารศูนย์การเรยีนรูเ้มืองฉะเชิงเทรา, การบริหารศูนย์การเรียนรูเ้มืองฉะเชิงเทราโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุง 
 

Abstract 
  This study is a future research. The purpose to study the guidelines for the administration 

of Knowledge center of Chachoengsao using modified Delphi technique. The samples were 19 
participants of the director and the deputy director of Thailand Knowledge Park, the director of living 
library in form of Knowledge Park, the director of university library and the administrative officers of 
Knowledge Park. The research instruments consisted of  questionnaires on administrative guidelines 
of Knowledge center of Chachoengsao which were used for the second time of data collection and 
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questionnaires on appropriate administrative guidelines of Knowledge center of Chachoengsao. The 
statistics used in data analysis were median and range between quartile. The research findings were 
in the PDCA style as follows: The aspect of physical management: the Knowledge center of 
Chachoengsao was planned and designed the inside and outside environment and atmosphere to be 
relaxed, neat and clean including using natural lights and proper air conditioner system (P). The 
aspect of content and activity management:    Knowledge center of Chachoengsao planned activities 
in order to promote learning needs of the target group (P). The aspect of service management: 
Knowledge center of Chachoengsao created teams in order to provide proactive services to users 
and person who has never used the services (D). The aspect of personnel management: 
Chachoengsao municipality improved the development plan for officers and developed the 
personals continually (A). The aspect of management: Knowledge center of Chachoengsao improved 
the operating plans in accordance with the analysis results of development plan of Knowledge 
center (A). 
Keywords: The administration of  Knowledge center of Chachoengsao, The modified Delphi 
technique 
 
1. บทน า 
     สังคมไทยในสภาวการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเน้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ “คน” อันเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศ โดยโจทย์ส าคัญอันเป็น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา “คน” คือ ระบบ
การศึกษาไทยและการเรียนการสอนทีย่ังไม่เอื้ออ านวยให้
เด็ก คิดเป็น ท าเป็น กล้าคิด กล้าท า ท าให้มีปัญหา
สืบเนื่องมาถึงการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และการศึกษา เกิดปัญหาวิกฤติและ
ความสับสนในสังคมไทย สาเหตุส าคัญประการหนึ่งเกิด
จากปัญหาคนไทยโดยรวมและไม่ว่าเด็กเยาวชนหรือ
ผู้ใหญ่ยังอ่านหนังสือน้อย ไม่มีนิสัยรักการอ่าน ระบบ
การศึกษาไทยไม่ได้ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน
และใช้ห้องสมุด ห้องสมุดที่มีกลุ่มเป้าหมายให้บริการ
ประชาชนขาดการสนับสนุนจากรัฐ มีงบประมาณจ ากัด 
มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและด าเนินงาน ปัญหา
สถานภาพของบรรณารักษ์ นอกจากนี้ประชาชนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากห้องสมุด ภาพลักษณ์ห้องสมุดที่ให้บริการประชาชน
ในสายตาประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่น ยังเป็นห้องสมุด
แบบเดิม คือ สถานท่ีเก็บหนังสือ เงียบยังไม่สามารถจูงใจ 
หรือกระตุ้นความสนใจในวงกว้าง น ามาสู่แนวคิดการ
ก่อตั้ งห้องสมุดมี ชีวิตในรูปแบบและบริบทของไทย 
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ [1] 

     เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้ตระหนักถึงการพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล พุทธศักราช 2555-2558 ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [2] โดยการสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยทักษะหลายทาง มี
ภารกิจหลัก 3 ประการ คือ การให้บริการห้องสมุด การ
จัดการความรู้ การกระจายและถ่ายทอดองค์ความรู้  
     ดังนั้นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงจ าเป็นต้องมีแนว
ทางการบริหารที่จะท าให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานและเสริมสร้าง
ศักยภาพ เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราเป็น
องค์กรใหม่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีขาดประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในการบริหารและด าเนินการ อีกทั้งเพื่อ
ทราบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานศูนย์
การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  
     จ า ก ที่ ก ล่ า ว ม า ผู้ วิ จั ย มี ค ว า ม ส น ใ จ ศึ ก ษ า
กระบวนการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการบริหารศูนย์การ
เรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยใช้เทคนิคเดล
ฟายซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ใช้ในการตัดสินใจหรือลง
ข้อสรุปของการหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ จัดการ 
โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง  
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมือง
ฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 5 
ด้าน  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการบริหารงาน
ของศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สังกัด เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุง อ้างถึงใน แสงเพ็ช ทองไชย [3] โดยน า
หลักการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ปริทรรศน์ 
พันธุบรรยงก์ [4] มาพัฒนาขอบข่ายการบริหาร  5 
ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านสาระและกิจกรรม 3) 
ด้านการบริการ 4) ด้านบุคลากร 5) ด้านการบริหาร
จัดการ  
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     3.2.1 ประชากร ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการส านักงาน
อุทยานการเรียนรู้ จ านวน 1 คน 2) รองผู้อ านวยการ
ส านั ก งานอุทยานการ เ รี ยนรู้  จ านวน  1  คน  3 ) 
ผู้อ านวยการห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 
จ าน วน  10  คน  4 )  ผู้ อ า นวยการส านั กหอสมุ ด
มหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน 5) นักวิชาการด้านการ
บริหารส านักงานอุทยานการเรียนรู้ จ านวน 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 27 คน  
     3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิและได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 
(Quota Sampling) ไว้ดังนี้ ผู้อ านวยการส านักงาน
อุทยานการเรียนรู้  จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการ
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ จ านวน 3 คน 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน 
นักวิชาการด้านการบริหารอุทยานการเรียนรู้ จ านวน 9 
คน รวมทั้งสิ้น 19 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 
4. ตัวแปรที่ศึกษาการวิจัย 
     การบริหารงานศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา 5 
ด้าน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการด าเนินงานห้องสมุดมี
ชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) 

ด้านสาระและกิจกรรม 3) ด้านการบริการ 4) ด้าน
บุคลากร 5) ด้านการบริหารจัดการ 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สังกัด เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงในการพัฒนาแนว
ทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยการให้
ผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 รอบ เพื่อเป็น
การพัฒนาแนวทางการบริหารห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยก าหนดขอบข่ายการ
บริหารงานศูนย์การ เรี ยนรู้ เมืองฉะเ ชิง เทรา  การ
ศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ศึกษาตามขอบข่ายและภารกิจการ
บร ิหารงาน 5 ด้าน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ [5] ซึ่งได้น าหลักการบริหาร
แบบวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาขอบข่ายการ
บริหารแต่ละด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านสาระ
และกิจกรรม 3) ด้านการบริการ 4) ด้านบุคลากร 5) ด้าน
การบริหารจัดการ  
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
     วิธีด าเนินการวิจัยศึกษาแนวทางการบริหารศูนย์การ
เรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้
ดังนี้  
     ขั้นตอนท่ี 1 ข้ันก าหนดขอบเขตการวิจัย ผู้วิจัยศึกษา 
เอกสาร และงานวิชาการต่างๆ เพื่อมาก าหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัย  
     ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเลือกผู้เช่ียวชาญผู้วิจัยได้คัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ต่างๆ ท่ีก าหนดไว้  
     ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสร้างแบบสอบถามรอบแรก ในการ
สร้างแบบสอบถามครั้งนี้ใช้ค าถามแล้วน าเครื่องมือตรวจ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากนั้นน ามาพัฒนาให้
เครื่องมือมีความสมบูรณ์ แล้วน าไปเก็บข้อมูลในรอบที่ 1 
เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละ
แนวทางและเสนอแนวทางเพิ่มเติมที่ผู้เช่ียวชาญคิดว่า
เห็นสมควรในแต่ละแนวทาง  
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 ขั้นตอนที่  4 ขั้นวิ เคราะห์แบบสอบถามรอบที่  1 
ค าตอบท่ีได้ถูกน ามาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน เพ่ือคัดเลือก
แนวทางที่มีค่ามัธยฐานเกิน 3.50 ขึ้นไป เพื่อไปเป็น
แนวทางในรอบที่ 2 ส่วนแนวทางใดท่ีมีค่ามัธยฐานต่ ากว่า 
3.50 ถือว่าแนวทางนั้นไม่เหมาะสมที่น าไปใช้ในรอบที่ 2  
 ขั้นตอนที่  5  ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่  2 
ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามที่มีค าถามปลายปิดเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกประมาณค่าของแนวทางการบริหาร
ห้องสมุดมีชีวิต พร้อมทั้งแสดงค่ามัธยฐานแล้วส่งส ารวจ
ครั้งท่ี 2  
 ขั้นตอนท่ี 6 ข้ันวิเคราะห์แบบสอบถามรอบที่สอง น า
ค าตอบมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานเพื่อหาแนวโน้มเข้าสู่
ศูนย์กลางของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและการวัด
การกระจายของข้อมูลเพื่อให้ได้ความสอดของแนว
ทางการบริหารห้องสมุดมีชีวิตจากผูเ้ชี่ยวชาญด้วยค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์  
 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่สามเป็น
แบบสอบถามปลายปิดโดยในแบบสอบถามระบุค่า    
มัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์พร้อมทั้งระบุด้วยว่า
ผู้เช่ียวชาญคนนั้นมีความเห็นอยู่จุดใด ในหรือนอกพิสัย
ระหว่างควอไทล์ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบถ้า
ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญแตกต่างจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
 ขั้นตอนท่ี 8 ข้ันวิเคราะห์แบบสอบถามรอบที่สาม ซึ่ง  
มัธยฐาน คือ คะแนนตัวที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มเมื่อจัด
เรียงล าดับแล้วส่วนพิสัยระหว่างควอไทล์ คือ ผลต่าง
ระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์ที่ 1 ถ้าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์แคบแสดงว่าค าตอบที่วิเคราะห์ได้นั้นมีความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกัน  
 ขั้นตอนท่ี 9 สรุปผลการวิจัย 
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ วิ จั ยขอหนั งสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อขอความร่วมมือ
จากกลุ่มตัวอย่าง และผู้วิจัยส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้ง 3 รอบ จากนั้นผู้วิจัย
รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดและท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลที่จะได้ทราบแนวทางการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ เมืองฉะเชิงเทรา ในแต่ละด้าน โดย
แนวทางแต่ละแนวทางใช้การวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน 
โดยก าหนดเกณฑ์ส าหรับแปลผล ฉัตรนภา พรหมมา [6] 

การวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 1, 2, และ 3 แนวทางใดมี
ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ถือว่าแนวทางนั้นมีความ
เหมาะสม และแนวทางใดท่ีมีค่ามัธยฐานต่ ากว่า 3.50 ถือ
ว่าไม่เหมาะสม และใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทางที่
ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ได้แนวทางการ
บริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราถูกต้องสมบูรณ์
และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
6.4 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์แบบสอบถามแนวทางและการพัฒนาแนว
ทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สังกัด
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการหาค่ามัธยฐาน   

สูตร Mdn = 
2

1N   และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ 

(Inter-Quartile Range) สูตรค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ 
IQR = Q3 – Q1 

 

7. ผลการวิจัย 
     จากการตอบแบบสอบถามด้วยเทคนิลเดลฟายแบบ
ปรับปรุงทั้ง 3 รอบของผู้ เ ช่ียวชาญ ได้แนวทางการ
บริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ดังนี้  
     1) ด้านกายภาพ พบว่า การวางแผน (P: Plan) แนว
ทางการวางแผนออกแบบสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในและภายนอกอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯให้มีความผ่อน
คลาย ปลอดโปร่ง สะอาดตา มีการใช้แสงธรรมชาติ มี
ระบบปรับอากาศและพื้นที่อ่านหนังสือที่เหมาะสม (P3) 
โดยมีค่ามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 5.00 การด าเนินงาน 
(D: Do) แนวทางก าหนดเส้นทางและจัดท าป้ายบอกทาง,
มอบหมายสถาปนิกออกแบบอาคาร และจัดประชุมเรื่อง
พฤติกรรมการใช้งานและการให้บริการ (D1-D3) โดยมี
ค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การตรวจสอบ (C: 
Check) แนวทางตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้ตรงตาม
แบบ และตรวจสอบพฤติ กร รมความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการเพื่อออกแบบพื้นที่ใช้งาน
อาคารให้ตรงกับความต้องการ (C1,C3) โดยมีค่ามัธยฐาน
ทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การปรับปรุงแก้ไข (A: Act) 
แนวทางปรับปรุงถนนให้ เ ช่ือมกับอาคาร ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกอาคารและพื้นที่ใช้
สอยให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ (A1-A3) โดยมี
ค่ามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 4.00  
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     2) ด้านสาระและกิจกรรม พบว่า การวางแผน (P: 
Plan) แนวทางวางแผนจัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (P3) โดยมี
ค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 5.00 การด าเนินงาน (D: 
Do) แนวทางด าเนินการรวบรวมสื่อให้เป็นหมวดหมู่ ใช้ได้
สะดวก จัดสรรงบประมาณจัดซื้อสื่อตามแผน และด าเนิน
กิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ (D1-D3) โดยมีค่ามัธยฐานท้ัง 3 
รอบ เท่ากับ 4.00 การตรวจสอบ (C: Check) แนวทาง
ตรวจสอบการใช้บริการสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบ
สื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และตรวจสอบเนื้อหา
กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการสนใจ (C1-C3) โดยมีค่ามัธยฐานทั้ง 
3 รอบ เท่ากับ 4.00 การปรับปรุงแก้ไข (A: Act) แนว
ทางการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ กิจกรรม และจัดหาสื่อ
ใหม่ ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย 
(A1-A3) โดยมีค่ามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 4.00  
     3) ด้านการบริการ พบว่า การวางแผน (P: Plan) 
แนวทางการวางแผนการให้บริการที่เอื้อต่อการใช้งาน
ด้วยตนเอง ก าหนดเป้าหมาย การให้บริการที่สะดวก 
เที่ยงตรง และวางแผนการบริการเชิงรุก(P1-P3) โดยมี
ค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การด าเนินงาน (D: 
Do)  แนวทา งการจั ดที มงาน ให้บริ ก าร เ ชิ ง รุ กแก่
กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ใช้และผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ (D3) โดย
มีค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 5.00 การตรวจสอบ (C: 
Check) แนวทางการตรวจสอบผลการบริการให้เอื้อและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และตรวจสอบการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีเพื่อพัฒนาการให้บริการ (C1-C2) 
โดยมีค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การปรับปรุง
แก้ไข (A: Act) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การใช้งานด้วยตนเองและคุณภาพการบริการของ
เจ้าหน้าที่ให้ สะดวก แม่นย า และปรับวิธีการให้บริการ
เชิงรุก (A1-A3) โดยมีค่ามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 4.00  
     4) ด้านบุคลากร พบว่า การวางแผน (P: Plan) แนว
ทางการวางแผนจัดหาผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ และจัด
แผนอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต (P1-P3) โดยมี
ค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การด าเนินงาน (D: 
Do) แนวทางการจัดหาผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ และจัด
อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
เจตคติที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต (D1-D3) โดยมีค่า  
มัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การตรวจสอบ (C: 
Check) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ี และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกคนเพื่อการพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น (C1-
C3) โดยมีค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00  การ
ปรับปรุงแก้ไข (A: Act) แนวทางการปรับปรุงแผนการ
พัฒนาบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ฯ และด า เนินการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (A3) โดยมีค่ามัธยฐานทั้ง 3 
รอบ เท่ากับ 5.00  
 5) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การวางแผน (P: 
Plan) แนวทางการวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน และ
จัดประชุมวางแผนให้ผู้ใช้บริการมีส่วนในการวางแผน 
และวางแผนจัดท าแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ (P1-P3) 
โดยมีค่ามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การด าเนินงาน 
(D: Do) แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนการบริหาร
ของเทศบาลและแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯที่วางไว้
อย่างต่อเนื่อง (D1-D3) โดยมีค่า  มัธยฐานทั้ง 3 รอบ 
เท่ากับ 4.00 การตรวจสอบ (C: Check) แนวทางการ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้ตรงตามแผน และใช้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียประเมินผลการด าเนินงาน และตรวจสอบการ
ด าเนินงานให้อยู่ในแผน (C1-C3) โดยมีค่ามัธยฐานทั้ง 3 
รอบ เท่ากับ 4.00 การปรับปรุงแก้ไข (A: Act) แนว
ทางการปรับปรุงการด าเนินการให  ้สอดคล้องผลการ
วิเคราะห์แผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ (A3) โดยมีค่า   
มัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 5.00 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
8.1 ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 
     8.1.1 ด้านกายภาพ ผู้ เ ช่ียวชาญมีความเห็นที่
สอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือมี
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ได้แก่  วางแผนออกแบบ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในและภายนอกอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ฯให้มีความผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง สะอาด
ตา มีการใช้แสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม 
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้ช้บริการในปัจจุบันนิยมใช้
บริการในสถานที่มีความสวยงาม สะดวกสบาย ทันสมัย
ในบรรยากาศที่เย็นสบาย สอดคล้องกับ เพียรศิล  สุตโต 
[7] ได้กล่าวว่าการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อ
สารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกต้องสวยงาม
ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  
     8.1.2 ด้านสาระและกิจกรรม ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
ที่สอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือมี



38                                                                                         วารสารวจิัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที ่4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2560         
 

ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ได้แก่ แนวทางวางแผนในการ
จัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการสร้าง
กิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจะ
สามารถท าให้เกิดความสนใจและมีประโยชน์มากกับ
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับ ชานนท์ โกมลมาลย์ [8] 
กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และรักการ
อ่านของห้องสมุดแต่ละแห่งพบข้อน่าสนใจดังนี้ ห้องสมุด
ไทยคิด จ. สระบุรี  ท ากิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เป็นต้น ในขณะที่ห้องสมุดแห่ง
อื่นๆ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่บ้าง ทว่า
กิจกรรมที่จัดขึ้นยังไม่มีความหลากหลาย และขาดความ
ต่อเนื่องท าให้ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้บริการ  
     8.1.3 ด้านการบริการ ผู้ เ ช่ียวชาญมีความเห็นที่
สอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือมี
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ได้แก่ แนวทางจัดทีมให้บริการ
เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ใช้และผู้ยังไม่เคยใช้บริการ 
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการให้บริการเชิงรุกจสามารถ
เข้าถึงและเปิดโอกาสให้กลุ ่มเป้าหมายสนใจและใช้
บริการมากขึ้น สอดคล้องกับ จารุวรรณ สินธุโสภณ [9] 
ได้กล่าวไว้ว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการและปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดบริการต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนและการอ่าน มีผู้บริหารที่ใหค้วามส าคัญ
ของห้องสมุดส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
งานบริการให้ก้าวหน้า  
     8.1.4 ด้านบุคลากร ผู้ เ ช่ียวชาญมีความเห็นที่
สอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือมี
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ได้แก่ แนวทางเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ และด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรจะ
ท าให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ  
อมรรั ตน นาคะโร  [10]  พบว่า  บุ คลากรมีความ
กระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ท าให้มีความรู้
ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพในระดับหนึ่ง  ผู้บริหารมี
นโยบายให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ความสามารถตามสมรรถนะของต าแหน่ง 1) ด้านรูปแบบ
ความคิด 2) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 3) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม 
4) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA  

      8.1.5 ด้านการบร ิห า ร จ ัด ก า ร  ผู้ เ ช่ียวชาญมี
ความเห็นที่สอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด 
กล่าวคือมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ได้แก่ แนวทางศูนย์
การเรียนรู้ฯปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์แผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่าการปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับผลการวิ เคราะห์แผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ มี
ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับ สมจินตนา ชังเกตุ [11] กล่าวว่า ด้านการ
บริหารจัดการ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ
มาจากการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
เครือข่ายห้องสมุด ช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์และ
การให้บริการ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และด้านการประเมินผลการด าเนินงาน น าการประเมิน
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการประเมิน ประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     9.1.1 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราหรือห้องสมุดที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานห้องสมุดมี ชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้สามารถน าผลการวิจัย แนวทางการ
บริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ทั้ง 5 ด้าน แต่ละ
ด้านไปใช้เป็นแนวทางการบริหาร 
     9.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีแนวคิดในการสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือ
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ สามารถใช้แนว
ทางการบริหารด้านกายภาพไปใช้ในการเตรียมการ
ก่อสร้างอาคาร  
     9.1.3 บุคลากรในศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราหรือ
ห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ สามารถน าแนวทางในด้าน
สาระกิจกรรม และด้านการบริการ มาพัฒนาการ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
9.2 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
      9.2.1 ควรมีการวิจัยการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ เมืองฉะเชิงเทราทุกด้าน ซึ่งอาจจะใช้
เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงโดยใช้วิธีการประชุมกลุ่ม  
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ประภาภรณ ์  พลรักษ์1  นริสานันท์  เดชสุระ2  และ พรเทพ  รู้แผน3 

 

1,3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

Email: ppolruk14@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2) แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด าเนินการวิจัย 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการ
นิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 136 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้  คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 เสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2  ตอน ตอนที่ 1 สร้างแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  5  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง ตอนที่ 2 ศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 30 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการปฏิบัติการนิเทศอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  
ด้านการด าเนินการนิเทศ รองลงมาคือด้านการประเมินผลการนิเทศ ด้านการวางแผนการนิเทศ  และด้านการศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการนิเทศ 2) แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่สร้างขึ้นโดย
มีความตรงตามเนื้อหา  โครงสร้าง  และหลักวิชาการ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน 37 รายการปฏิบัติได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 9 รายการปฏิบัติ 2) ด้านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย  10 รายการ
ปฏิบัติ 3)ด้านการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 8 รายการปฏิบัติ และ 4) ด้านการประเมินผลการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 10 รายการปฏิบัติ 
ค าส าคัญ: แนวทางการส่งเสริม, กระบวนการนิเทศภายใน 
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Abstract 
  The purposes of research were to study the state of internal supervision and guideline for 

promoting of the procedural internal supervision of basic education institution administrators under 
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1. The research consisted of 2 
procedural steps: 1) studying the state of internal supervision of basic education institutions; the 
samples were 136 school administrators and a questionnaire were used as a data collection tool with 
the reliability of .92. The data were analyzed by mean and standard deviation and 2) Promote guideline 
of procedural the internal supervision of basic education institution administrators consisted of 2 steps : 
2.1) constructing guidelines for promoting the internal supervision;  the data collection tool was a 
questionnaire distributed to collect sufficient data from 5 experts and 2.2) assessing the suitability and 
feasibility of guideline for promoting the internal supervision;  to collect data 30 experts, questionnaire 
were administrated. The statistical data analysis includes mean and standard deviation. The results 
were as follows: 1) For the state of internal supervision of basic education institution administrators 
under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1, there was high level of internal 
supervision. Ranking order from most to least, the performance of internal supervision was the most. 
Followed by the evaluation of education supervision, the planning for education supervision, and the 
survey of the problems and needs of supervision, respectively. 2) For constructing guideline for 
promoting of procedural internal supervision of basic education institution administrators under 
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1, a body of message relates to the 
contents, structures and academic principle, suitable and it’s suitability and feasibility are higher than 
the criterion that has been set, consisting of 4 clauses 37 practical items: 1) a study of current 
conditions, problems, and needs of education supervision includes 9 practical items, 2) a planning for 
education supervision includes 10 practical items, 3) a process for education supervision includes 8 
practical items, and 4) the evaluation of education supervision includes 10 practical items. 
Keywords: Guidelines for Promoting, Procedural Internal Supervision  
 

 
1. บทน า 
 การนิเทศภายในสถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุ
ตามจุดหมายของหลักสูตรได้ การนิเทศภายในสถานศึกษา
ด าเนินการได้ 2 ลักษณะคือ การนิเทศภายนอกและการ
นิเทศภายใน แต่เดิมนั้นการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็น
หน้าที่ของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารการศึกษา ครูเป็น
เพียงผู้รับการนิเทศ แต่ในปัจจุบันงานนิเทศภายใน
สถานศึกษามีความส าคัญมากขึ้นอยู่กับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
ศึกษานิเทศก์มีจ านวนจ ากัดไม่สามารถสนองตอบความ
ต้องการของสถานศึกษาแต่ละแห่งไม่เหมือนกันจึงเป็นการ
ยากที่ศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอกสถานศึกษาจะรู้สภาพ

ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาและใน
สภาพปัจจุบันบุคลากรในสถานศึกษาส่วนมากมีความรู้
ความสามารถเพียงพอและบางคนยังมีความช านาญเฉพาะ
สาขาอีกด้วย จึงควรใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด และการนิเทศภายในสถานศึกษาสอดคล้องกับ
ปรัชญาหลักการและวิธีการนิเทศสมัยใหม่ที่สุด [1] ดังนั้น 
ระบบการนิเทศที่ เหมาะสม และควรน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในสภาพการณ์เช่นนี้ คือ การนิเทศภายใน
สถานศึกษา ด้วยเหตุผล คือ สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ง วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ [2] ได้ให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาไว้ว่า “การจัดการ
นิเทศภายในสถานศึกษาน่าจะมีความส าคัญมากกว่า 
เพราะผู้ที่ท าหน้าที่นิเทศเป็นผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาอยู่แล้ว 
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และมีความใกล้ชิดกับครูและนักเรียนมากกว่าผู้อื่น ย่อม
มองเห็นปัญหาและลู่ทางที่จะท าการนิเทศให้ได้ผลดีที่สุด” 
 ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีนโยบายในการด าเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษา โดยก าหนดให้ ปีการศึกษา 
2556 เป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง “Golden Year 
Learning” ได้ให้มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญกับการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูอย่างต่อเนื่อง และควรเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตการณ์สอน
ของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูเกิดความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ [3] และจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าปัญหาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษายังขาดการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
เนื่องจากผู้บริหารขาดความสนใจ ขาดทักษะ ขาดเทคนิค
ในการนิ เทศ รวมทั้ งการปฏิบั ติ การนิ เทศภายใน
สถานศึกษาไม่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ผู้บริหารขาดความรู้  ความเข้าใจใน
กระบวนการนิเทศ ไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง  ขาด
ความต่อเนื่องและผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษา จากปัญหา
ดังกล่าวกระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา  
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เพื่อเสริมสร้ างความรู้   ความเข้ าใจ  และเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาและแนวทางการ
ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาใน
การน าแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น ครูได้รับการ
ช้ีแนะหรือการนิเทศภายในสถานศึกษาจากผู้ช านาญการ
โดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไขปัญหาส าเร็จได้ลุล่วง อันจะ
ส่งผลถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นในที่สุด 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
  2.2 เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขั้นที่ 1ศึกษาสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 210 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 136 คน ซึ่งได้จากการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) [4] ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) [5]  
     3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ด้านการบริหาร
สถานศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List) 
จ านวน 4 ข้อ  
          ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการนิ เทศภายในสถานศึกษาของผู้ บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็น
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน รวม 49 ข้อ 
     3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3.2 ขั้นที่ 2 เสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     3.2.1 ตอนที่ 1 สร้างแนวทางการส่งเสริมกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
          3.2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
          ประชากร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้
ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาสถานศึกษา
และได้ รับการยอมรับจากกลุ่ มนิ เทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการว่ามีการด าเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็นอย่างดี   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่ได้มาด้วยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) [6] ที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด จ านวน 30 คน   
          3.2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ ร่างแบบสอบถามฉบับที่ 2 เพื่อตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชาการ ของแนวทางการ
ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Cheek List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
และประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม  เพื่อตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชาการ ของแนวทาง
การส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชา 
โดยหาค่าความสอดคล้อง(IOC) [5] พิจารณาว่า “เห็น
ด้วย” “ไม่แน่ใจ” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับแนวทางการ
ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต 1 พร้อมให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

          3.2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์คือ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ข้ึนไป [7] จึงถือว่าเป็นรายการที่มี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริงตามบริบทของสถานศึกษา 
 3.2.2 ตอนที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
          3.2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากร คือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้
มีคุณวุฒิทางการศึกษา ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า
ปริญญาโท และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารการศึกษาไม่
น้อยกว่า 10 ปี  หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling)   
 3.2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถามฉบับที่ 2 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Cheek  List) ประกอบด้วย  เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา  
และประสบการณ์การท างานด้านการบริหาร 
          ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลักษณะแบบมาตรประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert’s  Rating scale)  มีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เช่ียวชาญ  ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
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พิจารณาว่า  สิ่งที่ระบุในข้อค าถามนั้นมีความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
 

4.ผลการวิจัย 

4.1 ขั้นที่  1  ผลการศึกษาสภาพการนิ เทศภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1     
 

ตารางที่ 1 สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ระดับการปฏิบัติการนิเทศ 

 x  S.D.  ความหมาย 
1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปญัหาและ 
    ความต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษา 

4.15 0.68 มาก 

2. ด้านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 4.23 0.64 มาก 
3. ด้านการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 4.30 0.62 มาก 
4. ด้านการประเมินผลการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 4.24 0.67 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.23 0.65 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีระดับ
การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.23)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน
มีระดับการปฏิบัติการนิเทศอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่า
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการด าเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษา (  = 4.30) ด้านการประเมินผล
การนิเทศภายในสถานศึกษา ( = 4.24)  ด้านการวาง
แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ( = 4.23) และด้าน
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ( = 4.15) ตามล าดับ 
 4.2 ผลการสร้างแนวทางการส่งเสริมกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน ผู้เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานว่า
มีความเหมาะสมและมีความเป็นได้ ดังนี้ 
 4.2.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้ เ ช่ียวชาญมี
ความเห็นว่ารายการปฏิบัติ 9 รายการ มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดจ านวน 5 รายการ 
และรายการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มาก
ที่สุดตามค่าเฉลี่ยคือ ประชุมช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  
 4.2.2 ด้านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่ารายการปฏิบัติ 10 รายการ มี
ความเหมาะสมมากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุด
จ านวน 6 รายการ และรายการที่มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้มากท่ีสุดตามค่าเฉลี่ยคือ ผู้บริหาร ผู้นิเทศ 
และคณะครูก าหนดขั้นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษา
ร่วมกัน 
 4.2.3 ด้านการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่ารายการปฏิบัติ 8 รายการ มี
ความเหมาะสมมากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุด
จ านวน 4 รายการ และรายการที่มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้มากที่สุดตามค่าเฉลี่ยคือ ผู้บริหารจัดให้มี
การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศ 
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 4.2.4 ด้านการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่ารายการปฏิบัติ 10 รายการ มี
ความเหมาะสมมากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุด
จ านวน 3 รายการ และรายการที่มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้มากที่สุดตามค่าเฉลี่ยคือ ผู้บริหารเชิญ
คณะครู ร่วมตรวจสอบรายงานผลการประเมินการนิเท 
 
5. อภิปรายผล 
    5.1 สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตาม
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 4 ด้าน มีสภาพการ
นิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีสภาพการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการด าเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ด้านการประเมินผลการนิเทศภายใน
สถานศึ กษา  ด้ านการวางแผนการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษาและด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับพิบูลชัย ศรีเข้ม [8] ที่พบว่า สภาพการนิเทศภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับอัมพรกัญ บัวครอง [9] ที่พบว่า การนิเทศการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละขั้นตอน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทกุขั้นตอน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยดังนี้ การวางแผนและก าหนดทางเลือก การศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การปฏิบัติการ
นิเทศการศึกษา การประเมินผลและรายงานผล การสร้าง
สื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ  แนวทางการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการ
เรียนร่วม ดังนี้  1)ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนด้าน
บุคลากร งบประมาณและให้ความส าคัญรวมถึงการสร้าง
ความตระหนักในการน าสภาพปัญหามาวิเคราะห์ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 2)ควรจัดการนิเทศใน
แนวทางเดียวกันโดยต้องมีการประชุมวางแผนเพื่อหา
รูปแบบในการนิเทศที่ เหมาะสม 3)ควรมีการประชุม
อบรมจัดท าสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศให้มีความ
หลากหลาย 4)ควรมีแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศที่

หลากหลาย ทั้งการนิเทศโดยตรงและทางอ้อมและ 5)
ควรจั ดให้มี การประ เมิน เครื่ องมือที่ ใ ช้ว่ าตรงกับ
วัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาใน
การเรียนการสอน ซึ่งแตกต่างจากสาย นพเทาว์ [10] ที่ 
พบว่า ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้ านการวางแผนการนิ เทศ ด้ านการ
ปฏิบัติการนิเทศ ด้านการประเมินผล และด้านการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การนิเทศภายใน
สถานศึกษา มุ่งปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรหรือเป็น
กระบวนการท างานท่ีมุ่งสู่การปรับปรุง ประสิทธิภาพของ
ครู ซึ่งจะยังผลสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ ผู้เรียนมีคุณภาพดัง
จุดมุ่งหมายของการศึกษา และในขณะเดียวกัน การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาต้องพิจารณาในเรื่องการพัฒนากลุ่มคน
ผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูให้มีความรู้ความสามารถ
น าความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการท างาน สามารถ
ท างานด้วยความมั่นใจ มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  
กระบวนการท างานเป็นไปในลักษณะที่ก่อการประสาน
สัมพันธ์อันดีปราศจากความขัดแย้ง 
 5.2 ขั้นเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 4 ด้าน  
ซึ่งอภิปรายผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  5.2.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุดตามค่าเฉลี่ย 
คือ ประชุมช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา สภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการตามแนวทางการสง่เสรมิ
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่ง
สอดคล้องกับสอดคล้องกับชาญชัย ไพยารมณ์ [11]ที่
พบว่า สภาพปัญหาในการด าเนินงานนิเทศภายในของ
โรงเรียน แม่ออนวิทยาลัย คือ ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายใน ยังไม่มี การ
ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการนิเทศภายใน ส่วนในด้าน
ความต้องการพบว่า ต้องการให้มี การสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่คณะครูทุกคนในโรงเรียน โดยการอบรมให้
ความรู้ หรือการศึกษา ด้วยตนเองในรูปแบบเอกสารคู่มือ
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การด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน และผลการใช้
คู่มือการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน แม่ออนวิท
ยาลัย พบว่า การด าเนินการนิเทศงานบริหารวิชาการตาม
ขอบเขตการด าเนินงานนิเทศภายใน ทั้งสิ้น 17 งาน มี
การพัฒนาขึ้นในทุกงานและสอดคล้องกับทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการ
นิเทศการศึกษาภายในแต่ละสถานศึกษานั้นอาจมี
แตกต่างกันบ้าง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
จะช่วยผลักดัน สนับสนุนให้กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา มีการสร้างความตระหนักให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ด า เนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษาตามแผนการนิเทศรวมถึงมีการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนให้ดีขึ้น 
  5.2.2 ด้านการวางแผนการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้มากท่ีสุดตามค่าเฉลี่ยคือ ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และ
คณะครู ก าหนดขั้นตอนการนิเทศร่วมกัน ตามแนวทาง
การส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่ง
สอดคล้องกับสาย นพเทาว์ [10] ที่พบว่า ด้านการวาง
แผนการนิเทศภายใน ควรแต่งตั้งคณะท างานจากครู
อาจารย์ในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติงานจะได้เป็นแผนงานรวมของโรงเรียนที่มี
ความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกคน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าสถานศึกษาจะต้องวางแผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้ ชัดเจน มีการก าหนดแผนงานและ
ระยะเวลาในการด าเนินการนิเทศของแต่ละปีการศึกษา
โดยอาจจะก าหนดเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อประชุม
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันระหว่างผู้นิเทศ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขแผนการนิเทศให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของแต่ละสถานศึกษา 
  5.2.3 ด้านการด าเนินการนิเทศ พบว่า ข้อที่มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุดตามค่าเฉลี่ย 
คือ จัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศ 
ตามแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับสาย นพเทาว์ 
[10] ที่พบว่า ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ควรให้มีการ

ประสานงานระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใน
เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน และยังสอดคล้องกับ กันยา 
เจริญถ้อย [12] ที่พบว่า แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้
การสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่พัฒนาขึ้น ใน
ขั้นการปฏิบัติให้ดู ได้แก่ สภาพท่ีพร้อม แจ้งวัตถุประสงค์ 
แจ้งลักษณะงาน สาธิตวิธีการสอน เสนอแนะวิธีแก้ปัญหา 
ยกตัวอย่างประกอบค าอธิบาย สังเกตการณ์รับรู้และ
ทดสอบความเข้าใจ ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ใหเ้วลา
อย่างเพียงพอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าสถานศึกษาได้ด าเนินการนิเทศนั้นได้โดย
จะต้องมีคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็น
ผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน 
ช่วยให้การด าเนินงานการนิเทศเป็นไปตามปฏิทินการ
นิเทศ อีกทั้ งยั งช่วยท าความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและ
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ตลอดจนคณะกรรมการนิเทศ
นั้นควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้นิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้นิเทศอีกด้วย 
  5.2.4 ด้านการประเมินผล พบว่า ข้อที่มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุดตามค่าเฉลี่ย 
คือ เชิญคณะครู ร่วมตรวจสอบรายงานผลการประเมิน
การนิเทศ ตามแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับสาย นพเทาว์ 
[10] ที่พบว่า ด้านการประเมินผลการนิเทศ ควรจัดให้มี
การประเมินความก้าวหน้าในการสอนของครูที่เกิดจาก
การนิเทศด้วย การประเมินคุณภาพนักเรียนปลายภาค
เรียนทุกครั้ง และยังสอดคล้องกับฉวีวรรณ พันวัน [13] ที่
พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาล าพูน 
เขต 2 มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการสอนที่สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดผลและ
ประเมินผลการสอนเป็นระยะสม่ าเสมอ จัดให้มีโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน ครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผล การนิเทศว่า โรงเรียนควรมีการประเมินผล
การนิเทศอย่างเป็นระบบมากที่สุด จัดให้มีการนิเทศ การ
สอนในช้ันเรียน อย่างต่อเนื่อง และควรแจ้งผลการนิเทศ
ทุกครั้งเพื่อให้งานเกิดการพัฒนา และควรมีการบรรจุ
โครงการการศึกษานอกสถานท่ีไว้ในแผนงานของโรงเรียน 
รวมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการประเมินผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เป็นกระบวนการสุดท้ายของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ว่าที่ผ่านมานั้นประสบความส าเร็จ
หรือไม่ โดยผ่านการประเมินผลการนิเทศที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและควรน าผลการ
ประเมิน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้ 
น าไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  

6.1.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ด าเนินการนิเทศควร
ประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา สภาพปัจจบุนั 
ปัญหาและความต้องการ 
 6.1.2 ด้านการวางแผนการนิเทศ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้นิเทศและคณะครูควรก าหนดขั้นตอนการ
นิเทศร่วมกัน 
 6.1.3 ด้านการด าเนินการนิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรจัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศ 
 6.1.4 ด้านการประเมินผลการนิ เทศ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเชิญคณะครู ร่วมตรวจสอบรายงานผล
การประเมินการนิเทศ 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องประสิทธิผลของ
การน าแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษา 
 6.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบ
เมื่อน าแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษา 
 6.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 2) ศึกษาการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับการ
สร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 112 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามชนิด    มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นด้านทักษะการบริหารความขัดแย้ง เท่ากับ .917 
และค่าความเชื่อมั่นด้านการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา เท่ากับ .967 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า ทักษะที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ 
ทักษะด้านมนุษย์ รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี     
2) การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การก าหนดภารกิจหรืองานที่ต้องปฏิบัติ รองลงมา คือ 
การก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา และขั้นตอนที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การระดมความคิดเพื่อศึกษาปัญหา           
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการ
สร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อยู่ในระดับสูง (r = .775) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01      
ค าส าคัญ : ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร, การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา 
 

Abstract 
This research aimed to study : 1) Conflict Management Skills of School Administrators under 

The Secondary Educational Service Area office 3 2) Team Building of Teachers in School under The 
Secondary Educational Service Area office 3 ; and 3) Relationships Between Conflict Management 
Skills of School Administrators and Team Building of Teachers in School under The Secondary 
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Educational Service Area office 3. The sample consisted of 112 administrators under The Secondary 
Educational Service Area office 3 by Simple Random Sampling. The research instrument was a rating-
scaled questionnaire. The confidence of the Conflict Management Skills of School Administrators 
.917 and the confidence to Team Building of Teachers in School .967. The statistical analysis was 
performed in terms of percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficients. 

The findings revealed as follows: 1) The Conflict Management Skills of School Administrators 
under The Secondary Educational Service Area office 3 revealed at high levels. When considering the 
skills found that whole skills at a high level sort the average from high to low level: Human Skills, 
Conceptual Skills, and Technical Skills. 2) Team Building of Teachers in School under The Secondary 
Educational Service Area office 3 revealed at high level. When considering the procedure found that 
whole procedure at a high levels sort the average from high to low levels: Assigned missions or tasks 
to be performed, Defining an action plan to solve the problem, and Brainstorming to study the issue of data 
collection and analysis. And 3) The results of the Relationships between Conflict Management Skills 
of School Administrators and Team Building of Teachers in School under The Secondary Educational 
Service Area office 3 revealed that the level of relationship was high (r=.775) with the statistically 
significant level set at .01.  
Keywords : Conflict Management Skills of School Administrators, Team Building of Teachers in School 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย   

การบริหารงานใด ๆ ก็ตามสิ่งที่ผู้บริหารทุกคน 
ปรารถนาอย่างยิ่งก็คือ องค์การประสบผลส าเร็จในการ
บริหารงานและมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน แต่ในความ 
เป็นจริงในทางปฏิบัติย่อมมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจาก
ความขัดแย้งในองค์การ ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะ 
ในการบริหารความขัดแย้ง เพราะมีความส าคัญช่วยใน
การบริหารงานด้านบุคลากร ดังที่ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี [1]         
ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะการบริหารความขัดแย้ง คือ                      
1) ความสามารถในการควบคุมตนเอง 2) การเปิดใจ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น 3) ความสามารถใน 
การเจรจาต่อรอง 4) ความยุติธรรม 5) การมีความรัก   
และความเสียสละ 6) ความแตกต่างของแต่ละบุคคล              
7) การสื่อสาร และ 8) การบริหารงานเป็นทีม 
 ผู้น าองค์การจึงมุ่ งพัฒนาองค์การให้ส าเร็จตาม  
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักที่ส าคัญของการ
พัฒนาองค์การ คือ มุ่งแสวงหาวิธีการที่ดีกว่ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งดึงเอา
ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคคลในองค์การมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถึงแม้จุดเน้นนี้จะมุ่งปรับปรุง
การปฏิบัติงาน แต่จุดเน้นที่ส าคัญคือ การมุ่งพัฒนาที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายของ

องค์การไปพร้อม ๆ กัน แสดงว่าการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การนั้น เป็นลักษณะการท างานเป็นทีม 
การสร้างทีมงานจึงเป็นกระบวนการพัฒนากลุ่มบุคคลที่
ท างานด้วยกัน เพื่อให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่อย่างประสาน
ความสัมพันธ์กันสามารถช่วยกันท าให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ [2] 
 ทักษะการบริหารความขัดแย้งกับการสร้างทีมงาน   
จึงมีความส าคัญต่อทุกหน่วยงาน ซึ่งในการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันได้มีการบริหารจัดการ
เป็นทีมงานเช่นกัน เช่น ทีมงานคณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ทีมงานสมาคมผู้ปกครองและครู ทีมงาน
สมาคมศิษย์เก่า ทีมงานของฝ่ายบริหารงานวิชาการ     
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป และทีมปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ในสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยการท างาน
เป็นทีมทั้งสิ้น โดยพบว่าในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ผลการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปจากผลการประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ด้านผู้เรียน พบว่า คุณภาพมาตรฐาน
ของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกวิชามีคะแนน
เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมหีลักสตูรที่เหมาะสมกับผูเ้รียน
และท้องถิ่น มีสื่อในการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 35.5 ด้านครู พบว่า ครูที่มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญที่อยู่ในมาตรฐานระดับดี มีเพียงร้อยละ 
34.2 เท่านั้น [3] จากผลการประเมินดังกล่าวสรุปว่า ผล
การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง
มาตรฐานด้านผู้บริหาร ด้านครูและด้านผู้เรียน ยังไม่
บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ยังมีปัญหาที่ต้อง
พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [4] 
ได้ก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่มีความสอดคล้อง
กับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า แต่
เนื่องจากการกระจายอ านาจการบริหารการจัดการสู่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการยังท าได้
น้อย สถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในการ
จัดการศึกษามีเพียงร้อยละ 17 ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของไทยเมื่อจัดล าดับแล้วถือว่าต่ า โดยเมื่อพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ อยู่ที่อันดับ 52 จาก 57 ประเทศ ที่เข้า
ร่วมรับการประเมินสมรรถนะในการแข่ งขันด้ าน
การศึกษา ปี 2552 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ใน
สัดส่วนที่สูง แต่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
โดยงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยยังคงถูก
จัดสรรจากด้านอุปทานเป็นหลัก และงบประมาณกว่า
ร้อยละ 75 ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนนักเรียนโดยตรง 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3        
จึงเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา ผู้บริหารจึงต้องอาศัยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
มีกระบวนการสร้างทีมงานหรือเครือข่าย และการมีส่วน

ร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็น
นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว แต่จากการ
บริหารงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษายังขาด
กระบวนการสร้างทีมงานเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
[5] ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จึง
ยังมีการท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าสถานศึกษา
ยังขาดกระบวนการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งอาจเกิดจากการบริหารความ
ขัดแย้งของผู้บริหารที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับ 
การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อน าผลของการวิจัย
ในครั้งนี้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ให้มีการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา โดยการมีทักษะการ
บริหารความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในทีมงานให้มีความ 
เหมาะสมในสถานศึกษาต่อไป    
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
     2.1 เพื่อศึกษาทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3    
     2.2 เพื่อศึกษาการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานครู ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 
สถานศึกษา จ านวน 158 คน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 [5] 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 
112 คน ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 
อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ) [6] ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
ด้วยวิธีการจับสลาก 
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การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา 
1. การก าหนดภารกิจหรืองานท่ีต้องปฏิบัติ 
2. การสร้างความตระหนัก รับรู้และท าความเข้าใจถึงปัญหาและโอกาส 
3. การระดมความคดิเพื่อศึกษาปญัหา เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 
4. การก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา 
5. การสร้างทีมงานครเูพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ทักษะการบริหารความ
ขัดแย้ง ประกอบด้วย 4 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะด้านเทคนิค
วิธี 2) ทักษะด้านการศึกษาและการสอนงาน 3) ทักษะ
ด้านมนุษย์ และ 4) ทักษะด้านความคิดรวบยอด  
     3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การสร้างทีมงานครู ประกอบด้วย           
6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การก าหนดภารกิจหรืองานที่ต้อง  
ปฏิบัติ 2) การสร้างความตระหนัก รับรู้และท าความ
เข้าใจถึงปัญหาและโอกาส 3) การระดมความคิดเพื่อ 
ศึกษาปัญหา เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 4) การก าหนด
แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา 5) การสร้างทีมงานครูเพื่อ 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และ 6) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานครู
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีตัว
แปรที่ ศึ กษา คื อ  ทั กษะการบริ หารความขั ดแย้ ง

ประกอบด้วย 4 ทักษะ สังเคราะห์ตามทฤษฎีของเดรคและ
โร (Drake & Roe, 1986 อ้างถึงใน จันทรานี  สงวนนาม) 
[7] ดังนี้1) ทักษะด้านเทคนิควิธี 2) ทักษะด้านการศึกษา 
และการสอนงาน 3) ทักษะด้านมนุษย์ และ 4) ทักษะด้าน 
ความคิดรวบยอด และก าหนดตัวแปรตาม เป็นการสร้าง
ทีมงานครูในสถานศึกษา สังเคราะห์ตามแนวคิดของ
กระบวนการสร้างทีมงาน ของยงยุทธ  เกษสาคร [8]  
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน  ดังนี้ 1) การก าหนดภารกิจหรือ
งานท่ีต้องปฏิบัติ 2) การสร้างความตระหนัก รับรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัญหาและ โอกาส 3) การระดมความคิดเพื่อ
ศึกษาปัญหา เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 4) การ
ก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา 5) การสร้างทีมงาน
ครู เพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และ 6) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แสดงดังรูปที่ 1 
 
5. สมมุติฐานการวิจัย  
     ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับการ 
สร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีความสัมพันธ์กันใน        
ทิศทางบวก   

 
               ตัวแปรอิสระ                                                               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

6. วิธีด าเนินการวิจัย   
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 
สถานศึกษา จ านวน 158 คน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 [5] 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 

112 คน ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 
อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ) [6] ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
ด้วยวิธีการจับสลาก 
 6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล       
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ทักษะการบริหารความขัดแย้ง 
ของผู้บริหาร 

1. ทักษะด้านเทคนิควิธี  
2. ทักษะด้านการศึกษา 
    และการสอนงาน  
3. ทักษะด้านมนุษย ์
4. ทักษะด้านความคิดรวบยอด  
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
การด ารงต าแหน่ง และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง มี
ลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check list) จ านวน 5 ข้อ 
     ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหาร 
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 48 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    
แบ่งเป็น 5 ระดับ ประยุกต์ตามแนวทางของลิเคิร์ต 
(Likert Scales) (Likert, 1987 อ้างถึงใน ไพศาล วรค า) [9] 
ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.917  
     ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างทีมงานครู
ในสถานศึกษา จ านวน 30 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา  
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ    
ประยุกต์ตามแนวทางของลิเคิร์ต (Likert Scales) (Likert, 
1987 อ้างถึงใน ไพศาล วรค า) [9] ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น 
เท่ากับ 0.967    
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล    
 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดย  
ใช้สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ
เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง   
 วิเคราะห์ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร 
และการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา โดยใช้สถิติพื้นฐาน  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (×̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ตามแนวคิดของ ไพศาล วรค า [9] 
 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหาร  
ความขัดแย้งของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานครูใน 
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา 
มัธยมศึกษา เขต 3 ใ ช้วิธีการวิ เคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product Moment) ตาม
แนวคิด ภัทราพร เกษสังข ์[10]  
 
7. สรุปผลการวิจัย   
     7.1 ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.09, S.D. =.52) 
เมื่อ พิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า ทักษะที่มีการปฏิบัติ
สูงสุด คือ ทักษะด้านมนุษย์ (×̅ = 4.31, S.D. =.49) 
รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด (×̅ = 4.15, 
S.D. =.54) และทักษะที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ทักษะ
ด้านเทคนิควิธี (×̅ = 3.89, S.D. =.50) 

     7.2 การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.18, S.D. =.59) เมื่อพิจารณา
เป็นรายทักษะ พบว่า ขั้นตอนที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ 
การก าหนดภารกิจหรืองานที่ต้องปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (×̅ = 4.31, S.D. =.64) รองลงมา คือ การก าหนด                        
แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก                
(×̅ = 4.25, S.D. =.60) ทักษะที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การ
ระดมความคิดเพื่อศึกษาปัญหาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (×̅ = 4.07, S.D. =.57)  
     7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารความ
ขัดแย้งของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการ
สร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อยู่ในระดับสูง (r = .775) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
8. อภิปรายผล 
     8.1 ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ         
พบว่า ทักษะที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ทักษะด้านมนุษย์ 
รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะที่มี
การปฏิบัติต่ าสุด คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทักษะการบริหารความขัดแย้งในทักษะด้านมนุษย์ อาจ
เป็นเพราะมีความจ าเป็นในการบริหารความขัดแย้งมาก
ที่สุด เนื่องจากทักษะด้านมนุษย์ เป็นความสามารถใน
การยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เปิดใจยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น มีความยืดหยุ่น และสร้าง
ความสามัคคีความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การในทางที่พึงประสงค์ รวมถึง
การสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ  
สอดคล้องกับ กรกฤศ  แหลมสุข [11] ได้ศึกษาทักษะการ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
พบว่า ด้านทักษะการมีความยืดหยุ่น และด้านการ
ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลอยู่ในระดับมาก 
และกราฟเฟ้ (Ghaffar) [12] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
วิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัยของความขัดแย้งระหว่างครูชาย
และครูหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า สาเหตุของ
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ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของการ
ท างานที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในมุมมองของครูผู้ชายและครูผู้หญิง มีความ
แตกต่างกัน แต่ความขัดแย้งเหล่านี้ได้รับการแก้ไขบน
พื้นฐานของการให้ค าแนะน าตามนโยบาย มาตรการ หรือ
วิธีการส าหรับการแก้ไขความขัดแย้งที่เป็นสาเหตุของ
ความแตกแยก 
     8.2  การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นขั้นตอน พบว่า ขั้นตอน
ที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การก าหนดภารกิจหรืองานที่ต้อง
ปฏิบัติรองลงมา คือ การก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปญัหา 
และขั้นตอนที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การระดมความคิด
เพื่อศึกษาปัญหาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของ
การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา ในขั้นตอนการก าหนด
ภารกิจหรืองานที่ต้องปฏิบัติ อาจเป็นเพราะการก าหนด
ภารกิจหรืองานที่ต้องปฏิบัติ สถานศึกษาต้องมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครูที่เป็นสมาชิก
ทีมงานฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ซึ่งถือว่า
การก าหนดภารกิจหรืองานท่ีต้องปฏิบัติ เป็นกระบวนการ
ที่ส าคัญประการแรกในการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ โพธิ์ทอง [13] ศึกษา
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า  
ด้านบทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยรวม    
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่
ในระดับมาก 
     8.3 ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์ ในทางบวกกับการสร้างทีมงานครู ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 3 อยู่ในระดับสูง (r = .775) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยคู่ที่มี  
ความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
กับการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษาในภาพรวม ทั้งนี้ 
เนื่องจาก ทักษะด้านความคิดรวบยอด เป็นความสามารถ 
และความเช่ียวชาญของผู้บริหารในการมองเห็นภาพ 
โดยรวม มีการมองภาพอนาคต สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้า และมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงภายใน 
และภายนอกองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเลิศ 
สุทธิรอด [14] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ 

ความขัดแข้งกับการสร้างทีมงานของผู้บริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี 
พบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร มีความสัมพันธ ์       
กับการสร้างทีมงานของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 
9. ข้อเสนอแนะ  
     9.1 ควรศึกษาและให้ความส าคัญเรื่อง ทักษะด้าน
เทคนิควิธี ถึงแม้จะเป็นทักษะที่มีการใช้ในระดับต่ า แต่
ทักษะด้านนี้ก็มีความส าคัญ เพราะท าให้เกิดการสื่อสารที่
ถูกต้อง และมีความเป็นธรรมในการบริหาร เพื่อให้เกิด
การพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาของผู้บริหาร 
     9.2 ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกประสบการณ์
การสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา ให้กับครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เพื่อ
ประโยชน์ ในการพัฒนาปรับปรุ งสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 
     9.3 ควรมีการน าผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ไปเป็น
ข้อมูล พื้นฐานในการจัดฝึกอบรมด้านทักษะการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานครูใน
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถการ
บริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดความขัดแย้ง และ
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารความขัดแย้งให้เหมาะสม 
ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อการสร้างทีมงานร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีสอนในโรงเรียน    
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การวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา  3)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับ การส่งเสริมการวิจัยใน
ช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  จ านวน 
322 คน  โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามคุณลักษณะผู้น า เท่ากับ 0.92 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการส่งเสริม
การวิจัยในช้ันเรียน เท่ากับ  0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  1) ครูมีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดี  เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และด้านสติปัญญา 2) ครูมีความคิดเห็นว่าการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดี  เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ัน
เรียน  ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผูท้ าวิจัยในช้ันเรียน  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของ
ครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน  และด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน และ 3) คุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริม
การวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างต่ า (r = .378) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยตัวแปรทั้งสองมีความผันแปรร่วมกันประมาณร้อยละ 14 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะผู้น า, การส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
 

Abstract 
 The purposes of this research are: 1) to study the leader traits of school administrators; 2) 
to study the classroom research promotion of school administrators; and 3) to study the relationship 
between the leadership and the classroom research promotion of school administrators under 
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Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2. The sample is selected from 322 
teachers by stratified sampling. The research instrument used is a five-rating scale questionnaire, the 
leader traits of school administrators questionnaire with the reliability at 0.92 and the classroom 
research promotion of school administrators questionnaire with the reliability at 0.89.  The statistical 
tools used for data analysis are mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. 
The results indicates that:  1) as a whole, the leader traits of school administrators according to the 
teachers is at a high level by ranking from the highest to the lowest as follows: personality, 
competence, and intelligence; 2) as a whole, the classroom research promotion of school 
administrators according to the teachers is at a high level by ranking from the highest to the lowest 
as follows: promotion f of classroom research achievement, responsibility of researchers, promotion 
for career path of researchers, and prestige of researchers; and 3) the leader traits and classroom 
research promotion of school administrators according to the teachers under Phranakhon Si 
Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2 have positive relation at  a significantly low level 
(r = .378) of .05.  The two variables have variation about 14 percent.         
Keywords: leadership characteristics, investigate the classroom research promotion 

 
1. บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 
2561) จ าเป็นต้องมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ จึงจะน าโรงเรียนบรรลุความส าเร็จ
ตามภารกิจและบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน ตามสภาพที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาการ และเทคโนโลยี ผู้บริหารเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ส าคัญที่สุด ที่ท าให้ภาระงานของสถานศึกษาด าเนินไป
ด้วยดี บุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พุทธศักราช 
2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พุทธศักราช  
2553 มาตรา 38 [1] บทบาทในการเป็นผู้น าทาง
การศึกษา ต้องอาศัยผู้มีความรู้ มีความสามารถในการจัด
ประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน
เป็นส าคัญผู้บริหารที่มีคุณลักษณะดังกล่าวจะสามารถท า
ให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ 
     การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพราะการวิจัยในช้ันเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยหวังผลเพื่อน าผลการ
ส่งเสริมการวิจัยไปพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 ได้ระบุ
ไว้ชัดเจนในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24  

(ข้อ 5) [2] ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ 
     สภาพปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนจากการ
นิเทศติดตาม การท าวิจัยในช้ันเรียน พบว่า ครูท าวิจัย
น้อยมาก จากสภาพปัญหาที่พบครูไม่รู้จะท าวิจัยเรื่อง
อะไรและการท าวิจัยนั้นยากเกินไปส าหรับครู  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ด าริ  งิมสันเทียะ [3] และยัง
พบว่าคุณลักษณะผู้น าในปัจจุบัน ผู้บริหารประสบปัญหา
การด าเนินงานในสถานศึกษา เพราะการบริหาร คน และ
การอยู่ร่วมกันในที่ท างานกับบุคคลอื่นย่อมเลี่ยงที่จะไม่
เผชิญหน้ากับความขัดแย้งในเรื่องของคน หากผู้บริหารไม่
สามารถบริหารจัดการได้ย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การท างานจะส่งผลให้การท างานขาดประสิทธิภาพ 
ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งทักษะและคุณลักษณะผู้น า เพราะมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการบริหาร  
      ผู้วิจัยจึ งมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริมการวิจัยในช้ัน
เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 เพื่อจะ
น าไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมการวิจัยใน
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ช้ันเรียน ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2 .1  เพื่ อศึ กษาคุณลักษณะผู้ น าของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 2.2 เพื่อศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2    
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น า
กับการส่ ง เสริ มการวิ จัย ใน ช้ันเรี ยนของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 คุณลักษณะผู้น า ด้านบุคลิกภาพ ด้านสติปัญญา ด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บรหิารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในทางบวก 
 
4. ความส าคัญของการวิจัย 
 คุณลักษณะผู้น ามีความส าคัญต่อความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการวิจัย
ในช้ันเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนถ้าผู้บริหารมีคุณลักษณะผู้น าย่อมมีการ
ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน การรู้ว่าคุณลักษณะของผู้น ามี
ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนจะได้มีแนว
ทางการปฏิบัติงานการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้มีคุณลักษณะผู้น าและการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน
ให้กับครูให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
จ านวน 1,631 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 322 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) 
ในระดับความเช่ือมั่น 95 %  α .05 และท าการสุ่มแบบ
แบ่งช้ัน   
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย   
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริม
การวิจัย ใน ช้ันเรี ยนของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน  คือ 
     ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ  วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน จ านวน 4 ข้อ 
     ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า 
ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
สติปัญญา และด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 26 ข้อ ได้ค่าความเช่ือมั่นในส่วนของคุณลักษณะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.92 
     ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
วิจัยในช้ันเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน ด้าน
การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน ด้านการ
ให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน และด้านการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครู
ผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน จ านวน 25 ข้อ ได้ค่าความเช่ือมั่นใน
ส่วนของการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาเท่ากับ 0.89  
 
7. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     7.1 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของ
คุณลักษณะผู้น า จ านวน 26 ข้อ และการส่งเสริมการท า
วิจัยในช้ันเรียน จ านวน 25 ข้อ น าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของข้อค าถามแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า 
 7.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 
ท่าน โดยก าหนดคุณสมบัติดังนี้ มีวุฒิการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดย
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พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อความกับแนวคิด
ทฤษฎี ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ 0.60 - 1.00 
 7.3 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ 
(Try out) กับครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพ
เครื่องมือ น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิ จั ย น า ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ ต อ บ
แบบสอบถาม ถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษา 
จ านวน 322 คนโดยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ระหว่างวันที่15-30 มกราคม 2560 และขอรับ
แบบสอบถามคืนได้แบบสอบถามคืนมาจ านวน 322 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจ
ความสมบูรณ์แล้วด าเนินการลงรหัส (Coding) เพื่อ
เตรียมส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  
9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     9.1 วิเคราะห์คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )   
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 9.2 วิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 9.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น า
กับการส่ ง เสริ มการวิ จัย ใน ช้ันเรี ยนของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน 
 
10. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 10.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 10.2 สถิติในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม หาค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient Alpha)  
 10.3 สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สั น  (Pearson’s 
product moment correlations coefficient) ทั้งนี้
ทดสอบสมมติฐานที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
 
11. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 11.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีรายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย  (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ของคุณลักษณะผู้น าผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในสถานศึกษาในภาพรวม 

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับความเห็น 
    
1. ด้านบุคลิกภาพ 4.41 0.44 มาก 
2. ด้านสติปญัญา 4.30 0.39 มาก 
3. ด้านความสามารถในการปฏิบตัิงาน                                                4.36 0.38 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.32 มาก 
    

จากตารางที่  1 พบว่าคุณลักษณะผู้น าผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

คือ ด้านบุคลิกภาพ( = 4.41) ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน( = 4.36) และด้านสติปัญญา ( = 4.30)    
     11.2 ผลการศึกษาการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรยีนของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศกึษาในภาพรวม 

การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ( ) S.D. ระดับความเห็น 
    
1.  ด้านการส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน 4.11 0.41  มาก 
2.  ด้านการมีความรับผดิชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน 4.10 0.39   มาก 
3.  ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรยีน 4.06 0.41 มาก 
4.  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
    ของครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน 

4.10 0.46 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.09 0.29 มาก 
    

จากตารางที่ 2  พบว่า การส่งเสริมวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ัน
เรียน ( = 4.11) ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัย
ในช้ันเรียน ( = 4.10) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานของครูผู้ท าวิจัย 

ในช้ันเรียน ( = 4.10) และด้านการให้การยอมรับนับถือ
ครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน ( = 4.06) 
     11.3  ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่ า ง
คุณลักษณะผู้น ากับการสง่เสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีรายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 

ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (r) ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมรายด้าน 

คุณลักษณะผู้น า 

การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
1.ด้านการส่งเสริม
ให้เกิดความส าเร็จ
ของงานวิจัยในชั้น
เรียน 

2.ด้านการมีความ
รับผิดชอบต่อครู
ผู้ท าวิจยัในชั้น
เรียน 

3.ด้านการให้การ
ยอมรับนับถือครู
ผู้ท าวิจยัในชั้นเรียน 

4.ด้านการส่งเสริม
ความก้าวหนา้ใน
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน
ของครูผู้ท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน 

รวม 

1.  ด้านบุคลิกภาพ .222* .121* .151* .200* .244* 
2.  ด้านสติปัญญา .294* .147* .178* .223* .296* 
3.  ด้านความสามารถ 
     ในการปฏิบัติงาน 

.364* .264* .125* .258* .354* 

รวม .371* .224* .194* .289* .378* 
จากตารางที่ 3 พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

12.สรุปผลการวิจัย 
 12.1 ครูมีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง 
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านสติปัญญา 
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 12.2 ครูมีความคิดเห็นว่าการส่งเสริมการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัยในช้ันเรียน ด้าน
การมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน ด้านการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของครู
ผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน และด้านการให้การยอมรับนับถือครู
ผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน   
     12.3 คุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริมการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน 
ระดับค่อนข้างต่ า (r = .378) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 โดยที่คุณลักษณะผู้น าสามารถอธิบาย
แปรปรวนของการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนได้ร้อยละ 14 
 
13. อภิปรายผล 
 13.1 จากผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่
ในระดับดี เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้าน
สติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร  จงสม
จิตต์ [4] ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารที่สัมพันธ์
กับการจัดการความรู้ของถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  คุณลักษณะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับงาน คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ และคุณลักษณะทาง
สติปัญญา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ 
มะเจียกจร [5] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
ภาพรวมรายข้อ และรายด้าน การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับการปฏิบัติดังนี้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้าน
การสื่อสารและเป็นนักฟังที่ดี ด้านการปฏิบัติงานให้เกิด
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้านการใช้หลักการบริหาร

ความเสี่ยง ด้านการมีความเช่ือว่า องค์กรเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ที่ส าคัญหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะที่เอื้อโดยเฉพาะ คือ             มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง มีความสามารถในการปรับตัว มีมนุษย
สัมพันธ์ มีการเข้าใจและยอมรับผู้อื่น นิสัยและความ
ประพฤติดี รวมทั้งความมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น วางตนได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นผู้ที่มีความเฉลียวลาด มี
วิ สั ย ทั ศ น์  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ภ า ร กิ จ ที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [2] 
ก าหนดไว้ท้ัง 4 งาน  
     13.2 จากผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าการ
ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของงานวิจัย
ในช้ันเรียน ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ท าวิจัยใน
ช้ันเรียน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
การงานของครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน และด้านการให้การ
ยอมรับนับถือครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมควร  เหล่าประเสริฐ [6] ได้ศึกษา
บทบาทของผู้บริหารด้านการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาท
ต่อการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียน โดยรวมทุก
ด้าน และในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับการ
ปฏิบัติจากมากไปน้อย ดังน้ี คือ การให้การยอมรับนับถือ
ครูผู้ท าวิจัยในช้ันเรียนการให้ความส าคัญกับการวิจัยใน
ช้ันเรียน การส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การ
งานของผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน การมีความรับผิดชอบต่อครู
ผู้ท าวิจัยในช้ันเรียน การส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของ
งานวิจัยในโรงเรียน  
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรี อยุ ธยา  เขต  2 ได้ ต ระหนักและ เห็ น
ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนว่ามีผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ
ของผู้ เ รี ยน  และส่ ง เสริ ม ให้ ครู ผู้ สอนใ ช้วิ จั ย เป็ น
กระบวนการหลักในการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีความ
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เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา สอดคล้อง
กับ การปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2553 [2] การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ 
     13.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะผู้น ากับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับค่อนข้างต่ า (r = .378) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุชาติ  จิตรพริ้ง [7] ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยใน
ช้ั น เ รี ย น ของผู้ บ ริ ห า รกั บประสิ ท ธิ ผ ล โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษา กลุ่มต าบลโคกปี่ฆ้อง อ าเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มต าบลโคกปี่
ฆ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า 
บทบาทการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลโรงเรี ยนประถมศึกษา โดย รวมมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการจัดอมรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอยู่เป็นประจ าเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดีมีไหวพรบิแก้ปัญญาต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพนอกจากนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี อยุ ธยา  เขต  2 ยั ง เห็ น
ความส าคัญของการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของ
ครูผู้สอนมีการด าเนินงานส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย
ตามล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน ให้ครูน าการวิจัยไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยสามารถน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธี วิจัย  เจตคติที่ ดีต่อการวิจัยและทักษะ
กระบวนการในการจัดท าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
หรือแก้ไขปรับปรุงคุณภาพทั้งในด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านคุณภาพผู้เรียนดังนั้นถ้า
ผู้บริหารมีคุณลักษณะผู้น าที่ดีมีความสามารถในการ
ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน ย่อมท าให้การบริหารงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
 
14.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 14.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
อบรมและพัฒนาคุณลั กษณะผู้ น า ของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาใน ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และด้านสติปัญญา เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 14.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ก าหนด
แนวทางในการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนของ
ครูผู้สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงข้ึน 
 
15.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 15.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธ์กับการท า
วิจัยของครูในสถานศึกษาได้แก่ การให้ค าปรึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 15.2 ควรศึกษาสิ่งที่ครูต้องการให้ผู้บริหารส่งเสริม
การท าวิจัยในช้ันเรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
และ (2) ศึกษาปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน จ านวน 10 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 430 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเช่ือมั่น 0.93 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกด้านมีประสิทธิผล
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความผูกพันของครูต่อของโรงเรียน แรงจูงใจในการ
ท างานของครู การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 2) ปัจจัย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ 
ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / ประสิทธิผลโรงเรียน 
 

Abstract 
This research was aimed to (1) study the influences of human resource management and 

the effectiveness among the demonstration schools under Rajabhat universities; and (3) explore the 
influences of human resource management on the effectiveness among the demonstration schools 
under Rajabhat universities. The samples included personnel from 10 demonstration schools under 
Rajabhat universities total 430 people confidence 0.93, with the collaboration agreement on the 
management as well as student development activities. The research instruments were 
questionnaires with 5-point rating scale. Statistics used for data analysis consisted of mean, standard 
deviation (SD) and stepwise multiple regression.  
 The findings revealed 2 essential issues as to be describes next. 1) The analysis of the data 
regarding the influences of human resource management and the effectiveness among the 
demonstration schools under Rajabhat universities showed the highest level in all aspects, i.e., the 
adjustment and the development of the schools; attachment of teachers for the schools; teachers’ 
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work motivation; generating students for higher study effectiveness; and atmospheres as well as 
environments of the schools. 2) The influences of human resource management on the overall 
effectiveness among the demonstration schools under Rajabhat universities indicated that there were 
4 variables with coefficient values of multiple regression with statistical significance at 0.05, namely, 
human resource planning and position specification, recruitment and designation, work performance 
enhancement, and human resource retention and protection. 
Keywords : Human Resource Management / School effectiveness 
 
1. บทน า 
ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ และสามารถที่จะเอื้อ
ประโยชน์ให้องค์กรด าเนินธุรกิจต่างๆ ไปสู่การด าเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซึ่ ง เป็นงานที่มุ่ ง
เลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงาน 
และเมื่อเราได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ใน
องค์กร จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับ
ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจท่ีมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจะปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ 
ความสามารถ สร้างความส าเร็จให้แก่องค์การ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันจึงท าให้บุคลากร
ภายในองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ในฐานะ
เป็นทรัพยากรขององค์กร หรือทุนมนุษย์ ที่มีส่วนร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงานต่างๆ ขององค์กร
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้าง
ความส าเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าขององค์การ 
ดังนั้น ในทุกองค์การจึงต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่สอง) พ.ศ. 2545 โดยระบุในมาตรา 39 
ว่า  ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และการบริหารงานทั่วไปยังเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
[6] ไม่เพียงแต่องค์การภาครัฐและภาคเอกชนเท่านั้น 
สถาบันการศึกษาของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ต่างให้ความส าคัญกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น การบริหารทรัพยากร
มนุษย์จึงเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาประเทศชาติให้
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนภายใต้การดูแลของ
คณะศึกษาศาสตร์หรือคณะ ครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มหาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน อยู่ใน
สังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้
เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึก
การปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์
ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา โดยภารกิจการ
บริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตมีลักษณะเช่นเดียวกับ
โรงเรียนอื่นๆประกอบด้วย งานวิชาการ งานบุคลากร 
งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคาร
สถานท่ี และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
อย่างไรก็ตามในกลุ่มของโรงเรียนสาธิตยังมีความแตกต่าง
กันอยู่หลายปัจจัย ได้แก่ (1) อยู่ภายใต้การดูแลของ
มหาวิทยาลัย (2) อยู่ภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ 
(3) ให้บุคคลภายนอกเข้ามาด าเนินงาน (4) ยังไม่มีระบบ
โครงสร้างการบริหาร ชัดเจน (5) ปัญหาต่างๆ ในการ
บริหารและการด าเนินงาน เช่น ไม่สามารรถรับนักเรียน
ได้เป็นจ านวนมาก (6) ผู้บริหารไม่สามารถบริหารงานได้
อย่างเต็มก าลัง (7) การใช้งบประมาณมีความล่าช้า
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท า
ให้ต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
สูง เนื่องจากมีปัญหาอัตราก าลังขาดแคลนเลยต้องจ้าง
บุคลากรเพิ่มขึ้น และ (8) อาจารย์ในโรงเรียนมีภาระงาน
มาก ได้แก่ บทบาทในด้านการสอน วิจัย บริการสังคม 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม [7] จากรายงานการ
ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่า การ
ด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตยังต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพด้านจุดเด่นและจุดด้อย รวมทั้งรูปแบบในการ
บริหารจัดการที่แตกต่างกันจึงท าให้ไม่มีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันและชัดเจน บางแห่งบริหารโดยก าหนด
โครงสร้างการบริหารและควบคุมดูแลของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บางแห่งควบคุมดูแลโดยคณบดี
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คณะครุศาสตร์ บางแห่งควบคุมโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิต จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การบริหารขาดระบบ
และประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ท าให้โรงเรียนสาธิตต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
บทบาท และภารกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้าน เพื่อความอยู่รอดขององค์การตามความคาดหวัง
ของสังคม [8]  
 จากการที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานสอนอยู่ในกลุ่ม 
ของโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา ได้เห็นถึงความ 
ส าคัญเกี่ ยวกับปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม
โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้นหาก
โรงเรียนสาธิตไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความเหมาะสมได้ อาจส่งผลต่อภาพรวมในการ
บริหารจัดการจนท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ตั้งไว้ 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ส่งเสริมให้ประสิทธิผลของโรงเรียนดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีให้กับ
ผู้เรียนต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
     2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 อาจารย์ และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สามารถใช้ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ด้านเนื้อหา 

     4.1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของโรงเรียน ประกอบด้วยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้รางวัล
ทรัพยากรมนุษย์ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการบริหาร
ค่าตอบแทน วินัยและการรักษาวินัย และการธ ารงรักษา
และป้องกันทรัพยากรมนุษย์  
     4.1.2 เนื้ อหาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความ
ผูกพันของครู แรงจูงใจในการท างานของครู การผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
4.2 ด้านประชากร 
     4.2.1 ประชากร ได้แก่  ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตในสั งกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
     4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตในสั งกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 430 คน 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  
5.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ
ร่วมมือด้านการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน จ านวน 10 โรงเรียน ท้ังสิ้น 430 คน  
5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     5.2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
     ตอนที่ 1 ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผล
ต่ อประสิ ทธิ ผลของกลุ่ ม โ ร ง เ รี ยนสาธิต ในสั งกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้
รางวัลทรัพยากรมนุษย์ สิทธิ สวัสดิการ และการบริหาร
ค่าตอบแทน วินัยและการรักษาวินัย การธ ารงรักษาและ
ป้องกันทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งสิ้น 43 ข้อ 
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     ตอนที่  3 ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ การ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา  ความผูกพันของครู
ต่อของโรงเรียน แรงจูงใจในการท างานของ การผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 57 ข้อ 
     5.2.2 การสร้างเครื่องมือ 
     ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดย
ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ต ารา บทความ ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้างเป็นข้อค าถามและ
พัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) 
กับผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach (1984, p. 160) ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์ตอนที่ 2 เท่ากับ 0.92 และตอนที่ 3 เท่ากับ 
0.93 
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
     5.3.1 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
     5.3.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) น ามาตรวจ
ให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไป
บันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (M) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   
 
6. สรุปผลการวิจัย  
     6.1 ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสั งกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับเฉลี่ย ได้แก่ การผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น แรงจูงใจในการท างาน
ของครู ความผูกพันของครูต่อของโรงเรียน บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน และการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้    
          6 . 1 . 1  ด้ า น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ ล ะ พัฒน า
สถานศึกษา ได้แก่ ความคิดเห็นต่อแบบแผนความคิดที่
เหมาะสม และเป็นจริงในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึง

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริงตาม
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และระบบแนวคิดที่ยืดหยุ่น และ
สนองต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน  
          6.1.2 ด้านความผูกพันของครูต่อของโรงเรียน 
ได้แก่ ความผูกพันในแง่ของความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง มี
ความผูกพันในฐานะของความเป็นสมาชิก ความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายาม เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน ความ
จงรักภักดีต่อโรงเรียน และยึดถือมาตรฐานของโรงเรียน
และเคารพอ านาจกันและกัน  
          6.1.3 ด้านแรงจูงใจในการท างานของครู ได้แก่ 
แรงจูงใจในด้านการรับอนุญาตให้ลาหยุดงานเป็นไปตาม
สิทธิ มีอิสระในการท างาน มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ความไว้วางใจให้
ท างานส าคัญ และการส่งเสริมให้จัดท าผลงานทาง
วิชาการ  
          6.1.4 ด้านการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสู งขึ้น  ได้แก่  คาดหวั งในการส า เร็ จ
การศึกษาของผู้ เรียน คาดหวังต่ออาชีพเมื่อส าเร็จ
การศึกษาของผู้เรียน และการประเมินความรู้ของผู้เรียน  
          6.1.5 ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน ได้แก่ ความร่วมมือร่วมใจในการรักษาช่ือเสียง 
และภาพพจน์ของโรงเรียน การเป็นแบบอย่างที่ดี และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย บรรยากาศน่าเรียน และมีขนาดเหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียน 
     6.2 ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ สรุปได้ดังนี้ 
          6.2.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการ
ก าหนดต าแหน่งส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียน
สาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          6.2.2 การสรรหา บรรจุแต่งตั้งไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
          6.2.3 การเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          6.2.4 การให้รางวัล สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ 
บริหารค่าตอบแทนไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม
โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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          6.2.5 วินัย การรักษาวินัยส่งผลต่อประสิทธิผล
ของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          6 . 2 . 6  ก า ร ธ า ร ง รั ก ษ า ป้ อ ง กั น ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  
     จากผลการวิจัยดั งกล่าว พบว่า ตัวแปรที่ มีค่ า
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยพหุคูณ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม
โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจ านวน 4 
ตัว คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาและ
ป้องกันทรัพยากรมนุษย์  โดยร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 77.70  
 
7. การอภิปรายผล 
     7.1 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิต
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ปร ะสิ ทธิ ผล ในด้ านกา รปรั บ เ ปลี่ ย นและพัฒนา
สถานศึกษา สอดคล้องกับ กรมวิชาการ [9] ได้กล่าวถึง
การพัฒนาสถานศึกษา โดยต้องค านึงถึงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานจริงตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้านความ
ผูกพันของครูต่อของโรงเรียน สอดคล้องกับ ณัฏฐพันธ์ 
เขจรนันทน์ [10] กล่าวว่า ความผูกพันกับองค์การ 
หมายถึง ทัศนคติที่สะท้อนความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคล
กับองค์การ ซึ่งเขายินดีที่จะเป็นส่วนร่วมเป็นสมาชิก และ
ไม่เต็มใจที่จะจากองค์การไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
McShane & Von Glinow [11] ได้น าเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การว่าเป็นความรู้สึกของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวพัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และมีความเกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งเรียกว่า ความผูกพัน
เ ชิงความรู้ สึก ด้านแรงจูงใจในการท างานของครู 
สอดคล้องกับ สมพงษ์ เกษมสิน [12] กล่าวว่าแรงจูงใจ
หรือการจูงใจจะช่วยบ าบัดความต้องการ ความจ าเป็น 
และความเดือดร้อนของบุคคลในองค์การได้ จะท าให้

ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ดีขึ้น มี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีอิสระในการท างาน ไว้วางใจ
ให้ท างานส าคัญ และเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับเฉลิมพล พันธ์บัว [13] กล่าวว่าแรงจูงใจ 
คือสิ่งจ าเป็นประการหนึ่งในการท างานร่วมกันของ
บุคลากรในองค์การ ประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากการ
ที่บุคลากรสามารถลาหยุดงานเป็นไปตามสิทธิ มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรม มีการท าผลงานทางวิชาการ ด้านการ
ผลิตนัก เ รี ยนให้มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนสู งขึ้ น 
สอดคล้องกับองอาจ นยัพัฒน์ [14] ท่ีกล่าวว่าประสิทธิผล
ของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางบวกหรือ
เพิ่มพูนขึ้นในผลการเรียนรู้ทางวิชาการ การส าเร็จ
การศึ กษาของผู้ เ รี ยน  และด้ านบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สอดคล้องกับพัชราภรณ์ มา
สุวัตร [15] กล่าวว่า บรรยากาศองค์การว่า หมายถึ ง 
สภาวการณ์ ใน การรับรู้ ของบุคคลในองค์การต่อ
พฤติกรรม การบริหารของความสัมพันธ์ในการปฏิบัติ 
การช่วยเหลือเกื้อกูล ความไว้เนื้อเช่ือใจ การเปิดเผย 
ความยุติธรรม การให้รางวัล การขจัดภัยอันตราย ความ
ขัดแย้ง ความสามัคคีของคนในองค์การ ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ที่ส่งเสริมเกื้อหนุนท้ังทางตรงและทางอ้อม กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมแรงจูงใจ ให้ความส าคัญกับบุคลากรและ
ความสามารถของสถานศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มุ่งให้
บรรลุเป้าหมาย 
     7.2 การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
      ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมด้านปัจจัยการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่าส่งผลต่อประสิทธิผล ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่
เริ่มแรกคือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้รางวัลทรัพยากร
มนุษย์ วินัยและการรักษาวินัย การธ ารงรักษาและ
ป้องกันทรัพยากรมนุษย์ 
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     การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม
โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อคัดเลือก
ปัจจัยพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า ปัจจัยที่การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียน
สาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์และการก าหนดต าแหน่ง สอดคล้องกับ 
ธงชัย สันติวงศ์ [16] การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ต้อง
มีก าลังคนในจ านวนที่พอเพียง มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และมีความพร้อมทุกครั้งที่ต้องการ ด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง สอดคล้องกับสุธรรม รัตนโชติ [17] กล่าวว่า 
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรจะตอ้งมีการสอบคัดเลือกที่
เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิเชียร วิทยอุดม 
[18] ในการสรรหาบุคคลนั้น บุคลากรจะมีส่วนร่วมในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการสรรหาและคัด เลื อก  ด้ านการ เสริ มสร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ชาญชัย 
อาจิณสมาจาร [19] กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ควรมีกระบวนการ และจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยให้แก่บุคลากรในองค์กร ด้านการให้
รางวัลทรัพยากรมนุษย์ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ
การบริหารค่าตอบแทน สอดคล้องกับ ธัญญา พลอนันต์ 
[ 22 ]  การบริ ห ารค่ าตอบแทนต้ อ งดู แลและจ่ าย
ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม ด้านวินัยและการรักษาวินัย
สอดคล้องกับ นวทัศน์ แนวสุข [21] อธิบายขั้นตอนการ
รักษาวินัยไว้ว่า ต้องมีการเสริมสร้าง สนับสนุนให้
บุคลากรที่มีวินัย มีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ในการจูงใจที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส านึกใน
ระเบียบวิจัย และด้านการธ ารงรักษาและป้องกัน
ทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับ สมิต สัชฌุกร [22] การ
รักษาทรัพยากรมนุษย์ท าให้เกิดการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่บุคลากร รักงานท่ีท า รักองค์การ ท างานอย่างเต็มที่ 
เห็นคุณค่าและความส าคัญของตัวเอง สอดคล้องกับ 
ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ [23] การรักษาทรัพยากร
มนุษย์ให้คงอยู่หรือการคงอยู่ในงานเป็นเรื่องของความ
จงรักภักดี ความผูกพันต่อองค์การของแต่ละบุคคล โดย
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การด้วยความเต็มใจและพอใจ จะ
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนั้นนานท่ีสุดและไม่คิดจะลาออก
จากองค์การ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 การน าไปใช้ประโยชน์ 
     8.1.1 กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ น าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและศักยภาพ 
     8.1.2 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าปัจจัยการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียน
สาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งควรจะได้มีการศึกษาเชิงลึก เพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิเคราะห์ ถึงโอกาส
ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
8.2 การวิจัยคร้ังต่อไป 
     8.2.1 ควรมีการเพิ่มรายละเอียดของแต่ละประเด็นที่
เป็นส่วนประกอบของแต่ละเรื่อง ซึ่งยังต้องการการศึกษา
เพิ่มเติมอีกมาก เพื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย 
รวมทั้งการปรับปรุง หรืออาจจะสังเคราะห์รูปแบบใหม่ 
เพื่อสามารถน าไปวัดและใช้ในองค์กรให้เป็นลักษณะที่
เป็นรูปธรรมและวัดได้มากข้ึน  
     8.2.2 การศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาโดย
ขยายขอบเขตของการวิจัยให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งอาจเก็บ
รวบรวมข้อมูลโรงเรียนอื่น เป็นเขตพื้นที่การศึกษา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการเป็นองค์กรสุขภาพดี บริษัท ปัญญธารา จ ากัด 
และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรสุขภาพดี บริษัท ปัญญธารา จ ากัด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร
สายส านักงานบริษัท ปัญญธารา จ ากัด จ านวน 104 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และผู้บริหารบริษัท ปัญญธารา 
จ ากัด จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไปด้านบริหารงานท่ัวไป รองผู้จัดการทั่วไปด้านฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้าน
ทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านบริหารสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ และผู้ช านาญการด้านออกแบบและ
พัฒนาการเรียนรู้ เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีเรียงล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็น  
 ผลการศึกษาพบว่า (1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.96 อายุ 25-34 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12 การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 76.93 ท างานหน่วยงานด้านฝึกอบรม จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 สถานที่การ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล) จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 67.31 (2) การวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพความเป็นจริง และความคาดหวัง ต่อการเป็นองค์กรสุขภาพดี พบว่า ระดับสภาพความเป็นจริงต่อการเป็นองค์กร
สุขภาพดี ของ บริษัท ปัญญธารา จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก สุขภาพองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และสุขภาพบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ตามล าดับ ระดับความ
คาดหวังต่อการเป็นองค์กรสุขภาพดี ของ บริษัท ปัญญธารา จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือสุขภาพองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และสุขภาพบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 
ตามล าดับ (3) การประเมินความต้องการจ าเป็นขององค์กรสุขภาพดี บริษัท ปัญญธารา จ ากัด ทั้งด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ด้านสุขภาพองค์กร คุณภาพขององค์กร การมีนวัตกรรมใหม่ๆ การใช้ทรัพยากร 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และด้านสุขภาพบุคลากร ความผูกพันและภักดี การมีส่วนร่วม ความสามัคคีกลมเกลียว
ของบุคลากร ความสามารถในการแก้ปัญหา เจตคติต่อเพื่อนร่วมงาน และประโยชน์จากการท างาน โดยประเมินความ
ต้องการจ าเป็นขององค์กรสุขภาพดี เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพความเป็นจริงต่อการเป็นองค์กรสุขภาพดี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อมูลความคาดหวังต่อการเป็นองค์กรสุขภาพดี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  พบว่า เพศ
ชาย มีความต้องการจ าเป็นด้านสุขภาพบุคลากร ส่วนเพศหญิง ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ช่วงอายุ 15–24 ปี และ 35–
44 ปี มีความต้องการจ าเป็นด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 25–34 ปีด้านสุขภาพบุคลากร และอายุ 45 ปี ขึ้นไป ด้าน
สุขภาพองค์กร ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตร ีและปรญิญาโท มีความต้องการในด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปริญญา
ตรี ด้านสุขภาพบุคลากร หน่วยงานด้าน Learning Service Center และหน่วยงานด้านฝึกอบรมมณฑล มีความต้องการ
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ในด้านสุขภาพบุคลากร หน่วยงานด้านพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกอบรมกรุงเทพฯ และการศึกษา วิชาการและลูกค้า พัฒนา
องค์กร บริหารงานท่ัวไป ทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน มีความต้องการด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร หน่วยงานด้าน
ฝึกอบรมส านักงาน / กระจายสินค้าและแฟรนไชส์ มีความต้องการด้านสุขภาพองค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ท างานส่วนกลาง 
(กรุงเทพฯ / ปริมณฑล) มีความต้องการในด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร และท างานด้านมณฑล มีความต้องการในด้าน
สุขภาพบุคลากร ซึ่งผลจากงานวิจัยพบว่าการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมากที่สุดคือ ด้านสุขภาพ
บุคลากร ด้านสุขภาพองค์กร และด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ตามล าดับ (4) ได้แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กร
สุขภาพดี ของบริษัท ปัญญธารา จ ากัด พร้อมทั้งผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของบริษัท ปัญญธารา จ ากัด โดยมีแนว
ทางการพัฒนาทั้งในด้านสุขภาพบุคลากร ได้แก่ ความผูกพันและภักดีต่อองค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร ความสามัคคี
กลมเกลียวของบุคลากร ความสามารถในการแก้ปัญหา เจตคติต่อเพื่อนร่วมงาน และประโยชน์จากการท างาน ด้าน
สุขภาพองค์กร ได้แก่ คุณภาพขององค์กร การมีนวัตกรรมใหม่ๆ การใช้ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และ
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ได้แก่ ความรู้ ทักษะ เจตคติ  เพื่อน ามาพัฒนาได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ พร้อม
น าไปสู่การพัฒนาการเป็นองค์กรสุขภาพดี  รวมถึงเพื่อเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจสืบไป 
ค าส าคัญ: การประเมินความต้องการจ าเป็น องค์กรสุขภาพดี 
 

Abstract 
The objectives of this research are to assess the needs towards becoming a healthy 

organization and to study the healthy organization development guidelines of Panyatara Company 
Limited.  Representative samples of the research were 104 purposively selected office personnel and 
5 executives of Panyatara Company Limited, i.e. General Manager on General Work Administration, 
Deputy General Manager, on Training, Assistant General Manager on Human Resources, Assistant 
General Manager on Information and Learning Media Administration and Expert on Learning Design 
and Development.  The research was carried out using 5-level scale estimation questionnaires and 
executive in-depth interviews.  Information was analyzed in respect of frequencies, percentages, 
averages, standard deviation and needs prioritization.  

The study results revealed that: (1) In analyzing personal data of those who responded to the 
questionnaires, it was found that 53 responders, representing 50.96 per cent, were males; 49 
responders, representing 47.12 per cent, were 25-34 years of age; 80 responders, representing 76.93 
per cent, were bachelor’s degree or equivalent graduates; 32 responders, representing 30.77 per 
cent, performing in training agencies; 70 responders, representing 67.31 per cent, performing in 
central area (Bangkok/vicinities); (2) In analyzing facts and expectations towards becoming a healthy 
organization, it was found that the facts towards becoming a healthy organization of Panyathara Co., 
Ltd. was, in aggregate, at a great level where the average values were 4.11 in respect of organization 
health, followed by 4.08 and 4.02 in respect of the executive leadership and the personnel health, 
respectively; the expectations towards becoming a healthy organization of Panyathara Co., Ltd. was, 
in aggregate, at a greatest level where the average values were 4.80 in respect of executive 
leadership, followed by 4.78 and 4.74 in respect of the organization health and the personnel health, 
respectively. (3) Assessment of the healthy organization needs of Panyatara Company Limited in 
respects of executive leaderships, knowledge, skills and attitudes, organization health and quality, 
availability of innovations, resource utilization, environment and atmosphere, personnel health, 
commitments and loyalties, involvements, personnel harmony and amicability, problem solving 
abilities, attitudes towards colleagues and benefits from work performance by comparing the analysis 
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result.   The overall reality towards becoming a healthy organization was at a great level and the 
overall expectations towards becoming a healthy organization is at the greatest level.  It was found 
male representative needs were in respect of personnel health while female representative needs 
were in respect of executive leaderships; the needs of representatives with 15-24 years of age and 
35-44 years of age were in respect of executive leaderships while the needs of those with 25-34 
years of age were in respect of personnel health and the needs of those with 45 years of age or 
more were in respect of organization health.  The needs of representatives with educational levels of 
lower than the bachelor’s and master’s degrees were in respect of executive leaderships, the needs 
of those with bachelor’s degree were in respect of personnel health.  The needs of Learning Service 
Center and County Training Unit were in respect of personnel health; the needs of Bangkok Learning 
Development Agency, training and academic education and customer development organization, 
general administration, human resource Finance and Accounting were in respect of executive 
leaderships; and the needs of Office / Distribution Training Agency and Franchise were in respect of 
organization health.  The needs of centralized representatives (Bangkok / vicinities) were in respect of 
executive leadership and the needs of county work were in respect of personnel health.  It was 
found from the analysis result that the needs were prioritized to be in respect of personnel health, 
organization health and executive leaderships, respectively; (4) The healthy organization 
development guideline and the results of the in-depth interviews of executives of Panyatara 
Company Limited were obtained. The development directions were in respect of personnel health, 
which included commitments and loyalties to the organization, personnel harmony and amicability, 
problem solving abilities, attitudes towards colleagues and benefits from work performance, in 
respect of organization health, which included organization health, availability of innovations, 
resource utilization, environment and atmosphere, and in respect of executive leaderships, which 
included  knowledge, skills, and attitudes, to be developed appropriately and efficiently leading to 
development towards becoming a healthy organization and towards sustainable business operation 
of Panyatara Company Limited. 
Keywords: need assessment, healthy organization 
 
1. บทน า 
     จากกระแสโลกาภิวัตน์และสภาวะไร้พรมแดนที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านสังคม การเมือง 
และเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดสภาวะของการแข่งขันทาง
ธุรกิจอย่างรุนแรงทั่วทุกมุมโลก องค์กรต่างๆ ต้องแย่งชิง
พื้นที่ในตลาดมากขึ้น เพื่อความอยู่รอดและความส าเร็จ
ขององค์กรตามเป้าหมาย หลายองค์กรพยายามใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
รวมทั้งความต้องการที่จะเห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คนในองค์กร ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ซึ่งมี
เพียงองค์กรที่ แข็ งแรงที่สุด เท่านั้นที่จะอยู่ รอดใน
สิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ได้ 

หลายๆ องค์กรจึงพยายามให้ความส าคัญในการพัฒนา
องค์กรโดยการใช้วิธีการที่สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมของ
องค์กรให้ เป็นไปในแบบแข็งแรง มีสุขภาพดี และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน [1] คุณค่าขององค์กรอยู่ที่
การเป็นองค์กรที่สามารถสร้างประโยชน์และตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
จัดตั้งขึ้น การท าให้องค์กรมีคุณค่า คุณประโยชน์ต่อ
มนุษย์อย่างสมบูรณ์มากที่สุด อยู่ที่จะต้องมุ่งสนใจหาวิธีที่
ช่วยบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์กร
ใดที่จะเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าในอนาคตต้องยืนอยู่
บนความส าเร็จเมื่อครั้งอดีตหรือปัจจุบัน ไม่ละเลยการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
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     องค์กรที่สุขภาพดีนั้นต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ท างาน สมาชิกในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กร และ
องค์กรจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุด เนื่องจาก
สุขภาพองค์กรเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จ องค์กรใดมีสุขภาพ
ดีจะท าให้การบริหารมีประสิทธิผล [2] โดยที่สุขภาพ
องค์กรเป็นตัวช้ีวัดที่จะพิจารณาถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ใ น อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ช่ ว ย เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก 
(Awareness) ในปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นองค์กรที่มี
สุขภาพดีนั้นมิได้เป็นเพียงอุดมการณ์เท่านั้น หากแต่ยัง
ได้รับความสนใจในแนวคิดที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
องค์กร (Concept of organization development) 
เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ [3]  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการจ าเป็นของ
องค์กรในเรื่อง “องค์กรสุขภาพดี” เพื่อที่จะน ามาใช้เป็น
เครื่องวัดประสิทธิภาพขององค์กรอีกตัวหนึ่ง  รวมถึง
สุขภาพองค์กรในปัจจุบัน และสิ่งที่บุคลากรภายในองค์กร
คาดหวัง เพื่อที่จะสามารถค้นหาความต้องการจ าเป็นที่
แท้จริงในการก้าวไปสู่ “การเป็นองค์กรสุขภาพดี” และ
สามารถวิเคราะห์สภาวะในปัจจุบัน รวมถึงสิ่งที่บุคลากร
ภายในองค์กรคาดหวัง เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กร
สุขภาพดี รวมถึงเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการเป็น
องค์กรสุขภาพดี บริษัท ปัญญธารา จ ากัด 
     2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรสุขภาพดี 
บริษัท ปัญญธารา จ ากัด 
 
3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
     3.1 ทราบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาความ
เป็นองค์กรสุขภาพดีของบริษัท ปัญญธารา จ ากัด 
     3.2 ได้แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรสุขภาพดี
ของบริษัท ปัญญธารา จ ากัด เพื่อน ามาพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  
  
4. ขอบเขตการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
     กลุ่มที่ 1 บุคลากรสายส านักงานบริษัท ปัญญธารา 
จ ากัด จ านวน 142 คน 

 กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารบรษิัท ปัญญธารา จ ากัด จ านวน 5 คน 
     4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
     กลุ่มที่ 1 บุคลากรสายส านักงานบริษัท ปัญญธารา 
จ ากัด จ านวน 104 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sample) จากบุคลากรภายในบริษัทฯ ที่มีอยู่
ทั้งหมด ซึ่งมาจากสูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างของเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ดังนี ้

n =            X2 Np (1 - p) 
     e2 (N - 1) + X2 p (1 - p) 

n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
N = จ านวนประชากร 
e = ระดับการคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
ที่ยอมรับได ้(ใช้ 0.05) 
X2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1และระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (X2 = 3.814) 

            p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
            (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = 0.5)      

แทนค่า 
n =    3.814 (142x0.5) (1- 0.5) 
     0.0025 (142-1) + 3.814 (0.5) (1- 0.5) 
   =   103.67 

     ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 104 คน ในการ
ประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 104 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์
ตามที่เง่ือนไขก าหนด คือไม่ น้อยกว่า 104 ตัวอย่าง 
 กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารบริษัท ปัญญธารา จ ากัด จ านวน 5 
คน ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไปด้านบริหารงานทั่วไป รอง
ผู้จัดการทั่วไปด้านฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้าน
ทรัพยากรบุคคล ผู้ ช่วยผู้จัดการทั่ วไปด้านบริหาร
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ และผู้ช านาญการด้าน
ออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้   
4.2 ตัวแปรในการวิจัย  
     ตัวแปรต้น คือ ความต้องการจ าเป็นองค์กรสุขภาพดี 
ได้แก่ 1) สภาพความมุ่งหวังและ 2) สภาพที่เป็นจริงใน
ปัจจุบัน ส่วนตัวแปรตามคือ แนวทางการพัฒนาองค์กร
สุขภาพดี 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  
5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  
      ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นค าถาม
ปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
หน่วยงาน และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น สภาพที่เป็นจริง
ในปัจจุบัน และสภาพที่มุ่งหวังควรจะเป็นขององค์กร
สุขภาพดี ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ด้านสุขภาพองค์กร และด้านสุขภาพบุคลากร 
     ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นขององค์กรสุขภาพดี กรณีศึกษา บริษัท 
ปัญญธารา จ ากัด โดยใช้วิธีเรียงล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็น (PNI: Priority need index) 
     ตอนที่  4 แนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์เ ชิงลึก 
ส าหรับผู้บริหาร บริษัท ปัญญธารา จ ากัด เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์การเพื่อเป็นองค์กรสุขภาพดี 
5.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือตาม
กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจัย โดยศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ต ารา บทความ ตลอดจน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามและ
พัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา จาก
ผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาและ
สอดคล้อง (Index of item objective congruence--
IOC) หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1984, p. 160) 
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.960 ส่วนแนวค าถามเพื่อ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับผู้บริหาร ผู้วิจัยได้ให้อาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัยเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
น าเสนอในรูปแบบการแจกแจงจ านวน (ความถี่) และค่า
ร้อยละ 
     ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพความเป็นจริง 
และความคาดหวัง ต่อการเป็นองค์กรสุขภาพ โดย
น าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ขอ้มูลของสภาพความเป็นจริง และความคาดหวัง  

     ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นขององค์กรสุขภาพดี โดยใช้วิธีเรียงล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI: Priority 
need index)  แล้ว น าผลที่ ไ ด้ จากการวิ เ คราะห์มา
เรียงล าดับความส าคัญของความต้องการความจ าเป็นจาก
มากไปหาน้อย แล้วน าไปเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างแนว
ค าถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับผู้บริหาร 
     ตอนที่  4 แนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์เ ชิงลึก 
ส าหรับผู้บริหาร ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)   
 
6. สรุปผลการวิจัย 
     6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-34 
ปี การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท างานหน่วยงาน
ด้านฝึกอบรม 
     6.2 ข้อมูลสภาพความเป็นจริง และความคาดหวัง 
ต่อการเป็นองค์กรสุขภาพดี ได้แก่ (1) ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
(2) สุขภาพองค์กร ประกอบด้วย ด้านคุณภาพขององค์กร 
การมีนวัตกรรม การใช้ทรัพยากรสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศ และ (3) สุขภาพบุคลากร ประกอบด้วย ด้าน
ความผูกพันและภักดีต่อองค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร 
ความสามัคคีกลมเกลียวของบุคลากร ความสามารถใน
การแก้ปัญหา เจตคติต่อเพื่อนร่วมงานและประโยชน์จาก
การท างาน 
     6.3 การประเมินความต้องการจ าเป็นขององค์กร
สุขภาพดี บริษัท ปัญญธารา จ ากัด ในด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ด้านสุขภาพองค์กร และด้านสุขภาพบุคลากร 
โดยการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพความ
เป็นจริงต่อการเป็นองค์กรสุขภาพดี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ถ้าหากพิจารณารายข้อ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ในเรื่องความรู้ในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย พันธ
กิจขององค์กร มีทักษะในเรื่องความช านาญในการ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ และมีเจตคติ โดยมีความมุ่งมั่นใน
การท างานให้ประสบความส าเร็จ ด้านสุขภาพองค์กร ใน
เรื่องคุณภาพขององค์กรโดยมีผลประกอบการที่ดีจากการ
ด าเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์และช่ือเสียงด้านบวก การมี
นวัตกรรมใหม่ โดยมีการใช้ทรัพยากรมีการใช้ทรัพยากร
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ต่างๆ ให้เกิดความคุ้มค่าและมีคุณภาพ ด้ านสุขภาพ
บุคลากร มีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร พนักงานมี
ความเต็มใจและมุ่งมั่นในการท างานเพื่อองค์กร และ
ภูมิใจที่ได้ท างานในองค์กร การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่องค์กรจัดขึ้น ความสามัคคีกลมเกลียวของ
บุคลากรในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้งานส าเร็จลลุว่ง 
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม บุคคล เวลา สถานที่ สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
โดยรู้ สึกยินดี เมื่อผู้อื่นมีความเจริญก้าวหน้า  ด้าน
ประโยชน์จากการท างานโดยมีความปลอดภัยในการ
ท างาน มีความมั่นคงทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ และ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ และข้อมูลความคาดหวังต่อการ
เป็นองค์กรสุขภาพดี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผล
จากงานวิจัยพบว่าการจัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็นมากที่สุดคือ ด้านสุขภาพบุคลากร ด้าน
สุขภาพองค์กร  และด้ านภาวะผู้ น าของผู้บริหาร 
ตามล าดับ  
     6.4 แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรสุขภาพดี 
ของบริษัท ปัญญธารา จ ากัด จากผลจากการสัมภาษณ์
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของบริษัท ปัญญธารา จ ากัด 
พบว่ามีแนวทางการพัฒนา ด้านสุขภาพบุคลากร เป็น
อันดับแรกเช่นกัน ซึ่งประกอบด้วย ความผูกพันและภักดี
ต่อองค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร ความสามัคคีกลม
เกลียวของบุคลากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
องค์กรจัดขึ้น ความสามัคคีกลมเกลียวของบุคลากรใน
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้งานส า เร็จลุล่วง มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม บุคคล เวลา สถานที่ สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี มี
เจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน โดยรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นมีความ
เจริญก้าวหน้า ด้านประโยชน์จากการท างานโดยมีความ
ปลอดภัยในการท างาน มีความมั่นคงทางด้านการเงินและ
เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางอาชีพ ในล าดับถัดมา
พบว่าด้านสุขภาพองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย คุณภาพ
ขององค์กร การมีนวัตกรรมใหม่ การใช้ทรัพยากร 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และแนวทางการพัฒนา
ความเป็นองค์กรสุขภาพดีในล าดับสุดท้ายคือด้านภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ  
เพื่อน ามาพัฒนาได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ พร้อม

น าไปสู่การพัฒนาการเป็นองค์กรสุขภาพดี บริษัท        
ปัญญธารา จ ากัด  
 
7. การอภิปรายผล 
     ผลการวิจัยพบว่า การจัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็นในการเป็นองค์กรสุขภาพดี บริษัท ปัญญ
ธารา จ ากัด ด้านที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุดคือด้าน
สุขภาพบุคลากร ด้านสุขภาพองค์กร และด้านภาวะผู้น า
ของผู้บริหารตามล าดับ ดังน้ี 
     7.1 สุขภาพบุคลากร ด้านความผูกพันและภักดีต่อ
องค์กร บุคลากรมีความเต็มใจ และมุ่งมั่นในการท างาน
เพื่อองค์กร มีความปรารถนาจะเป็นบุคลากรขององค์กร
ต่อไป ความภาคภูมิใจท่ีได้ท างานในองค์กร ความตั้งใจจะ
ไม่ลาออกจากองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ กอบัว 
ทัศนภักดิ์ [4] ได้สรุปคุณลักษณะขององค์กรสุขภาพดี ใน
มิติด้านบุคลากรในองค์กร กล่าวว่า ความภักดี และ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรเป็นแนวทางส าคัญในการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสุขภาพดีได้ ด้านการมีส่วน
ร่วมในองค์กร คือบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
องค์กรจัดขึ้น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในองค์กร โดยกิจกรรม
เหล่านั้นควรให้บุคลากรรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมเช่น การ
ท างานเป็นทีม และให้บุคลากรมีการตัดสินใจด้วยตัวเอง
ในกิจกรรมต่างๆ แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตัวของบุคลากรเองได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากร
สามารถเลือกกิจกรรมตามความถนัด หรือความชอบได้ 
สอดคล้องกับ Iris Wellness [5] กล่าวว่า องค์กรสุขภาพ
ดีเริ่มจากการที่บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี โดยเริ่มต้น
จากการสนับสนุนสุขภาพที่ดีของบุคลากรในองค์กร ซึ่ง
ท าได้โดยการใช้เครื่องมือทางเลือกที่ช่วยให้สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น และการสนับสนุนท าให้สุขภาพหรือความเป็นอยู่
ของบุคลากรดี ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันใน
องค์กร ด้านความสามัคคีกลมเกลียวของบุคลากร เปิด
โอกาสให้บุคลากรคิดและเรียนรู้เอง ให้การแนะน าอย่าง
สร้างสรรค์ การกล่าวชม การให้ก าลังใจ รู้สึกยินดีเมื่อ
ผู้อื่นมีความเจริญก้าวหน้า โดยส่งเสริมการแสดงยินดี ช่ืน
ชม ให้ก าลังใจผู้อื่นด้วยความจริงใจ ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการท างาน มีความมั่นคงด้านการเงิน และ
เศรษฐกิจ มั่นคงในงานและก้าวหน้าทางอาชีพ 
     7.2 สุขภาพองค์กร ด้านคุณภาพขององค์กร องค์กร
ต้องมีการวางแผนและมุ่งเน้นเป้าหมาย มีภาพลักษณ์และ



ARU Research Journal, Vol.4, No.2, May 2017                                                                                                    79 
 

ช่ือเสียงด้านบวก มีผลประกอบการจากการด าเนินธุรกิจ 
มีระบบการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เปิดโอกาสให้
พนักงานได้ เรียนรู้  และพัฒนาความสามารถ และ
วัฒนธรรมองค์กร สอดคล้อง บุญพรรษา วัฒนเมฆินทร์กุล 
[6] ที่ได้ให้นิยามขององค์กรสุขภาพดีว่า องค์กรต้องมีการ
ก าหนดและมุ่งเน้นเป้าหมาย มีภาพลักษณ์ที่ดี โครงสร้าง
การท างานที่ ชัดเจน มีวัฒนธรรมองค์กร ด้านการมี
นวัตกรรมใหม่ ต้องการน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงการ
ท างาน และสร้างนวัตกรรม กระบวนการในการคิดค้นสิ่ง
ใหม่ ด้านการใช้ทรัพยากรองค์กรต้องมีการใช้ทรัพยากรที่
มีคุณภาพ และเกิดความคุ้มค่า นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย [7] ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ พบว่า การใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อองค์กร ด้าน
สภาพแวดล้ อมและบร รย ากาศ  ค วรมี ก าส ร้ า ง
สภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศในที่ท างาน จัดสถานที่
ท างานให้น่าอยู่ เหมาะกับการท างาน มีความปลอดภัย 
แวดล้อมด้วยธรรมชาติ และสิ่งอ านวยความสะดวก  
     7.3 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผู้บริหารมีการก าหนด
เป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จ ยึดมั่นในการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการท างาน ตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยความ
เป็นธรรม และสามารถควบคุมอารมณ์ (EQ) ได้เป็นอย่าง
ดี ดังนั้น เจตคติของผู้บริหารมีบทบาทต่อการเป็นองค์กร
สุขภาพดี จะมีลักษณะเป็นผู้ที่กระตุ้นให้บุคลากรสาย
ส านักงานสนใจ เพื่อให้เกิดแง่มุมใหม่ๆ ในการท างาน 
นอกจากน้ียังมีการพัฒนาความสามารถของผู้บริหารและ
บุคลากรไปสู่ระดับความสามารถที่สูงขึ้น และมีศักยภาพ
มากขึ้น [8] ส่วนด้านคุณภาพขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อ
การเป็นองค์กรสุขภาพดี พบว่า องค์กรมีการวางแผนและ
มุ่งเน้นเป้าหมาย มีภาพลักษณ์และช่ือเสียงด้านบวก ผล
ประกอบการที่ดีจากการด าเนินธุรกิจระบบการพัฒนา
บุคลากรภายในองค์กรที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้พนักงานได้
เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถได้ตามความต้องการ 
และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สอดคล้องกับ Fornell eta., 
[9] คุณภาพองค์กรเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนประกอบของ
ความพึงพอใจก่อให้เกิดความเป็นองค์กรสุขภาพดี ส่วน
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านทักษะ ผู้บริหารมีความ
ช านาญในการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ สามารถ
สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการสื่อสารแบบสองทาง การท างานร่วมกัน

เป็นทีม โดยบริหารและพัฒนาทีมได้ การแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ ให้การชมเชย และยกย่อง เพื่อให้ก าลังใจแก่
บุคลากรเมื่อท างานส าเร็จ สอดคล้องกับ Sergiovanni 
[10] การบริหารที่เกี่ยวกับทักษะ เป็นความสามารถของ
ผู้บริหารในการมองภาพรวมขององค์กร ทักษะนี้ขึ้นอยู่
กับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบขององค์กร เพราะ
ประสิทธิผลของแต่ละองค์กรแตกต่างกันไป ท าให้การ
มองภาพรวมขององค์กรมีความชัดเจนต่างกัน  
     ส่วนแนวทางการพัฒนาองค์กรสุขภาพดี บริษัท 
ปัญญธารา จ ากัด  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร มี
แนวทางการพัฒนาองค์กรสุขภาพดี ดังนี้     
     1. ด้านสุขภาพบุคลากร มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้  
มีการสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลและการให้เกียรติ ให้
พนักงานเห็นว่างานของตนเองมีความส าคัญ จัดงานให้
เหมาะสมกับคน มีการบริหารค่าตอบแทนด้วยความเป็น
ธรรม ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีการสร้าง
บรรยากาศการท างานเป็นทีม เปิดโอกาสให้พนักงาน
สามารถเลือกกิจกรรมได้ตามความถนัด สนับสนุน
ความคิดของพนักงาน ท าความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
และเปิดใจยอมรับฟัง เปิดโอกาสให้สามารถปรึกษาหารือ
ได้พร้อมทั้งให้แนวทางที่ถูกต้อง  
     2. ด้านสุขภาพองค์กร มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ มี
การวางแผนโดยให้มองเห็นเป้าหมายปลายทางร่วมกัน 
ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรสร้างช่ือเสียง ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ติดตามผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง มี
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
ศึกษา Best practice และน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับงานในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมใน
หลักสูตรที่ตนเองสนใจ  
     3. ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีแนวทางในการ
พัฒนาดังนี้  ด้านความรู้ของผู้น า จะต้องมีการศึกษาท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ของ
องค์กรโดยการน าไปประยุกต์ใช้ในงาน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกระบวนการและเป้าหมายของการท างาน 
กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารระหว่างกัน ประเมินผลการ
ปฏิบัติของพนักงานด้วยความเป็นธรรม ด้านทักษะของ
ผู้น า จะต้องมีทักษะในการถ่ายทอดนโนยบายอย่าง
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการสื่อสารสองทาง มีความสามารถในการท างาน
เป็นทีม สร้างทีมงานให้เข้มแข็ง สร้างความเป็นกันเอง 
ส่วนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ใช้ประสบการณ์
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วิเคราะห์สถานการณ์จากการเรียนรู้ของตนเอง มีการ
ชมเชยและยกย่องให้ก าลังใจโดยการให้รางวัลที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน ด้านเจตคติของผู้น า จะต้องมีการ
วิเคราะห์และศึกษาผลลัพธ์ของงาน หาปัจจัยเสี่ยงและ
ผลกระทบต่างๆ โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ  
เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของบริษัท มีวินัยในตัวเอง ใช้ทรัพยากรให้ เหมาะสม  
ปลูกฝังการท างานที่มีจริยธรรม มีสติและไม่ใช้อารมณ์ใน
การท างาน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
     8.1.1 เครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ สามารถ
น าเครื่องมือนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กร
สุขภาพดีด้านอื่น ๆ 
     8.1.2 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าการประเมินการ
เป็นสุขภาพดีขององค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่ ง
ควรจะได้มีการศึกษาเชิงลึกในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ามาศึกษา
วิเคราะห์ ถึงโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
     8.1.3 หลังจากประเมินความต้องการจ าเป็นและ
ได้รับการพัฒนาแล้ว ควรมีการวิจัยติดตามผล เพื่อให้
ทราบว่ามีการพัฒนาตามสภาพที่ควรจะเป็นหรือไม่ 
8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
     8.2.1.เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสร้างขวัญให้กับ
พนักงานในการเป็นองค์กรสุขภาพดี 
     8.2.2.การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ พัฒนาการ
ท างานและการเรียนรู้ เพื่อให้การท างานง่ายขึ้น เช่น 
ผลักดันเรื่องการเรียนรู้ระบบ e-Learning  
     8.2.3.น าเทคโนโลยีทันสมัยเข้าช่วยในการท างาน ท า
ให้บุคลากรในองค์กรเกิดความสมดุลในการท างานและ
ชีวิตส่วนตัว 
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บทคัดย่อ 

 การก าหนดขีดความสามารถหลักและขีดความสามารถการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการประเภทโรงแรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อการก าหนดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 
(Employee Core Competency) และขีดความสามารถการบริหารจัดการ (Managerial competency) ของบุคลากร
ในธุรกิจ เพื่อน าไปปรับใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยที่การวิจัยเชิงคุณภาพจะน ามาใช้ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและพนักงานต าแหน่งระดับบังคับบัญชาซึ่งเป็นพนักงานดีเด่น ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณจะถูกน ามาใช้ในขั้นตอนของการส ารวจ (Survey) ความคิดเห็น
ของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ด ารงต าแหน่งระดับผู้บริหาร โดยแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นจะถูกน าไปส ารวจโดยมี
จ านวนประชากรทั้งหมด 42 คน ซึ่งเป็นพนักงานในต าแหน่งระดับผู้บริหาร จ านวน 6 คน และต าแหน่งผู้จัดการระดับ
แผนก จ านวน 36 คน ซึ่งมีความรับผิดชอบในต าแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร , ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและการ
ขาย, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษา, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า จากธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ประเภทโรงแรม จ านวน 7 แห่ง 
ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติความถี่, ร้อยละ
, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
           1. ขีดความสามารถหลักของบุคลากร (Employee Core Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากร มีจ านวนท้ังสิ้น 5 ด้าน ประกอบด้วย  1) การมุ่งเน้นลูกค้า 2) การมุ่งเน้นคุณภาพ 3) การวัดและ บริหารผลงาน 
4) การท างานเป็นทีม และ 5) การมุ่งสู่ผลส าเร็จ  
  2. ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่มีความจ าเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรในต าแหน่งผู้บริหาร มีจ านวน 10 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีส านึกของความ รับผิดชอบ 2) 
การวางแผนและการบริหารทรัพยากร 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การมุ่งลูกค้าเป็นเป้าหมาย   
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5) การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6) ทักษะในการเจรจาต่อรอง 7) การบริหารจัดการและการประเมินเพื่อให้เกิด
ผลส าเร็จของงาน 8) การประยุกต์ใช้ความรู้ 9) การบริหารจัดการเครือข่ายความสัมพันธ์ และ10)ความสามารถที่จะท า
ได้แม้มีสถานการณ์กดดัน 
ค าส าคัญ : ขีดความสามารถหลัก, ขีดความสามารถการบริหารจัดการ, ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ประเภทโรงแรม 
 

Abstract 
  A Study of Define Of Employee Core Competencies and Managerial Competencies 
to Development in Tourism Business And Hospitality (Hotel Service) in Phranakhon Si Ayutthaya 
province. This study have three purpose which are follows; The first is to study to acknowledge and 
understand the principles, concepts, and theory of competency, the second is to define employee’s 
core competency and managerial competency, and the last is to use the result for apply to 
competency based management in human resource management activities for causing further 
competitive advantage . 
  The study use two method of research. The first is qualitative research is used in 
the process of interview; semi-structured interview, the management and the best performer of 
management levels and the second is quantitative research is used in the process of survey of 
management and employees who have position in management level. The questionnaires are 
surveyed by finite population that has 42 persons and divided into 6 groups ; Are responsible for the 
management position of General Manager , General Manager , Marketing and Sales , General Manager 
of Finance and Accounting , General Manager Maintenance , General Manager of Human Resources . 
And general manager, public relations and customer service, From Tourism Business And Hospitality 
(Hotel Service) in Phranakhon Si Ayutthaya province under Tourism Association Phranakhon Si 
Ayutthaya province. 
  The study has found the following results. 1. Employee Core Competency that the 
results is founded 5 competencies that employees, consist 1) Customer Focus 2) Quality Focus 3) 
Performance Measurement and Management 4) Team Work and 5) Result Focus 2. Managerial 
Competency that the results is founded 10 competencies that employees, consist 1) Sense of 
Accountability 2) Resources Planning and Management 3) Human Resources Development 4) 
Customer Focus 5) Stakeholders Management 6) Negotiation Skill 7) Performance Measurement and 
Management 8) Knowledge Applicability 9) Networking Relationship Management and 10) 
Effectiveness Under Pressure      
Keywords : Core Competencies, Managerial Competencies, Tourism Business And Hospitality (Hotel 
Service) 
 
1. บทน า 
 จากปัญหาทางเศรษฐกิจในปี  2557 ก่อให้ เกิด
ขีดจ ากัดในการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
ส่งผลต่อทุกภาคส่วน แม้ว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยัง
อยู่ในเกณฑ์ดี  อัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มทรงตัว โดย
ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและ

บริการตามมา [1] โดยจากรายงานเศรษฐกิจไทย ไตร
มาสแรกของปี 2557 (ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค, 2557, หน้า 1) พบว่าธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง
ร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 9 ไตรมาส ตาม
จ านวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงร้อย
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ละ 5.8 และร้อยละ 4.2  โดยมีสาเหตุส าคัญจาก
สถานการณ์ทางการเมือง มาตรการเพิ่มคุณภาพ
นักท่องเที่ยวของจีน รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจนี 
อย่างไรก็ตาม จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่าน
ท่าอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และนักท่องเที่ยวจาก
ยุโรป อเมริกาใต้ และแอฟริกา ยังคงขยายตัว ส ารวจจาก
จ านวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรกของปี 2557 ต่ ากว่าที่
คาดการณ์ ได้รับผลกระทบจากความอ่อนไหวต่อ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และส่งผลให้จ านวน
นักท่องเที่ยวรวม 27.0 ล้านคน ลดลงจาก 27.5 ล้านคน [2] 
     จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น ส่งผล
ในภาพรวมแก่ทุกภาคส่วน ทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในระดับประเทศ ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในระดับ
ภูมิภาค และระดับจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความส าคัญกับการ
ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งสร้างรายได้
ส าคัญให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนมาเป็นเวลานาน ด้วยจุด
แข็งของจังหวัดเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับ
ชาติและศาสนาอันเก่าแก่แห่งกรุงศรีอยุธยา ท าให้เป็นจุด
ขายหลักที่ส าคัญของการท่องเที่ยวและบริการที่มีโอกาส
ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จ านวน 
1,309,987 คน คิดเป็นรายได้เข้าสู่จังหวัดถึง 9,943.32 
ล้านบาท (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, 2553) [3] แม้ว่าย้อนหลังไปในระยะ 
5 ปีที่ผ่ านมาประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ทางการเมือง รวมทั้ งผลกระทบจาก
เหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ท าให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการไปกว่า 6,000 
ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ธุรกิจท่องเที่ยวของ
ผู้ประกอบการ ที่จะต้องกลับมาซ่อมแซมและปรับปรุง
สภาพความเสียหายทั้ งตั วอาคาร ให้กลับมาเป็น
เหมือนเดิม อีกส่วนคือ การสูญเสียโอกาส รายได้จากการ
ท่องเที่ยวช่วงน้ าท่วมของธุรกิจต่างๆ (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2558) 
เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์
การพัฒนา ให้พร้อมรับกับเง่ือนไขและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้น [4] ดังนั้น การรองรับผลกระทบที่จะเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา เพื่อใช้เป็นโอกาส
ในการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะบริบทการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคตามโครงสร้างประชากร
โลกที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นโลกแห่งการ
ท่องเที่ยวและการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดี และการ
เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและค่านิยม [5] ซึ่งคน
ตะวันตกให้ความสนใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตะวันออก
เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น  ท า ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาน่าจะแสวงหาโอกาสในการพัฒนา
สินค้าและบริการที่มีวัฒนธรรมเป็นจุดขาย เพื่อสร้างเป็น
สินค้าใหม่ให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [6] 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสภาพ
ทั่วไป กระบวนการทางธุรกิจ และการแข่งขันของธุรกิจ
การท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทโรงแรม ภายใต้หลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับ
ขีดความสามารถ (Competency) และก าหนดขีด
ความสามารถหลักของธุรกิจ [7] 
     2.2 เพื่อก าหนดขีดความสามารถหลัก (Employee 
Core Competency) และขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการของบุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ ประเภทโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประเภท
โรงแรมที่มีเจตนารมณ์สอดคล้องกัน อันมีความมุ่งเน้นใน
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมตัวกันภายใต้สมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยก าหนดให้
มีระเบียบข้อบังคับของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และแบ่งประเภท ธุรกิจ จ านวน 7 แห่ง 
จากพนักงานต าแหน่งระดับบังคับบัญชา ได้แก่ ผู้จัดการ
ทั่วไปฝ่ายบริหาร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและการ
ขาย ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงินผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษา  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า [8] 
     โดยใช้เครื่องมือประเภทแบบสอบถามส าหรับการ
สั ม ภ า ษณ์  ไ ด้ แ บ่ ง อ อก เป็ น  2  ชุ ด  คื อ  ชุ ด ที่  1                     
เป็นแบบสอบถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อก าหนดขีด 
ความสามารถหลักของบุคลากร จ านวน 1 ชุด และชุดที่ 
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2  เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ก า ห น ด ขี ด 
ความสามารถการบริหารจัดการของพนักงานต าแหน่ง
ระดับผู้บริหาร ซึ่งเป็นพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน่ 
จ านวน 1 ชุด โดยรายละเอียดในการสัมภาษณ์แบ่งเป็น    
2  ส่วน ดังต่อไปนี้ 
     ชุดที่ 1 แบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ส าหรับ
การก าหนดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 
 ได้แก่ การด าเนินธุรกิจของธุรกิจการท่องเที่ยว และ
บริการ ประเภทโรงแรม 
 ชุดที่ 2 แบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ส าหรับ
การก าหนดขีดความสามารถการบริหารจัดการ  
 ได้แก่ ลักษณะงาน 
     สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออธิบายลักษณะ
ทั่วไปของประชากร ใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistic) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
4. ผลการศึกษา 
     1. ผลการศึกษาขีดความสามารถหลักของบุคลากรที่
เป็นพนักงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการใน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทโรงแรมต้องพึงมีประกอบด้วย
ทั้งหมด 5 ขีดความสามารถ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ก าหนดขึ้น ช้ีให้เห็นว่าขีดความสามารถนั้นมี
ความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน  ระดับที่ 1 คือมีความจ า
เป็นมากที่สุด และจากการวิเคราะห์พบว่า ขีดความสามารถ
หลักของบุคลากรที่ จ าเป็นต้องนั้นจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับที่มีความจ าเป็นมากที่สุด คือ 4.40-5.00 ทั้งนี้สามารถ  
เรียงล าดับขีดความสามารถหลักของบุคลากรทั้ง 5 ขีด
ความสามารถจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ล าดับที่ 1 การ

มุ่งเน้นลูกค้า (X̅=5.00) ล าดับที่ 2  การมุ่งเน้นคุณภาพ (X̅ 

= 4.60) ล าดับที่ 3 การวัดและบริหารผลงาน(X̅ = 4.50) 

ล าดับที่ 4 การท างานเป็นทีม (X̅ = 4.40) ล าดับที่ 5 การ

มุ่งสู่ผลส าเร็จ (X̅ = 4.40) 
     2. การวิเคราะห์ขีดความสามารถการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) ของบุคลากรในต าแหน่ง
ผู้บริหารของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเภทโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่เข้า

รวมกลุ่มกันอยู่ภายใต้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 7 แห่ง ตามเง่ือนไขการแปล
ผลการศึกษาที่ก าหนดไว้ คือขีดความสามารถใดซึ่งมี
คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 4.20 – 5.00 แสดงถึงขีด
ความสามารถนั้นเป็นขีดความสามารถที่มีความจ า
เป็ นมากที่ สุ ด  และอยู่ ใ น  10  ล าดั บแรกของขี ด
ความสามารถที่มีความส าคัญของการวิ เคราะห์ใน
ภาพรวม คือ การวิเคราะห์โดยรวม การวิเคราะห์เฉพาะ
ต าแหน่งผู้บริหาร การวิเคราะห์เฉพาะต าแหน่งผู้จัดการ
ทั่วไปฝ่ายบริหาร จะเห็นว่าโดยภาพรวมขีดความสามารถ
ซึ่งมีระดับความส าคัญและจ าเป็นมากที่สุดตามล าดับ 
ดั งนี้  ล าดับที่  1 การมีส านึกของความรับผิดชอบ                 
(X̅=4.76 ) ล าดับที่  2 การวางแผนและการบริหาร
ทรัพยากร (X̅ = 4.50) ล าดับที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
(X̅=4.47 ) ล าดับที่  4  การมุ่ งลูกค้า เป็น เป้ าหมาย             
(X̅=4.44) ล าดับที่  5 การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
(X̅=4.40 ) ล าดับที่  6  ทักษะในการเจรจาต่อรอง               
(X̅=4.33) ล าดับที่ 7 การบริหารจัดการและการประเมิน
เพื่อให้เกิดผลส าเร็จของงาน (X̅ = 4.33) ล าดับที่ 8          
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้  (X̅=4 . 3 1 ) ล า ดั บ ที่  9            
การบริหารจัดการเครือข่ายความสัมพันธ์ (X̅ = 4.30) 
และล าดับที่ 10 ความสามารถท่ีจะท าได้แม้มีสถานการณ์
กดดัน(X̅ = 4.28) 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
     การบริ ห ารทรั พยากรมนุษย ในปั จ จุ บั น ได้ มี          
การน าเครื่องการบริหารต่างๆเข้ามาช่วย เพื่อให้ระบบ
การบริห ารทรัพยากรมนุษย์ ของแต่ ล ะองค์ ก รมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจขององค์กรได้ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของขีดความสามารถ 
(Competency Based Management) เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่ งซึ่ ง เป็นที่ยอมรับ โดยผู้บริหารและผู้
บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ [9] ว่าเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ และในหลายธุรกิจได้เริ่มท าการศึกษาและ
น ามาประยุกต์ใช้ภายในธุรกิจ ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ ประเภทโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
อีกหนึ่ งประเภทธุรกิจที่ ได้มีการศึ กษาและน าขี ด
ความสามารถ (Competency) ไปประยุกตใช้ใน           
การด าเนินธุรกิจต่อไป 
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     ในการวิจัย เพื่ อก าหนดขีดความสามารถด้ าน            
การบริหารจัดการที่จ าเป็นต่อพนักงานในต าแหน่งระดับ
ผู้บริหารของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ประเภท
โรงแรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ศึกษาถึง
กระบวนการการน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโดย
เริ่มจากการประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อก าหนดถึง
วัตถุประสงค์ของการน าขีดความสามารถมาใช้ในองค์กร 
และขอบเขตของการก าหนดขีดความสามารถ ซึ่ ง
ผู้บริหารได้ลงความเห็นว่ าขีดความสามารถที่ จะ
ท าการศึกษาก าหนดขีดความสามารถหลักของบุคลากร 
(Employee Core Competency) ซึ่งเป็นขีด
ความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ประเภท
โรงแรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็น                 
ขีดความสามารถเป็นเอกลักษณ์ของบุคลากรในธุรกิจที่จะ
ท าให้สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขันทางธุรกจิ              
ซึ่งขีดความสามารถหลักนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และปรัญชาการบริหารงานของธุรกิจ และ                  
ขีดความสามารถท่ีผู้บริหารให้ความสนใจในการจัดท าอีก
หนึ่งกลุ่มคือ ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) ของพนักงานในต าแหน่ง
ระดับผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารได้มีมุมมองและมีความคิดเห็น
ว่า ในปัจจุบันธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันจาก               
การเติบโตของเทคโนโลยีในด้านช่องทางการตลาดมาก
ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากการส ารวจข้อมูลของ Com 
Score บริษัทวัดข้อมูลทางการตลาดดิจิตอลระดับโลก 
และจาก Google Analytics ท าการส ารวจพฤติกรรม
ผู้บริโภคใน การใช้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ พบว่า 
ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้งาน 
Google ในการค้นหาข้อมูล เพิ่มขึ้นกว่า 1 พันล้านคนต่อ
เดือน และมีผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook 
กว่า 800 ล้านคน ทั่วโลกส าหรับประเทศไทยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) [10] ในปี 2557 ท าการศึกษาภาวะการใช้งาน
อิน เตอร์ เ น็ ตของประ เทศ ไทยมี จ านวนผู้ ใ ช้ ง าน
อินเตอร์เน็ตมากกว่า 21 ล้านคน [11] จากโอกาส
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากรในต าแหน่งระดับผู้บริหารให้สามารถวาง
แผนการบริหารจัดการงานของธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการ ประเภทโรงแรม โดยการพัฒนาประชาสัมพันธ์
ธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินธุรกิจยิ่งขึ้น เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของการศึกษาการก าหนดขีดความสามารถแล้ว 
ผู้ศึกษาจึงได้น าเสนอวิธีการในการด าเนินการศึกษาแก่
คณะผู้บริหาร โดยการศึกษาเพื่อก าหนดขีดความสามารถ
หลักของบุคลากรจะท าการศึกษาโดยท าการสัมภาษณ์
ผู้บริหารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาการ
บริหารงาน และน าร่างรายการขีดความสามารถดังกล่าว
มาจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้บริหารซึ่งมีต าแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่าย ส าหรับการ
ก าหนดร่างรายการขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการนั้นได้ท าการสัมภาษณ์จากพนักงานในต าแหน่ง
ระดับบังคับบัญชาซึ่งมีผลการปฏบิัติงานดเีด่น และน าร่าง
รายการขีดความสามารถมาจัดท าแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานในต าแหน่งผู้บริหาร 
     จากการศึกษาก่อนหน้านี้ โดย วรางค์ศิริ ทรงศิล 
(2550) ได้ท าการเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญา
การบริหารงานท าให้สามารถก าหนดร่างรายการขีด
ความสามารถ โดยการก าหนดขีดความสามารถในงาน 
(Functional Competency) และขีดความสามารถหลัก
ของบุคลากร (Employee Core Competency) ซึ่งได้
ใช้วิธีการศึกษาในลักษณะเดียวกันคือ เป็นการศึกษา      
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
และการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
[12]ด้วยการจัดท าแบบสอบถามไปยังผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
จากนั้นน าร่างรายการขีดความสามารถดังกล่าวมาจัดท า
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นผู้บริหาร และผลที่
ได้จากการศึกษา พบว่า ขีดความสามารถหลักของ
บุคลากรที่จ าเป็นต้องมีนั้นจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับที่มีความจ าเป็นมากท่ีสุดดังนี้ การมีส านึกของความ
รับผิดชอบ  การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมุ่งสู่ผลส าเร็จ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม  แ ล ะ สุ ด ท้ า ย ก า ร ศึ ก ษ า ขี ด
ความสามารถด้านการบริหารจัดการของบุคลากรใน
ต าแหน่งระดับบังคับบัญชา [13] ซึ่งจะท าให้พนักงานใน
ต าแหน่งระดับบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีผลงานที่ เป็นเลิศนั้น สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจและสรุปผลได้ดังนี้ การ
แก้ไขปัญหา การเป็นผู้น าและสร้างแรงบันดาลใจ การ
ตัดสินใจการมุ่งเน้นลูกค้า การพัฒนาบุคลากร การ
ประสานความร่วมมือ ความสามารถท่ีจะท างานได้ แม้จะ
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อยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน และความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูล [14] 
     กระบวนการศึกษานี้ท าให้สามารถก าหนดขีด
ความสามารถหลักและขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการของบุคลากร ซึ่งการศึกษานี้ได้มีเพียงการก าหนด
ค านิยามหรือความหมายของขีดความสามารถของขีด
ความสามารถต่ างๆ แต่ยั งมี ได้มีการจัดระดับขีด
ความสามารถ (Competency/Proficiency Level) 
และตัวช้ีวัดพฤติกรรม (Behavioral Indicator) ของขีด
ความสามารถแต่ละตัว [15] ซึ่งหากมีการด าเนินการ
ศึกษาเพื่อขยายผลต่อไปนั้นก็จะต้องมีการก าหนด
ความหมายและระดับพฤติกรรมที่ชัดเจน อีกทั้งต้องมีการ
สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบและ
ยอมรับจากพนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงการ
ก าหนดแนวทางในการน าขีดความสามารถที่ก าหนดได้นี้
ไปประยุกต์ใช้กับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ                 
ภาคธุรกิจต่อไป   
 
6. ข้อเสนอแนะ   
     เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลา
การให้ข้อมูลของผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 
ประเภทโรงแรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและก าหนดขีดความสามารถได้เพียงขีด
ความสามารถหลักของบุคลากร (Employee Core 
Competency) และขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการ (Managerial Competency) ซึ่งได้เพียง               
จัดท าความหมายหรือค านิยามขีดความสามารถแต่             
ละตัวแต่ยังไม่มีการก าหนดระดับขีดความสามารถ
(Competency/Proficiency Level) และตัวช้ีวัด
พฤติกรรมของแต่ละระดับ [16] ดังนั้น การศึกษาขีด
ความสามารถต่อไปควรจะท าการศึกษาก าหนดระดับขีด
ความสามารถ (Competency/Proficiency Level) 
และตัวช้ีวัดพฤติกรรมของแต่ละระดับ จากนั้นจึงท า                  
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ( Competency 
Assessment) ของบุคลากรโดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ หาก
ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจแสดงถึง
บุคลากรอาจยังขาดขีดความสามารถบางประการหรือมี
ขีดความสามารถยังไม่ถึงระดับที่องค์กรคาดหวัง หรืออาจ
พิจารณาระดับขีดความสามารถปัจจุบันได้โดยการ

ประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment)                
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์บนพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม 
(Behavioral Based Event Interview) ซึ่งจะท าให้
ท ร า บ ช่ อ ง ว่ า ง ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ ค า ด ห วั ง 
(Competency Gap) [17] และน าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลต่อไป  
     1. สรุปผลการศึกษาการก าหนดขีดความสามารถ
หลักของบุคลากรการศึกษาเพื่อหาขีดความสามารถหลัก
ของบุคลากร ท าการศึกษาเบื้องต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งบาง
รายการขีดความสามารถ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่ ง ในครั้ งนี้ ได้ท าการสัมภาษณ์กรรมการ
ผู้จัดการเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทจากการ
วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาการบริหารงาน
ท าให้สามารถก าหนดร่างรายการขีดความสามารถ และ
น าร่ างรายการขีดความสามารถดังกล่าวมาจัดท า
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นผู้บริหาร และจาก
การวิ เคราะห์ข้อมูลซึ่ งได้จากการส ารวจพบว่าขีด
ความสามารถหลักของบุคลากรที่จ าเป็นต้องมีนั้นจะมีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มีความจ าเป็นมากที่สุดดังนี้ 
การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคุณภาพ การวัดและบริหาร
ผลงานการท างานเป็นทีมและการมุ่งสู่ผลส าเร็จ  
     2. สรุปผลการศึกษาการก าหนดขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการของบุคลากรในต าแหน่งระดับ
ผู้บริ หาร  ได้ท าการศึกษา เพื่ อหาร่ า งรายการขีด
ความสามารถเพื่อใช้ในการจัดท าแบบส ารวจ โดยท าการ
สัมภาษณ์พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศอีกทั้งยังมี
พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน [18] โดยท า
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะงานในความรับผิดชอบ 
วิธีการท างานที่ท า ให้สามารถปฏิบัติงานได้ประสบ
ผลส าเร็จ [19] อีกทั้งยังมีผลงานที่โดดเด่น และการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและ อุปสรรคในการท างาน
รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น จนได้ร่างรายการขีด
ความสามารถซึ่งน ามาใช้ในการจัดท า แบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจหาขีดคามสามารถด้านการบริหารจัดการ ซึ่ง
ส ารวจในกลุ่มพนักงานในต าแหน่งระดับผู้บริหาร  
     สรุปผลได้ ดังนี้ การมีส านึกของความรับผิดชอบ  
การวางแผนและการบริหารทรัพยากร การพัฒนา
บุคลากร  การมุ่งลูกค้าเป็นเป้าหมาย การบริหารผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  ทักษะในการเจรจาต่อรอง บริหารจัดการ
และการประเมินเพื่อให้ เกิดผลส าเร็จของงาน การ
ประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ ก า รบริ ห ารจั ดการ เครื อข่ า ย
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ความสัมพันธ์ และความสามารถ ที่ จะท า ได้ แม้ มี
สถานการณ์กดดัน  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.2539 ในประเด็นเรื่องที่เจ้าหน้าท่ีผู้ออกค าสั่งเป็นผู้กระท าละเมิดเสียเอง แต่ต้องสั่งให้ตนเป็นผู้รับผิดโดยการวินิจฉัย
สั่งการของผู้ก ากับดูแล ซึ่งไม่ท าให้ค าสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณีการฟ้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกลับแนวการวินิจฉัยจากเดิมที่ไม่อาจฟ้องคดีได้ เพราะต้องใช้
มาตรการบังคับทางปกครองมาเป็นให้ฟ้องคดีได้หากมีเหตุขัดข้อง นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ศาลวางแนววินิจฉัยว่า
หน่วยงานต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ยังส่งผลให้พนักงานอัยการไม่รับว่าต่างคดี ซึ่งจะต้องแก้ปัญหาดังกล่าวโดย
การก าหนดหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองขึ้นโดยเฉพาะ หรือให้กรมบังคับคดี เป็นผู้ด าเนินการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง หรือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลได้พิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนในกรณีการ
เรียกดอกเบี้ยจากเจ้าหน้าท่ีผู้กระท าละเมิดก็มีเพียงแนววินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งในทุกประเด็นปัญหาดังที่
กล่าวมายังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ค าส าคัญ : ความรับผิดทางละเมิด, การด าเนินการเรียกให้เจ้าหน้าท่ีรับผิด 
 

Abstract 
 This issue is a rising from the enforcement of the Officers Liability Act of 1996 on the issue 
of which the issuing officer is the perpetrator. However, they must be ordered to be liable by the 
order of the regulator. Which does not make the order unlawful. And the lawsuit against the 
offender is liable for damages, the Supreme Administrative Court reversed the ruling from the former 
cannot prosecute. Because of the need to apply administrative measures to file a lawsuit if there is a 
problem. In addition, during the period when the court ruled that the authorities had to enact 
administrative measures. It also results in the prosecutor not accepting that the different cases. This 
would have to be solved by defining the authorities who specifically enforce the administrative 
measures. Or the Legal execution department Implementing the administrative enforcement 
measures. Or prosecute the case to the court for the court to hear the case. As well as in the case of 
interest from the authorities, the offender is just a ruling of the Council of State. In all of the issues 
mentioned above, there is no provision of law to fix such problems. 
Keywords: Tort liability, liability authorities 
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1. บทน า 
 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจ
หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการได้ ซึ่งเมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้นแล้ว ความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหาย
ของทางราชการ ที่จ าเป็นจะต้องมีการพิจารณาถึงการ
ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่หากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รับผิดไปท้ังหมดก็จะเป็นการบั่นทอนขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจที่
จะปฏิบัติหน้าที่ จึงมีการตรา พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละ เมิ ดของ เจ้ าหน้ าที่  พ .ศ .2539 ขึ้ น  โดยมี
เจตนารมณ์ให้การชดใช้ความเสียดายในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระท าเพื่อการเฉพาะตัว 
หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง แต่กระนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิดเต็มจ านวน
ของความเสียหาย ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรง
แห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี และให้
แบ่งแยกความรับผิดชอบของแต่ละคนมิให้น าหลักลูกหนี้
ร่วมมาใช้บังคับในกรณีที่ เจ้าหน้าที่หลายคนร่วมกัน
กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ พระราชบัญญัตินี้ได้
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่สร้างขวัญก าลังใจ
ของเจ้าหน้าที่ให้กล้าตัดสินใจปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังมีการตรา
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
ขึ้น เพื่อวางแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  
พระราชบัญญัตินี้ได้แบ่งการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่
เป็น 2 กรณี คือ กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อเอกชน
กรณีหนึ่ง และ กรณีเจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งในที่นี้จะอธิบายถึงเฉพาะกรณี
เจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ  
การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐอาจ
เป็นการกระท าต่อหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นอยู่ใน
สังกัดหรือเป็นการกระท าละเมิดต่อหน่วยงานอื่นของรัฐก็
ได้กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 
พระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติไว้ ในมาตรา 10 ซึ่ ง
สะเทื้อน ชูสกุล [1] อธิบายว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้
กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่หรือไม่ก็ตาม ถ้าการกระท า

ละเมิดไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องบังคับตาม
บทบัญญัติกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นหลักทั่วไป
ของการท าละเมิด ซึ่งหมายความว่า การฟ้องร้องในกรณี
นี้ต้องฟ้องศาลยุติธรรม กรณีจึงเท่ากับว่าหน่วยงานของ
รัฐก็มีสถานะเสมือนเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหาย
นั่นเองการกระท าละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่การจะเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
ลักษณะการกระท าท่ีเป็นละเมิดนั้นเช่นเดียวกันกับกรณีที่
เจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดต่อเอกชน แต่เจ้าหน้าที่จะต้องรับ
ผิดต่อหน่วยงานของรัฐเมื่อได้กระท าละเมิดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นเจ้าหน้าที่จึงจะต้อง
รับผิด  
นอกจากน้ีกรณีที่เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดต่อหน่วยงานของรัฐ 
ยังจะต้องพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท า
และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีไปด้วย เจ้าหน้าที่อาจไม่
ต้องชดใช้จนเต็มจ านวนก็ได้ และถ้าหน่วยงานหรือระบบ
ราชการมีส่วนผิดหรือบกพร่องอยู่ด้วยก็ต้องหักส่วนแห่ง
ความรับผิดนั้นออก รวมทั้งกรณีเจ้าหน้าที่หลายคน
ละเมิดก็ไม่ให้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้เช่นกัน 
การใดจะเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ต้อง
พิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่ามีกฎหมายก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีอ านาจหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงและการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่นหรือแก่รัฐขึ้น อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หมายถึง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
รวมทั้งการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าค าสั่ง
นั้นจะเป็นค าสั่งที่ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม 
ส่วนการกระท าละเมิดที่ถือว่ามิใช่การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ี ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีได้กระท าละเมิดในขณะปฏิบัติ
หน้าที่แต่เรื่องที่กระท าละเมิดมีลักษณะเป็นเรื่องส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กระท าไปด้วยอารมณ์
ส่วนตัวหรือมีเจตนาทุจริตหรือกลั่นแกล้ง เช่น เจ้าหน้าที่
ทะเลาะวิวาทและท าร้ายร่างกายผู้เสียหาย แม้ข้อเท็จจริง
จะฟังได้ว่าการกระท าดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างขณะปฏิบัติ
หน้าที่แต่ก็มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ถือ
ไม่ได้ว่าการกระท าละเมิดดังกล่าวเป็นการกระท าละเมิด
ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่เป็นการกระท าส่วนตัวต้องรับผิด
เป็นการส่วนตัว หรือจะเป็นกรณีที่กระท าละเมิดนอก
เวลาราชการ ระหว่างเวลาหยุดพักหรือระหว่างลาหยุด
ราชการ [2] 
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2. ปัญหากรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด โดยผู้ มี
อ านาจแต่งตั้งเป็นผู้กระท าละเมิดเอง 
 ทฤษฎี “หลักความเป็นกลาง” (Principe de 
l’impartialité) คือ หลักการที่กฎหมายก าหนดให้ผู้มี
อ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยคดีหรือมีอ านาจพิจารณา
หรือกระท าการของฝ่ายปกครอง จะต้องไม่ท าการ
พิจารณาในเรื่องที่เป็นของตนเองหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องดังกล่าว 
ประเด็นปัญหานายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
เทศบาลเป็นผู้รับแจ้งความเสียหายตามข้อ 9 (2) แห่ง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
และเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผู้
ร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด ตามข้อ 10 แต่ในกรณีนี้ผู้รับแจ้งตามข้อ 9 (2) 
และหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายเป็นบุคคล
เดียวกันคือนายกเทศมนตรี ดังนั้น ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
กรรมการสอบข้อเท็จจริงตามข้อ 10 และวินิจฉัยสั่งการ
ตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง ก็คือ
นายกเทศมนตรีเช่นเดียวกัน แต่โดยที่มาตรา 13 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคู่กรณีเองจะท าการ
พิจารณาทางปกครองไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ที่
ก ร ะ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ก่ เ ท ศ บ า ล คื อ
นายกเทศมนตรีเอง หากนายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว อาจแต่งตั้งบุคคลที่ไม่
เหมาะสมหรือบุคคลที่ตนสามารถครอบง าให้พิจารณาไป
ในทางที่เป็นคุณแก่ตนและเสียหายแก่หน่วยงานได้ เมื่อ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ฯ พิจารณาเสร็จแล้วต้อง
เสนอส านวนการสอบสวนและความเห็นไปยังผู้ออกค าสั่ง
แต่งตั้งซึ่งก็คือนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ ตามข้อ 17 
วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ ฯ และเมื่อได้รับแจ้งความเห็น
ของกระทรวงการคลัง นายกเทศมนตรียังมีอ านาจตามข้อ 
18 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบ ฯ การพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดี 
และนายกเทศมนตรี แต่ละคนจะต้องรับผิดหรือไม่
เพียงใดในจ านวนค่าเสียหายดังกล่าว นายกเทศมนตรีซึ่ง
ตกเป็นผู้รับผิดในมูลหนี้ดังกล่าวด้วยอาจวินิจฉัยสั่งการให้

ตนเองไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดในจ านวนที่น้อยลง 
หรืออาจวินิจฉัยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ร่วมรับผิดดังกล่าว
รับผิดในจ านวนเงินที่เพ่ิมขึ้น เพื่อให้ตนเองรับผิดน้อยลงก็
ได้ นายกเทศมนตรีจึงถือว่าเป็นคู่กรณีในค าสั่งทาง
ปกครองที่จะออกในอนาคต ดังน้ัน นายกเทศมนตรีจึงถูก
ห้ามไม่ให้พิจารณาทางปกครองในเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก 
“เป็นคู่กรณีเอง” ตามนัยมาตรา 13 (1) แห่ง 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
ปัญหาคือ เมื่อนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐที่เสียหายถูกจ ากัดอ านาจในการออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ฯ ดังกล่าว ผู้ใดจะเป็นผู้มี
อ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ฯ 
กรณีดังกล่าวมีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดโดยสรุป
เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งเมื่อ
พิจารณาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ฯ ข้อ 12 ก าหนด
แต่เพียงว่า ถ้าผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 8 
ข้อ 10 หรือข้อ 11ไม่ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม 
ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรีซึ่ งเป็น
ผู้บังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงาน
ของบุคคลดังกล่าวมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอ านาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่
เห็นสมควร พิจารณาระเบียบดังกล่าวจะเห็นว่าผูม้ีอ านาจ
ในการด าเนินการดังกล่าวแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมก ากับดูแล และข้อ 18 
วรรคหนึ่งก าหนดว่า เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จ
แ ล้ ว ใ ห้ ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง มี ค า สั่ ง ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
กระทรวงการคลังและแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
แต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยความรับผิดทางละเมิ ดของ เจ้ าหน้ าที่  ให้
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ก ากับดูแลหรือควบคุมหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าว
ปฏิบัติ ตามที่ เห็ นว่ าถู กต้ อง  เมื่ อมาตรา 71 แห่ ง 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ก าหนดให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลใน
จังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมายตาม
มาตรา 57 (7) แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ดังนั้น กรณีนี้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจึงเป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ 10 และ
วินิจฉัยสั่งการตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรค
หนึ่ง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.2539 แทนนายกเทศมนตรี  
ก า ร ที่ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ไ ด้ รั บ ห นั ง สื อ ข อ ง
กระทรวงการคลังแล้วได้มีหนังสือแจ้งให้นายกเทศมนตรี
ออกค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ถือได้ว่า
การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่อ านาจในการออก
ค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว
เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจึง
ต้องวินิจฉัยสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
1ปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้องตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง ของ
ระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรี  ฯ  คือออกค าสั่ ง ให้
นายกเทศมนตรีและผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ท ด แ ท น ใ ห้ แ ก่ เ ท ศ บ า ล ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
กระทรวงการคลัง จึงเห็นได้ว่า การที่นายกเทศมนตรีซึ่ง
เป็นหัวหน้าหน่วยงานของเทศบาล ได้ออกค าสั่งตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการดังกล่าว จึงถือเป็นเพียงการ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด
เท่านั้น ไม่ได้ใช้ดุลพินิจในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด กรณี
จึงไม่ขัดต่อหลักความเป็นกลางตามมาตรา 13 (1) แห่ง 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
และถือเป็นการชอบด้วยข้อ 18 วรรคหนึ่ง ของระเบียบ 
ฯ เดียวกันแล้ว ดังน้ัน การที่นายกเทศมนตรีออกค าสั่งให้
ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ค าวินิจฉัยสั่งการของผู้ว่าราชการ
จังหวัด จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.938 /2558)  
เมื่ อพิ จารณาแล้ วจะ เห็น ได้ ว่ าปัญหาการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดย
ผู้มีอ านาจออกค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ ฯ เป็น
ผู้กระท าละเมิดเองดังกล่าว มีเพียงค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดเป็นการเฉพาะกรณีเท่านั้นยังไม่มีตัว
บทบัญญัติลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้บังคับกรณีอื่นๆใน
ท านองเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกได้ ดังนั้น จึงควรแก้ไข
เ พิ่ ม เ ติ ม บ ท บั ญ ญั ติ ข้ อ  8  แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
3. ปัญหาการเรียกให้ผู้กระท าละเมิดต้องรับผิด
โดยการฟ้องคดี 
 การตีความและปรับใช้กฎหมายละเมิด เมื่อความรับ
ผิ ดทา งละ เมิ ด อยู่ ภ า ย ใต้ อิ ท ธิ พลของสั ง คม เ ส รี
ประชาธิปไตยได้พัฒนาการปรับใช้หรือการตีความ
กฎหมายละเมิดขยายขอบเขตและสร้างมาตรฐานเพิ่มเตมิ
ส าหรับผู้ที่ เหนือกว่า ซึ่ งในการพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทนจาก "การเยียวยา" ความเสียหายที่แท้จริงได้
ขยายขอบเขตไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมอีกด้วยประเทศท่ีใช้หลัก civil law มีการบัญญัติ
กฎหมายให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดจ่ายค่า
สินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากค่าสินไหม
ทดแทนที่ แท้ จริ ง ได้  ตั วอย่ า ง เ ช่น ประเทศไทยมี 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ก าหนดให้ศาลมีอ านาจ
ก าหนดค่าสินไหมทดแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสินไหม
ทดแทนตามปกติได้แก่ ค่าเสียหายต่อจิตใจ ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการลงโทษ ในกรณีผู้ประกอบการกระท า
ละเมิดต่อผู้บริโภคในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย  
การเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้กระท าละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอาศัยอ านาจตาม
มาตรา  12 มาตรา  10 ประกอบมาตรา  8  แห่ ง 
พระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.
2539 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท า
ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็น
การด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายมีผลกระทบ
ต่อสิทธิหน้าที่ของผู้รับค าสั่ง จึงเป็นค าสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งเมื่อค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งทาง
ปกครอง การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งในเรื่อง
ดังกล่าวหากไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้ก็จะต้องใช้
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งเป็นกฎหมาย
กลางอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าในการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ขอรัฐตามนัยมาตรา 
3 ของ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.
พ.ศ.2539 เมื่อ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
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ของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539 ไม่ก าหนดมาตรการใดไว้
ส าหรับกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐออกค าสั่งให้
เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดชดใช้เงินแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ช าระ กรณี
จึงต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 
แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ซึ่งการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองก็เกิด
ปัญหาทั้งในทางที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อ
กฎหมาย เช่น หน่วยงานทางปกครองผู้ใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองไม่มีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะที่มีความรู้ความช านาญ
ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การที่ไม่มีกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนก าหนดแนวทางการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ แต่เมื่อจะใช้สิทธิทางศาล
ฟ้องเป็นคดีปกครองต่อศาลปกครองตามข้อ 17 วรรค
สอง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.2539 ในระยะเริ่มแรก ศาลปกครองสูงสุดวางหลักไว้
ว่า การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยไม่ใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองไม่อาจท าได้ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ 331 / 2546)  เนื่องจากหน่วยงานทางปกครองมี
อ านาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อ
ช า ร ะ เ งิ น ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น  ต า ม  ม า ต ร า  5 7  แ ห่ ง 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ และ
ด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีมีอ านาจที่จะด าเนินการดังกล่าว
ข้างต้น การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงไม่จ าเป็นต้องมีค าบังคับตาม
มาตรา 72 แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ 
ศาลปกครองย่อมมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา เพราะ
หน่วยงานของรัฐไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ 
เดียวกัน แต่ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดก็ได้วินิจฉัยโดย
เพิ่มเติมรายละเอียดต่อไปว่า หากหน่วยงานทางปกครอง
หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยังมีข้อขัดข้องใน
การบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทาง
ปกครองก็ไม่ตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิทางศาลก็ชอบที่จะเสนอ
ข้อพิพาทให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผลได้ ทั้งยัง
เป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีในอันที่จะได้รับการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิโดยศาลดังนั้น ในปัจจุบัน หากหน่วยงานใด
มีกรณีจะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แต่มี
ข้อขัดข้องในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ก็ชอบที่

ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 
127 / 2554, 128 / 2554, 534 / 2557) 
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าปัญหาการเรียกให้ผู้กระท า
ละเมิดต้องรับผิดโดยการฟ้องคดีดังกล่าว มีเพียงค าสั่ง
ของศาลปกครองสูงสุดเป็นการเฉพาะกรณีเท่านั้นยังไม่มี
บทบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้บังคับ 
กรณีอื่นๆในท านองเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกดังนั้น จึงควร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการบังคับทาง
ปกครอง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
4. ปัญหามาตรการบังคับทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 กรณีค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้
ช าระเงิน 
 มาตรการบังคับทางปกครอง คือ การบังคับให้เป็นไป
ตามค าสั่งทางปกครองอันได้แก่ ค าสั่งทางปกครองให้ช าระ
เงิน ค าสั่งทางปกครองให้กระท าการหรือละเว้นกระท าการ 
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่
สามารถด าเนินการบังคับบุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองได้ด้วยตนเอง [3] 
หลักการส าคัญในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง มีดังนี้  
(1) หลักการบังคับทางปกครองเท่าที่จ าเป็นและพอสมควร
แก่เหตุ หมายความว่า การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ต้องอยู่ภายใต้หลักการใช้อ านาจโดยมี เหตุอันควร 
(principle of reasonableness) โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจะต้องเลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองเท่าที่
จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของค าสั่งทางปกครองนั้น 
หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
โดยไม่สมควรแก่เหตุแก่กรณีแล้ว ท าให้การใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ และมาตรการ
บังคับทางปกครองโดยสภาพเป็นค าสั่งทางปกครองอย่าง
หนึ่งจึงอยู่ในบังคับของหลักความชอบด้วยกฎหมายของ
ค าสั่งทางปกครองด้วย (มาตรา 56 วรรคสาม) [4] 
(2)  หลักความแน่นอนและชัดเจน ตามมาตรา 59 วรรค
สองและมาตรา 60 วรรคหนึ่ง หลักความแน่นอนและ
ชัดเจนก าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องก าหนด
มาตรการบังคับทางปกครองในค าเตือนให้ชัดแจ้ง โดยจะ
ก าหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้ เพื่อให้
ผู้อยู่ในบังคับทางปกครองปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และ
หากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการบังคับทางปกครองก็
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จะต้องปรากฏว่ามาตรการบังคับทางปกครองที่ก าหนดไว้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น  
(3)  หลักการบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน 
ตามมาตรา 55 พิจารณาตามเจตนารมณ์ของมาตรา 55 
แล้ว เห็นว่าเนื่องจากหน่วยงานทางปกครองหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชนไม่อาจด าเนินงานทางปกครองได้เอง 
ต้องกระท าผ่านเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานฝ่าย
ปกครองหรือนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน กฎหมายจึงไม่
ต้องการให้มีการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับ
เจ้าหน้าที่ที่กระท าการแทนหน่วยงานฝ่ายปกครองหรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายมหาชน [5] 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้เคยวินิจฉัย
มาตรานี้ สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสัมพันธ์กับรัฐ
ใน 2 สถานะ สถานะหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคลที่ท างานให้รัฐหรือตัวแทนของ
รัฐ และอีกสถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ที่ใช้ชีวิตส่วนตัว
ดังเช่นประชาชนท่ัวไปซึ่งมีฐานะเป็นเอกชนคนหนึ่ง ค าว่า 
“เจ้าหน้าที่” ตามมาตรา 55 นี้จึงหมายความเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ในสถานะแรกคือ ผู้ที่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อัน
เป็นตัวแทนของรัฐ (ฝ่ายปกครอง) เท่านั้น กรณีเจ้าหน้าที่
ท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ แต่หากต้องรับผิดเป็นการ
ส่วนตัวจึงอยู่ในสถานะเอกชนคนหนึ่งเท่านั้น มิใช่เป็น
เจ้าหน้าที่ตามความหมายของมาตรา 55 ดังนั้น จึงสามารถ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ในกรณีนี้ได้ [6] 
(4)  หลักการบังคับทางปกครองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามมาตรา 63 หากกฎหมายฉบับใดก าหนดมาตรการ
บังคับทางปกครองไว้แล้ว การใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองก็ให้เป็นไปตามนั้น แต่หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เห็นว่ามาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายฉบับนั้นไม่
เพียงพอหรือเกิดผลน้อยกว่า ก็สามารถใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติ นี้ ได้  เพื่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนใน
การออกค าสั่งทางปกครองเพื่อให้การใช้อ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย
มีประสิทธิภาพและอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
และมีบทบัญญัติมาตรการบังคับทางปกครองในส่วนที่ 6 
ว่าด้วยการบังคับทางปกครอง มาตรา 55 ถึงมาตรา 63 
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองนั้น ซึ่ง
เดิมก่อนมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัตินี้  การใช้

มาตรการบังคับทางปกครองกฎหมายเฉพาะมิได้บัญญัติให้
เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองไว้ หากจะมีการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐจะเสนอเรื่องให้
พนักงานอัยการฟ้องเอกชนเป็นคดีแพ่งเรียกให้มีการช าระ
เงินก่อน และเมื่อชนะคดีแล้วก็จะน าหมายบังคับคดีของ
ศาลไปยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัตินี้ ได้มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล
ปกครอง ซึ่ งศาลปกครองเคยมีค าสั่ งเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานของรัฐจะขอให้ศาลบังคับตามค าสั่งทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่ สรุปได้ว่า เมื่อ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้บัญญัติ เกี่ยวกับ
มาตรการบังคับทางปกครองไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐจึง
สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้เอง โดยยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อ
ช าระเงินให้ครบถ้วน ตามมาตรา 57 กรณีดังกล่าวถือได้ว่า
มีการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของ
หน่วยงานของรัฐแล้ว จึงไม่จ าต้องมีค าบังคับตามมาตรา 72 
แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 หน่วยงานของรัฐจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ต่ อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ ง  แห่ ง 
พระราชบัญญัติเดียวกัน [7] 
ผลของค าสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวท าให้พนักงาน
อัยการไม่รับด าเนินคดีที่หน่วยงานของรัฐสามารถใช้
มาตรการบังคับทางปกครองได้เอง [8] ก่อให้เกิดปัญหา
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีแนวปฏิบัติมาก่อน ท าให้ไม่ทราบ
วิธีการและขั้นตอนในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
จึงไม่กล้าด าเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เช่น 
การยึด การอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ด้วยตนเอง 
เพราะไม่มีประสบการณ์ เป็นงานที่มีความยุ่งยากและเกรง
ว่าตนอาจถูกฟ้องเป็นคดีในภายหลัง และอาจไม่คุ้มกับเวลา
หรืออาจมีค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากขั้นตอนการบังคับคดี  
ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรการ
บังคับทางปกครอง [9] 
แนวทางที่หนึ่ง การแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายอันได้แก่การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 57 แห่ง 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
โดยก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง รวมทั้งจัดให้มีระเบียบกลางว่าด้วยการบังคับ
ทางปกครอง เพื่อก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีข้อดีคือ ท า
ให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกระท าโดยองค์กรที่มี
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บุคลากรและงบประมาณเฉพาะด้าน เป็นเอกภาพในการ
ปฏิบัติงาน แต่มีข้อเสียคือ ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบาย
การบริหารราชการที่ไม่ต้องการให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ราชการเพิ่มเติม อันส่งผลให้มีการเพิ่มอัตราก าลังและ
งบประมาณให้หน่วยงานใหม่และอาจเกิดปัญหาความ
ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีองค์กรบังคับทาง
ปกครองเป็นของตนเองกับองค์กรกลางที่ท าหน้าที่บังคับ
ทางปกครอง  
แนวทางที่สอง ให้กรมบังคับคดีท าหน้าที่ในการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง มีข้อดีคือ กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่
มีบุคลากรที่ด าเนินการบังคับคดีโดยการยึด การอายัดและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่จึงมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในงาน
ลักษณะเดียวกัน แต่มีข้อเสียคือ จะเป็นการเพิ่มภาระให้
กรมบังคับคดีซึ่งมีภารกิจมากอยู่แล้ว ส่งผลกระทบต่อ
อัตราก าลังและงบประมาณของกรมบังคับคดีที่มีอยู่เดิม  
แนวทางที่สาม ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นผู้ใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง แต่หากไม่มี เจ้ าหน้าที่
ด าเนินการบังคับตามค าสั่งก็ให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองเพื่อบังคับตามค าสั่งต่อไป แนวทางนี้พบใน
มาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ.2545 มาตรา 49 แห่ง พระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ .2547 และมาตรา 58 แห่ ง พระราชบัญญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และสอดคล้องกับ
ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า หากหน่วยงานทางปกครอง
หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยังมีข้อขัดข้องในการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองก็
ไม่ตัดสิทธิท่ีจะใช้สิทธิทางศาลก็ชอบที่จะเสนอข้อพิพาทให้
ศาลซึ่งเป็นองค์กรตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผลได้ ทั้งยังเป็น
ประโยชน์ต่อคู่กรณีในอันที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครอง
สิทธิโดยศาลดังนั้น ในปัจจุบัน หากหน่วยงานใดมีกรณี
จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แต่มีข้อขัดข้องใน
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ก็ชอบที่ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 127 / 2554, 128 
/ 2554 และที่ 534 / 2557)  
พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าปัญหามาตรการบังคับทาง
ปกครองตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 กรณีค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้
ช าระเงินมีเพียงค าสั่งศาลปกครองสูงสุดเป็นการเฉพาะ
กรณีเท่านั้นยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายเป็นลายลักษณ์

อักษรเพื่อใช้บังคับกรณีอื่นๆในท านองเดียวกันที่อาจ
เกิดขึ้นอีกดังนั้น จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรการ
บังคับทางปกครอง กรณีค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้
ช าระเงิน 
 
5 .  ปัญหาการ เ รี ยกดอกเบี้ ยส าหรับกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิด 
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.2539 ตลอดจน พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มิได้มีการก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกดอกเบี้ย ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือต่อ
บุคคลภายนอก โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 224 ก าหนดว่า หน้ีเงินน้ันถ้าไม่ได้ก าหนดไว้ ท่าน
คิดดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี จึงเป็นปัญหาว่า เมื่อ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดไม่ได้ก าหนดไว้ว่า
ให้หน่วยงานของรัฐเรียกดอกเบี้ยได้  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่
กระท าละเมิด จะอาศัยบทบัญญัติมาตรา 224 มาเป็น
ฐานอ านาจในการเรียกดอกเบี้ยได้หรือไม่ประการใด 
เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้ใน
เรื่องเสร็จ ที่ 212 / 2559 ว่า “กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง กรมศุลกากรจะสามารถเรียก
ดอกเบี้ยได้จากเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่ และนับแต่เมื่อใด เห็น
ว่า กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่
ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อค่าสินไหม
ทดแทนที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้
เป็นหนี้เงินอย่างหนึ่ง ประกอบกับ พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2539 ซึ่ งเป็น
กฎหมายพิเศษ มิได้บัญญัติยกเว้นให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสีย
ดอกเบี้ยในกรณีที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีในระหว่างเวลาผิดนัดได้ ตามมาตรา 224 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป
ในเรื่องเกี่ยวกับหนี้ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 4392 / 2541 
และความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) เรื่อง
เสร็จที่ 526 / 2545, 802 / 2547)” [10] 
พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าปัญหาการเรียกดอกเบี้ยส าหรับ
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดดังกล่าว มีเพียงค า
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พิพากษาฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นการเฉพาะกรณีเท่านั้นยังไมม่ีบทบัญญัติกฎหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้บังคับกรณีอื่นๆในท านองเดียวกัน
ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ดั ง นั้ น  จึ ง ค ว ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม 
พระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.
2539 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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บทคัดย่อ 

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า เป็นวารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความ
ที่จะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่าน บทความชุดนี้เป็นตัวอย่างใน
การจัดรูปแบบบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  ผู้เขียนบทความสามารถจัดรูปแบบบทความตาม
ตัวอย่างที่แสดงในบทความนี้ ซึ่งทางวารสารได้ท าการตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ รูปแบบหน้าแรก รูปแบบและขนาด
ตัวอักษร ค าอธิบายส าหรับการเขียนบทความ วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง รวมถึงเอกสารอ้างอิง รูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ วิธีการ
ใส่รูปภาพ ตาราง ผู้เขียนบทความสามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้จากเว็บไซต์ของวารสาร หรืออีเมล์ติดต่อกอง
บรรณาธิการที่ rs@aru.ac.th หรือ rs_aru@hotmail.com 
ค าส าคัญ: ข้อมูลส าหรับผู้แต่ง, ชนิดบทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์, การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์, การเตรียมและรูปแบบ
การพิมพ ์
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University. This manuscript is the sample and instruction for authors in order to prepare the 
manuscript submission to the ARU Research Journal. Please carefully follow the instructions provided 
to ensure uniformity of the journal. The contents included the page and text formats, guidelines for 
writing the manuscript contents including figures and tables and references. The author can 
download this manuscript as electronic template from internet (http://j.cit.kmutnb.ac.th) or direct 
contact to Email-address rs@aru.ac.th or rs_aru@hotmail.com 
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1. ค าแนะน าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น หากมี เนื้อหา ข้อมูลวิจัย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  และ ได้ รั บความ เห็ นชอบจากกอง
บรรณาธิการ 
 
2. บทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพ์ 
2.1 บทความวิจัย  
 มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย 
ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน (Title) สถานที่ท างาน (Work place 
of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact 
address of correspondence) บทคัดย่อ (Abstract) 
และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค า) โดยเนื้อหา
ดั งกล่ า วทั้ ง หมดข้ า งต้ นต้ อ งมี ทั้ งภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), 
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง 
(Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป 
(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้า
มี) เอกสารอ้างอิง (References)  
2.2 บทความวิชาการ  
 มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความ
ที่ ร วบ รวมหรื อ เ รี ยบ เ รี ย ง จ ากหนั ง สื อ  เ อกส า ร 
ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขา
ต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าทางวิชาการ  
 บทความวิชาการควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียน สถานที่ท างาน วิธีการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ 
(Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค า) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น 
 
 

3. การส่งต้นฉบับ 
 ผู้ เ ขี ย นต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บบทความพร้ อมกรอก
แบบฟอร์มน าส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งระบุ
วิธีการจัดส่งในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว 
 
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา
ของเรื่อง 
 เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม 
Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 
โดยตั้งหน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน – ล่าง 1.5 
ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พิมพ์ 2 
คอลัมน์ กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม.ระยะหัว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม. 
4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร
แบบ TH SarabunPSK สีด าเท่านั้นโดยก าหนดรูปแบบ 
ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 
4.2 หน้าแรก 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอก
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานของผู้เขียนและผูเ้ขียนร่วม ให้
พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามล าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 
ซม. ส าหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.2.1 ชื่อเร่ือง 
 พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากช่ือภาษาไทย
แล้วตามด้วยช่ือภาษาอังกฤษ  ขนาดและตัวพิมพ์อักษร
ตามที่ระบุในตารางที่ 1 
4.2.2 ชื่อผู้เขียน 

พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังช่ือเรื่อง และเว้น 
1 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ช่ือผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 
คนให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าช่ือคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค า
น าหน้าช่ือใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบ
ตัวยกต่อท้ายช่ือ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่
ท างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก 
4.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ “Abstract” ส าหรับบทคัดย่อภาษา-
อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส าหรับค าว่า 
“Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดย



บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้า
เดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 
และมีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 300 ค า 
4.2.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่ องค าว่า  “ค าส าคัญ” โดยพิมพ์ ไว้ ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-
5 ค า ให้พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “Keywords” (เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรกของแต่ละค าส าคัญ
เท่านั้น 
4.2.5 ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน 
 ให้พิมพ์สถานที่ท างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตาม
หมายเลข และ Email address ต่อจากช่ือผู้เขียน 
4.3  ส่วนอื่น ๆ ของบทความ 
 เนื ้อเรื ่อง ได้แก่ บทน า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง ผลการวิจัย/ทดลอง 
วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พิมพ์เป็น 2 
คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้
เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละ
คอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซม. 
 การล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดยให้
บทน าเป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่ง
หัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 
1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น 
4.4  การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

เนื้อหาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้
ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข 
และค าบรรยายอย่างชัดเจน 

 

 
 

รูปที1่ ตัวอย่างของรูปภาพที่มองเห็นชัดเจนเมื่อบทความ
ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ด า 
 
4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพที่ เตรี ยมควรมีขนาดความกว้างไม่ เกิน        
15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่
ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อ
ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้
ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก
รูปภาพ และรูปภาพทั้งหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 
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รูปที ่2 บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม 

 
ตารางที่ 1 ข้อก าหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  

รูปแบบ (Types of texts) 
บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
(ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK) 

ขนาด (Size) ตัวพิมพ์อักษร (Typeface) 
ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Title) 20 ตัวหนา (Bold) 
ช่ือผู้เขียน (Author & co-authors) 16 ตัวหนา (Bold) 
การติดต่อผู้เขยีน (Contact address of correspondence)  12 ตัวธรรมดา (Normal) 
หัวเรื่องบทคัดย่อ (Abstract heading)  16 ตัวหนา (Bold) 
บทคัดย่อและเนื้อเรื่องหลัก (Abstract & main texts) 14 ตัวธรรมดา (Normal) 
ค าส าคญั (Keywords) 14 ตัวหนา (Bold)* 
หัวข้อเรื่องหลักและตัวเลข (Section heading & number)** 16 ตัวหนา (Bold) 
หัวข้อเรื่องรองและตัวเลข (Subsection heading & number) 14 ตัวหนา (Bold) 

*   เฉพาะตัวอกัษรแรกของค าเท่านั้นใหใ้ช้ตัวพิมพ์ใหญ ่ 
** ข้อก าหนดครอบคลุมทั้ง “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอ้างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
 การเขียนค าบรรยายใต้ภาพ ให้ใช้ TH SarabunPSK 
ขนาด 14 โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัวเรื่องและหมายเลข
ของรูป และพิมพ์ตัวธรรมดาส าหรับค าอธิบายรูปภาพ 
จัดพิมพ์ไว้ก่ึงกลางคอลัมน์ ตัวอย่างรูปภาพดังแสดงในรูป
ที ่1 ถึง รูปที ่2  
 รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่าย
ควรจะเป็นรูปขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ 
รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และ 
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด 
และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด 
4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยาย
ก ากั บ เ หนื อต ารา ง  โดยปกติ ให้ ใ ช้ ตั วอั กษร  TH 

SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัว
เรื่องและหมายเลขของตาราง และพิมพ์ตัวธรรมดา
ส าหรับค าอธิบายตาราง ถ้ามีข้อมูลฟุตโน้ตด้านล่างของ
ตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกันหากแต่ขนาด
ตัวอักษรเป็น 12pt 
 ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้
เว้นบรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น
บรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด  
 ในกรณีที่จ านวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตาราง
ควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซม. ตารางขนาดใหญ่
อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซม. ใน
แนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ในแนวนอน  
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4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
ความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 
และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต าแหน่ง
ของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ ชิดขอบด้านขวาของ
คอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี   
 

                 
1

M

m

m

X X                                  (1) 

และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 
บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิง
ถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ 
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล 
ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค า
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้
ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 

การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการ
ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย 
การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายค าแปลด้วย ซึ่งถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์
เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น  “เวเบอร์ 
(weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้
ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก ากับ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในเนื้อความให้ใช้การอ้างอิงแบบหมายเลข 
เช่น [1], [1, 3, 5-7] หรือ พันพัชร ปิ่นจินดา และคณะ 
[1] เป็นต้น ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีใน
ส่ วน เ อ กส า ร อ้ า ง อิ ง ท้ า ยบ ทค วาม  แ ละ ห้ า ม ใ ส่
เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ 
 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
6.1 บทความในวารสาร 
[1] พันพัชร ปิ่นจินดา และ ดิเรก วรรณเศียร, “รูปแบบ

การบริหารสถานศึกษาแบบแฟรนไชส์”, วารสาร
วิจัย มสด, ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 3, 2554, หน้า. 161-175. 

[2] S. H. Han and J. H. LEE, “An overview of 
peak-to-average power ratio reduction 
techniques for multicarrier transmission,” IEEE 

Wireless Communications Magazine, Vol. 2, 
No. 2, Apr. 2005, pp. 56-65.  

6.2 หนังสือ  
[3] เพทาย เย็นจิตรโสมนัส, “เล่าเรื่องงานวิจัย (ไม่ยาก

อย่างที่คิด)”, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
(พิมพ์ครั้งท่ี 2), 2553. 

[4] R. V. Nee, and R. Prasad, “OFDM wireless 
multimedia communications (2th ed.)”, 
Artech House, 2000. 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3, ปทุมธานี, กุมภาพันธ์ 
2556, หน้า. 162-170. 

[6] Y. Xing, Z. Wang, J. Sun and W. Wang, “An 
improved genetic algorithm with recurrent 
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Proceeding of The 6th World Congress on 
Intelligent Control and Automation, China, 
June. 21-23, 2006, pp. 3386-3390. 
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