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นโยบายการจัดพิมพ์ 
 วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articles)        
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่ เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็น
ข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น 
 
เกณฑ์การพิจารณาบทความ 
 บทความจะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จ านวน 2-3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียน
ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินตีพิมพ์ให้หรือไม่ก็ได้ 
 
ค าแนะน าในการจัดเตรียมต้นฉบับ 
 การจัดรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เขียน
บทความสามารถจัดรูปแบบบทความตามตัวอย่างที่แสดงใน Template ซึ่งทางวารสารได้ท าการตั้งค่าขนาด
หน้ากระดาษ รูปแบบหน้าแรก รูปแบบและขนาดตัวอักษร ค าอธิบายส าหรับการเขียนบทความ วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง 
การเขียนอ้างอิง การเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ การใส่ภาพและตาราง ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้จาก
เว็บไซต์ของวารสารหรือศกึษาจากภาคผนวกท้ายเล่มของวารสาร 
 
ข้อมูลเผยแพร่ : http://rdi.aru.ac.th/journal/ 
 
ก าหนดออกเผยแพร่   : ปีละ 3 ฉบับ 
  มกราคม – เมษายน 
  พฤษภาคม – สิงหาคม 
  กันยายน – ธันวาคม 
 

 
 
 
 
 



การส่งต้นฉบบับทความ 
          ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับบทความโดยไม่ระบุช่ือ-ที่อยู่ผู้เขียนจ านวน 1 ชุด และระบุช่ือผู้เขียนจ านวน 1 ชุด         
โดยบทความวิจัยต้องมีความยาวไม่เกิน 8 หน้า กระดาษขนาด B5 และบทความวิชาการต้องมีความยาวไม่ต่ ากว่า              
8 หน้ากระดาษ และไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ B5 พร้อมท้ังกรอกแบบฟอร์มน าส่งบทความ โดยส่งผ่านระบบเว็บไซต์ของ
วารสารที่ http://rdi.aru.ac.th/journal 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร 
ของพนักงาน บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส ์เทคโนโลยี จ ากัด 
Factors Affecting Organizational Loyalty of Employees     
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บทคัดย่อ 

               บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ 
เทคโนโลยี จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี 
จ ากัด จ านวน 114 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และทดสอบคือ การวิเคราะห์หาความแตกต่าง T- test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test 
(One-way ANOVA) และการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยวิธี Pearson Correlation ผลวิจัยพบว่าพนักงาน
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นพนักงานชาย อายุ 25-30 ปี ข้ึนไป ส่วนใหญ่สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ท างานในฝ่ายพนักงานฝ่ายบริการธุรกิจและส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่อายุ
งานต่ ากว่า 3 ปี ระดับความคิดเห็นของพนักงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมาคือด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ด้านผู้บังคับบัญชา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็น
ปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ด้านความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับความ
คิดเห็นปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ระดับความคิดเห็นของพนักงานด้านความพยายามอย่างเต็มที่ใน
การท างานเพื่อองค์กรอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ ด้านความเช่ือมั่น 
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงเป็นสมาชิกขององค์กรอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.52 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานที่ 1 เปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อองค์กร ของพนักงาน จ าแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ฝ่ายงานที่ท า รายได้ต่อเดือน อายุงาน พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ของพนักงาน และ สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานที่ประกอบไปด้วย ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และ
ด้านความก้าวหน้าในการท างานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์พี 
อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ค าส าคัญ: บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด, ความจงรักภักดี, ความพึงพอใจในงาน 
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Abstract 
               The aims of this research were to study (1) the personal factors that affecting 
organizational loyalty of the employees from P&P Electronics Technology Co., Ltd. and (2) the 
relationship between satisfaction in working performance and organizational loyalty of the 
employees from P&P Electronics Technology Co., Ltd. The samples were 114 employees P&P 
Electronics Technology Co., Ltd. that were purposively selected. The statistical analysis included T-
test, One-way ANOVA, and Pearson’s Correlation. The results found that most of the employees who 
answered the questionnaires were single males, age between 25-30 years, had bachelor degree, and 
mostly worked in the business service sector. Also, most of them earned around 20,001 - 30,000 
baht with less than 3 years of working experience. The respect in the workplace had the highest 
score at 3.95, followed by the welfare and compensation that received very high score at 3.77. Also, 
the employers received high level of score at 3.70, but the growth in career path had the moderate 
level of score at 3.48. The relationship with workmates had moderate score at 3.39. Moreover, the 
organizational commitment received very high score at 3.93, followed by the confidence, goal 
acceptance, and organizational values that also had very high score at 3.75.  However, the 
employee’s desire to remain a member of the organization had high level of score at 3.52. For 
hypothesis testing, the hypothesis 1 which comparing the organizational loyalty by considering the 
gender, age, marital status, level of education, job department, income, and working experience 
found that the differences in the levels of employee’s education could affect the organizational 
loyalty. The hypothesis 2 showed that the factors affecting employee’s satisfaction in their jobs 
included supervisor, relationship with colleagues, welfare and compensation, respect, and growth in 
career path, whereby all of which had the relationship with the organizational loyalty of the 
employees from P&P Electronics Technology Co., Ltd. 
Keywords: P&P Electronics Technology Co., Ltd., loyalty, job satisfaction 
 
1. บทน า  
     บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 
50 ล้านบาท ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบอุปกรณ์
ทางด้านอิเลคทรอนิกส์ โดยฝีมือวิศวกรไทย ผลิต จัด
จ าหน่าย ติดตั้งระบบและบริการหลังการขายครบวงจร 
มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและการให้บริการ
เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัท พี
แอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด ได้จัดท าระบบ
เครื่องจัดล าดับคิวอัตโนมัติ ป้ายอิเลคทรอนิกส์ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ จอแสดงอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นราย
แรกๆ ในเมืองไทยท่ีผลิตภายในประเทศ จัดจ าหน่ายและ
ติดตั้งตามภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มต้นจากหน่วยงาน
ราชการ ที่ว่าการอ าเภอฯ ธนาคารต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ 
ได้ขยายทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และ
ได้เพิ่มเติมในด้านคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ปัจจุบันปี 

2017 บริษัทฯยังคงวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการแก่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่องโดยได้ท าข้อตกลง MOUร่วมกับสถาบัน 
การศึกษามากมายเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยทาง
เทคโนโลยีต่างๆ โครงการอบรมเสริมสร้างบุคลากร ทั้ง
ระดับช่างเทคนิคและวิศวกรของประเทศไทยเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นและรับประกันให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและ
เอกชน นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งทีมวิศวกรช่างเทคนิคและ
ศูนย์ภูมิภาคไว้คอยบริการลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
การให้บริการครบทุกจังหวัด รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง
บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด เป็น
อีกองค์กรหนึ่งที่ก าลังประสบกับปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ที่วางไว้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคคลากรมี
การลาออกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้องสูญเสียงบประมาณ
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ในการสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาทดแทน หัวหน้างานมี
ภาระในการสอนและฝึกงานให้แก่พนักงานใหม่ ขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรลดลง 
มีผลถึงภาพลักษณ์และช่ือเสียงขององค์กรรวมถึง
ค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆตามมามากมาย  
 ดังนั้น จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยใน
ฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเห็นว่าหากองค์กรมี
บุคลากรที่มีความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์กรสูงแล้ว
ย่อมน าพาองค์กรบรรลุเป้าหมายได้และถ้ามีความเข้าใจ
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
แล้วก็สามารถน ามาใช้ในการบริหารเพื่อสร้างความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อองค์กรได้มากขึ้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ 
เทคโนโลยี จ ากัด เพื่อน าไปเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร
องค์กรในการศึกษาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาพนักงาน
ของบริษัทฯ ให้มีความจงรักภักดีและลดปัญหาการ
ลาออก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
บริษัทฯ ต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด 
     2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ 
เทคโนโลยี จ ากัด 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
4. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
     ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานบริษัทพี
แอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัดจ านวน 160 

คน (ข้อมูล ณ 16 พ.ย. 59) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้  สุ่มจากประชากรได้จ านวนไม่ต่ ากว่า 114 
ตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ของ Yamane (1976) จากสูตร 

  
      เมื่อ n  =  จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 

N  =  จ านวนประชากร 
e =ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% 

(0.05%) 
     ส าหรับพนักงานของบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ 
เทคโนโลยี จ ากัด ปัจจุบันมีพนักงานจ านวน 160 คน 
ก าหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% หรือ 0.05 

   160 
แทนค่าสูตร n    =1+160x(0.05)  
          =114 

     การเก็บตัวอย่างใช้วิธีเก็บแบบสอบถามอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจาก
หน่วยงานต่างๆ และเพิ่มจ านวนแบบสอบถามจากค่าที่
ค านวณได้จากเกณฑ์ของ Yamane (1976) เป็นจ านวน 
114 ตัวอย่าง 
 
5. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  เป็นลั กษณะ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
     ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของของพนักงาน บริษัท 
พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ สถานภาพ ต าแหน่ง โดยเป็น
แบบสอบถามที่มีการก าหนดให้เลือกค าตอบ โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทนามก าหนด (Nominal Scale) 
และข้อมูลประเภทสเกลล าดับ (Ordinal Scale) 
     ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของพนักงาน ข้อมูล
ความพึงพอใจของพนักงาน ประกอบไปด้วย ด้าน
ลกัษณะงาน ด้านรายได้ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน 
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงานโดยมีระดับการวัด
ตัวแปรแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) 
     ตอนที่  3 ข้อมูลความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงาน ข้อมูลความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มผีลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงาน 
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ประกอบไปด้วย ความเช่ือมั่น การยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ท างานเพื่อองค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์การโดยมีระดับการวัดตัวแปร
แบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) 
 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง พ ร ร ณ น า 
(Descriptive Research) และการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผล
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์
พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด โดยแบ่งลักษณะการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ 
     1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการ
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัท พีแอนด์พี 
อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือน
มกราคม - มีนาคม 2560) จ านวน 114 ฉบับ 
     2) แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ ดังนี้ 
          2.1) วารสารต่างๆ และอินเตอร์เน็ต 
          2.2) หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ 
และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ใ น ก า ร วิ จั ย  ผู้ วิ จั ย น า
แบบสอบถามทั้งหมดด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS เพื่อประมวลและวิเคราะห์หาค่าต่างๆ ดังนี ้
     1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ ตอบแบบสอบถาม  โ ด ยกา รแจกแจ งคว ามถี่ 
((Frequency) และค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 
แล้วน ามาเสนอในรูปของตาราง และความเรียง 
     2) ข้อมูลความพึงพอใจของพนักงาน ข้อมูลความ
พึงพอใจของพนักงาน ประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน 
ด้านรายได้ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงาน โดยมีระดับการวัดตัว
แปรแบบอันตรภาคช้ัน (Interval scale) และท าการ

ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ก าหนดเกณฑ์การ
แปลความหมาย ค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้ 
     4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานใน
ระดับมากท่ีสุด 
     3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานใน
ระดับมาก 
     2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานใน
ระดับปานกลาง 
     1.50 - 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงาน
ระดับน้อย 
     1.0- 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานใน
ระดับน้อยท่ีสุด 
     3) ข้อมูลความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงาน 
ข้อมูลความภักดีต่อองค์การของพนักงาน ประกอบไปด้วย 
ความเช่ือมั่น การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพื่อ
องค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์การโดยมีระดับการวัดตัวแปรแบบอันตร
ภาคชั้น (Interval scale) และท าการค านวณหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน ดังนี ้
     4.50 - 5.00 หมายถึง ความจงรักภักดีของพนักงาน
ในระดับมากท่ีสุด 
     3.50 - 4.49 หมายถึง ความจงรักภักดีของพนักงาน
ในระดับมาก 
     2.50 - 3.49 หมายถึง ความจงรักภักดีของพนักงาน
ในระดับปานกลาง 
     1.50 - 2.49 หมายถึง ความจงรักภักดีของพนักงาน
ในระดับน้อย 
     1.0 - 1.49 หมายถึง ความจงรักภักดีของพนักงานใน
ระดับน้อยท่ีสุด 
 
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
     ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
วิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
     8.1 สถิติพ้ืนฐาน 
          1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
           2) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)  
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          3) ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
for Window ในการค านวณ 
     8.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ  
          ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α– Coefficient)   
     8.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน   
          1) การหาค่าที (T-test)  
          2) การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test 
(One-way ANOVA)      
 

9. ผลการวิจัย 
     ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผีลตอ่ความจงรักภักดตี่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส ์
เทคโนโลย ีจ ากัด สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
     1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
     2. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐาน ทั้ง 2 ข้อ 
โดยมีการใช้สถิติการวิจัย จะใช้สถิติทดสอบหาความ
แตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 
กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-
test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance: One-way ANOVA) การ
รายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ซึ่งได้แก่ จ านวน และค่าร้อยละ (Percentage)  
     ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากพนักงานฯมาท า
การวิเคราะห์เพื่อสรุปลักษณะทั่วไปเป็นการจ าแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ฝ่ายงานที่ท างาน 
รายได้ต่อเดือน และอายุงาน ผลการวิเคราะห์ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางและภาพ 
1) ข้อมูลด้านเพศของพนักงาน 
ตารางที่ 1 จ านวน และค่าร้อยละของพนักงาน จ าแนก
ตามสถานภาพด้านเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 76 66.45 
หญิง 38 33.55 
รวม 114 100 

     จากตารางที่ 1 พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนมากเป็นพนักงานชาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.45 และพนักงานหญิง จ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 33.55 
2) ข้อมูลด้านอายุของพนักงาน 
ตารางที ่2 จ านวนและค่าร้อยละ ของพนักงาน จ าแนก
ตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
25 – 30 ปี 41 36.13 
31 – 35 ปี 27 23.87 
36 – 40 ปี 24 21.29 
41 – 45 ปี 9 7.74 
46 – 50 ปี 7 6.45 
51 ปี ขึ้นไป 5 4.52 

รวม 114 100 
     ตารางที่  2 จ านวนและค่าร้อยละ ของพนักงาน 
จ าแนกตามอายุ ส่วนใหญ่อายุ 25-30 ปี ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 36.13 รองลงมาได้แก่ 31-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 
23.87 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 4.52 ตามล าดับ 
3) ข้อมูลด้านสถานภาพของพนกังาน 

ตารางที่ 3 จ านวนและค่าร้อยละ ของพนักงาน จ าแนก
ตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 72 63.22 

สมรส 42 36.78 
รวม 114 100 

     ตารางที่  3 จ านวนและค่าร้อยละของพนักงาน 
จ าแนกตามสถานภาพ ส่วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 63.22 และสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
36.78 ตามล าดับ 
4) ข้อมูลด้านระดับการศึกษาของพนักงาน 
ตารางที่ 4 จ านวนและค่าร้อยละของพนักงานจ าแนก
ตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 104 91.61 
ปริญญาโท 9 7.74 
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ตารางที่ 4 จ านวนและค่าร้อยละของพนักงานจ าแนก
ตามระดับการศึกษา (ต่อ) 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาเอก 1 0.65 
รวม 114 100 

     ตารางที่ 4 จ านวนและค่าร้อยละของพนักงานจ าแนก
ตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 91.61 รองลงมาการศึกษาปริญญาโท คิด
เป็นร้อยละ 7.74 และน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาเอก 
คิดเป็นร้อยละ 0.65 ตามล าดับ 
5) ข้อมูลด้านฝ่ายงานของพนักงาน 

ตารางที่ 5  จ านวน และค่าร้อยละของพนักงานจ าแนก
ตามฝา่ยงาน 

ฝ่ายงาน จ านวน ร้อยละ 
ฝ่ายบริการธุรกิจ 36 31.61 

ฝ่ายขาย 19 16.77 
ฝ่ายวิศวกร 27 23.87 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 15 13.56 
ฝ่ายผลิต 16 14.19 

รวม 114 100 
     ตารางที่ 5 จ านวนและค่าร้อยละของพนักงานจ าแนก
ตามตามฝ่ายงาน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานฝ่ายบริการธุรกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 31.61 รองลงมา ฝ่ายวิศวกร คิดเป็นร้อย
ละ 23.87 และน้อยที่สุด คือ พนักงานพัฒนาธุรกิจ คิด
เป็นร้อยละ 13.56 ตามล าดบั 
6) ข้อมูลด้านรายได้ต่อเดือนของพนักงาน 

ตารางที่ 6 จ านวนและค่าร้อยละของพนักงานจ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(บาท) จ านวน ร้อยละ 
15,000 – 20,000 26 22.58 
20,001 – 30,000 34 29.68 
30,001 – 40,000 27 23.87 
40,001 – 50,000 15 12.90 
50,001 – 60,000 5 4.52 
60,000 บาท ขึ้นไป 7 6.54 

รวม 114 100 

     ตารางที่  6 จ านวนและค่าร้อยละของพนักงาน 
จ าแนกตามตามรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่รายได้ 20,001-
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.68 รองลงมารายได้ 
30,001-40,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 23.87 และน้อย
ที่สุด คือรายได้ 50,001-60,000 คิดเป็นร้อยละ 4.52 
ตามล าดับ 
7) ข้อมูลด้านอายุงานของพนกังาน 

ตารางที่ 7 จ านวนและค่าร้อยละ ของพนักงานจ าแนก
ตามอายุงาน 
อายุงาน (ปี) จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 3 ปี 60 52.26 

3 - 5 15 12.90 
6 – 8  12 10.32 
9 - 11 21 18.06 

11 ปีขึ้นไป 7 6.45 
รวม 114 100 

     ตารางที่ 7 จ านวนและค่าร้อยละของพนักงาน 
จ าแนกตามอายุงาน ส่วนใหญ่อายุงานต่ ากว่า 3 ปี คิด
เป็นร้อยละ 52.26 รองลงมาอายุงาน 9 -11 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 18.06 และน้อยที่สุด คือ อายุงาน 11 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 6.45 ตามล าดับ 
 
10. สรุปผลการศึกษา  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
     1) พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
พนักงานชาย อายุ 25-30 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ท างานในฝ่ายพนักงานฝ่าย
บริการธุรกิจและมีรายได้ 20,001-30,000 บาท และอายุ
งานต่ ากว่า 3 ปี  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 
     ระดับความคิดเห็นของพนักงาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมา คือด้านสวัสดิการ
และค่าตอบแทน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ด้านผู้บังคับบัญชา     
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน       
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า
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คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ด้านความผูกพันกับเพื่อน
ร่วมงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร 
     ระดับความคิดเห็นของพนักงานด้านความพยายาม
อย่างเต็มที่ในการท างานเพื่อองค์กรอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา คือ ด้านความ
เช่ือมั่น การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงเป็นสมาชิกของ
องค์กรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
     สมมติฐานที่ 1 เปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อ
องค์กร ของพนักงาน บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ 
เทคโนโลยี จ ากัด โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ฝ่ายงานที่ท า รายได้ต่อเดือน อายุงาน 
พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดี
ต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ 
เทคโนโลยี จ ากัด สรุปผลแล้วแตกต่างกัน 
     สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานที่
ประกอบไปด้วย ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านความผูกพันกับ
เพื่อนร่วมงาน ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี 
จ ากัด โดยสรุปผลแล้วว่าถ้ามีปัจจัยด้านความพึงพอใจใน
งานเพิ่มขึ้น หรือลดลง ก็จะส่งผลให้ความจงรักภักดีต่อ
องค์กรเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแนวทางเดียวกัน 
 
11. อภิปรายผล 
     จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจใน
งานที่ประกอบไปด้วย ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านความ
ผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า
ในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ 
เทคโนโลยี จ ากัด ดังนั้นหมายความว่าถ้าปัจจัยด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
สวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ และด้านความก้าวหน้าในการท างานมีค่าความพึง

พอใจสูงข้ึน จะท าให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
มากขึ้น แต่ถ้าปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมีค่าความพึงพอใจต่ า 
จะส่งผลให้พนักงานไม่มีความจงรักภักดีและอยากจะ
ลาออกจากบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณวิสา 
ด ารงสกุลวงษ์ (2557) [7] ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอก
หนัง  กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ไฮค์ จ ากัด (มหาชน) 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 9 
ด้าน คือ  ด้ านนโยบายและการบริหารงาน , ด้ าน
ผู้บังคับบัญชา, ด้านเพื่อนร่วมงาน, ด้านลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ, ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน , ด้าน
ผลตอบแทนและรายได้, ด้านโอกาสและความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน, ด้านความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน และ
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล  มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการลาออกจากงานของ
พนักงานบริษัท อินเตอร์ไฮค์ จ ากัด (มหาชน) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุไรรัตน์ แซ่เตียวและกิตติพันธ์ 
คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) [2] ศึกษาเรื่องความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กใน
ส่วนปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยความพึง
พอใจในการท างาน พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคาร
พาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2557) [1] ที่ท าการ
วิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น โดย
พบว่าสวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กร ท าให้
บุคลากรมีความพึงพอใจสูงและมีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรมากข้ึน 
     ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรบันับถือเป็นปัจจยั
หนึ่งขององค์ประกอบส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ความภักดีในองค์กรและความสุขในการท างานตามทฤษฎี
ของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน พรพินิจ วงศ์สุนา, 
2558) [4] ที่กล่าวว่าความมั่นใจในตนเองในเรื่องของ
ความสามารถความรู้และความส าคัญในตัวของตนเอง
รวมทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลอื่นในสังคมหรืออยากที่จะให้บุคคลอื่นสรรเสรญินบั
หน้าถือตาซึ่งเป็นความต้องการขั้นที่ 4 ของทฤษฎีล าดับ
ขั้นความต้องการเช่นเดียวกับทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก 
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(Herzberg, 1950 อ้างถึงใน พสุ เดชะรินทร์, 2558) [5] 
ที่กล่าวว่าการให้ความรับผิดชอบมากขึ้นและการให้
อ านาจบารมีมากข้ึน 
     จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษา
ที่ต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร ของพนักงาน
บริษัทฯ ต่างกัน ซึ่งพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ าจะมี
ความจงรักภักดีมากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุไรรัตน์ แซ่เตียวและ
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) [2] ศึกษาเรื่องความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคารพาณิชย์
ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัย
ส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารมี เพียงปัจจัยด้าน 
การศึกษา และอายุงานเท่านั้นที่มีความแตกต่างกันต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคาร
พาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ 
 
12. ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
     1. พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง จะเป็นพนักงานที่
มีความรู้และความสามารถ ดังนั้นท าให้พนักงานเหล่านี้
มักจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรน้อย เนื่องจากสามารถ
ที่จะย้ายไปท างานที่ไหนก็ได้ เพราะมีความต้องการจาก
บริษัทอื่นๆ ดังนั้นถ้าบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ 
เทคโนโลยี จ ากัด มีพนักงานท่ีมีการศึกษาสูงหรือมีความรู้
ความสามารถควรที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน
เหล่านี้ เพื่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 
     2. บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ควรจะสร้างปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานที่ประกอบไป
ด้วย ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านความผูกพันกับเพื่อน
ร่วมงาน ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะท าให้พนักงานเกิด
ความภักดีมากที่สุด ลดปัญหาการลาออกของพนักงาน 
ท าให้ต้นทุนในการสรรหาพนักงานใหม่ลดลง 
 
13. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งถัดไป 
     เพื่อให้ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถขยายต่อไป
ในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ 

เทคโนโลยี จ ากัด ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
     1. การศึกษาครั้งถัดไปผู้วิจัยควรจะท าการศึกษาเชิง
คุณภาพควบคู่ไปด้วยเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลและ
การศึกษา 
     2. การศึกษาครั้งถัดไปผู้วิจัยควรจะท าการศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร
ระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ 
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บทคัดย่อ 
               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการ
ท างานระหว่างเด็กท่ีได้รับ (กลุ่มทดลอง) และไม่ได้รับ (กลุ่มควบคุม) นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างาน
จนสัมฤทธิผล 2.เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการท างานของเด็กที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กช้ันอนุบาล 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความคงทนของพฤติกรรมในการท างานน้อย จ านวน 30 คน สุ่มเข้า 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 15 คน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1.นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการ
ท างานจนสัมฤทธิผลที่ผู้วิจัยแต่งและเรียบเรียงขึ้นจ านวน 10 เรื่อง 2. แบบสังเกตความคงทนพฤติกรรมในการท างาน 
โดยเครื่องมือทั้ง 2 ชุดนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะใช้ทดลอง ใช้เวลาในการทดลองครั้งละ 20 นาที เป็นเวลา 
10 ครั้ง สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการท างานจนสัมฤทธิผลระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้ t-test แบบ independent และเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการท างานจนสัมฤทธิผลก่อน
และหลังการได้รับนิทานภาพการ์ตูน โดยใช้ t-test แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กที่ได้รับนิทานภาพ
การ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล(กลุ่มทดลอง) มีความคงทนของพฤติกรรมในการท างานนานกว่าเด็ก
ที่ไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูน (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. หลังการได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็น
ตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล เด็กมีความคงทนของพฤติกรรมในการท างานนานกว่าก่อนการได้รับนิทานภาพ
การ์ตูน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ:  ความคงทนในการท างาน,นิทานภาพการ์ตูน 
 

Abstract 
                This quasi-experimental research had the objectives including 1. to compare the 
persistence of working behavior among the children who received (experimental group) and did not 
receive (control group) the picture cartoon fables as the role model of commitment to achieve 
working, and 2. to compare the persistence of working behavior of children who received the picture 
cartoon fables as the role model of commitment to achieve working, before and after the 
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experiment.  The samples consisted of 30 children who were the third year kindergarten students in 
academic year 2017 of  Marie Anusorn  School, Buriram province with low persistence of working 
behavior that were randomly assigned into two groups of 15 children as experimental and control 
groups. The instruments included 1. ten volumes of picture cartoon fables as the role model of 
commitment to achieve working that were illustrated and edited by the researcher, and 2. the form 
for observing the working persistence. Both instruments were tested before implementing the 
experiment. Each experiment was conducted within 20 minutes for ten times. The statistical analysis 
included the independent t-test for comparing the persistence of working behavior between the 
experimental group and the control group and the dependent t-test  for comparing the persistence 
of working behavior before and after receiving picture cartoon fables. The results showed that 1. 
children who received the picture cartoon fables as the role model of commitment to achieve 
working (experimental group) had more persistent behavior than those who did not receive (control 
group) with the statistical significance at  the level of .05; 2. after receiving the picture cartoon fables 
as the role model of commitment to achieve working, the children had more persistent behavior 
than before receiving the picture cartoon fables with the statistical significance at the level of .05. 
Keywords: Working persistence, Picture Cartoon Fables 
 
1. ความส าคัญของปัญหา  
     เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี เป็นวัยที่มีความส าคัญมาก
ที่สุด เพราะเด็กวันนี้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา  เป็นไปอย่างรวดเร็ว  หากเด็กได้รับ
การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมตามวัยจะท าให้เด็ก
เจริญเติบโต พร้อมท่ีจะมีวุฒิภาวะในทุกด้าน นอกจากนั้น
ยังเป็นการวางรากฐานการเรียนให้กับเด็กอีกด้วย โดย
ธรรมชาติแล้วเด็กปฐมวัยส่วนมากจะมีพฤติกรรมที่ไม่อยู่
นิ่ง มีการพูดคุย วอกแวกระหว่างการท างาน เหม่อลอย 
ชอบลุกออกจากที่อย่างไม่มีเหตุผล  ท าให้ไม่มีสมาธิใน
การท างานตามที่ครูก าหนดให้ นั่นคือท างานไม่ส าเร็จซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อการเรียนซึ่งงานวิจัยในอดีตส่วนมากจะ
ใช้การเสริมแรงด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ค าชมเชย การปรบมือ 
การให้ดาว เพื่อปรับพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่ประสบ
ผลส าเร็จ แต่ถ้าหากมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  เช่น การใช้
นิทานก็จะท าให้เด็กอนุบาลสนใจในการเรียนและยิ่งถ้า
เป็นนิทานภาพการ์ตูนด้วยแล้วก็จะยิ่งดึงดูดความสนใจใน
การเรียนเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยจึงคิดที่จะใช้นิทานภาพ
การ์ตูนที่ตั วแบบมีลักษณะมุ่ งมั่นในการท างานจน
สัมฤทธิผลให้ เป็นตั วแบบเพื่ อดู ว่ า เด็ กอนุบาลจะ
เลียนแบบตัวละครดังกล่าวหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 
20 นาที  เพราะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 
2560  ก าหนดช่วงความสนใจของเด็กอายุ 5-6 ปี มีความ
สนใจประมาณ 15-20 นาที ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงก าหนด

ความคงทนของพฤติกรรมในการท างานภายในเวลา     
20  นาที 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการ
ท างานระหว่างเด็กท่ีได้รับ(กลุ่มทดลอง)และไม่ได้รับ(กลุ่ม
ควบคุม)นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการ
ท างานจนสัมฤทธิผล 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการ
ท างานของเด็กที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลก่อนและหลังการ
ทดลอง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     1.นิทาน 10 เ รื่ อง  ที่ มี การตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงตามเนื้ อหา โดยส่งให้ผู้ เ ช่ียวชาญ 3 คน 
ตรวจสอบหาค่า IOC ว่าเรื่องที่ปรากฏในนิทานนั้น
สามารถเป็นแบบอย่างความคงทนในการท างานได้นาน
หรือไม่ 
     2. แบบสังเกตความคงทนของพฤติกรรมในการ
ท างานซึ่งหาความเช่ือมั่นของแบบสังเกตโดยวิธีใช้ความ
สอดคล้องของผู้สังเกต (Inter-Rater Reliability) ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้จะมีผู้สังเกต 2 คน ต่อการสังเกตเด็ก 5 คน 
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ในขณะที่ครูให้งานเด็กท า ทั้งนี้โดยผู้สังเกตทั้ง 2 คน จะ
ขีดนับพฤติกรรม คือ 1)การลุกออกจากที่นั่งอย่างไม่มี
เหตุผล 2)พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง 3)วอกแวกระหว่างการ
ท างาน  4)หันซ้ายหันขวา และ5)นั่งเหม่อลอย ภายใน
เวลา 20 นาทีผู้สังเกตจะสังเกตพร้อมกัน โดยแบ่งเวลาใน
การสังเกตออกเป็น  4 ช่วง  คือช่วงเวลา  0-5 ,  5-10 ,  
10-15  และ 15-20  นาที  เมื่อสังเกตครบ 20 นาที จะ
น ามาตรวจสอบความเหมือนกันหรือตรงกันของ
พฤติกรรมที่ขีดนับ แล้วน ามาหาความเช่ือมั่นของการ
สังเกต ตามสูตรความเช่ือมั่นจากการสังเกต = จ านวนที่
ประเมินเหมือนกัน /จ านวนท่ีประเมินเหมือนกัน+จ านวน
ที่ประเมินต่างกัน 
 
4.การด าเนินการ  
     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi -
Experimental Design) ผู้วิจัยได้ด าเนิน 
การทดลองดังรายละเอียดต่อไปนี ้
     4.1 ขั้นก่อนการทดลอง ใช้แบบสังเกตเพื่อสังเกต
ความคงทนของพฤติกรรมในการท างานของเด็กแล้ว
คัดเลือกเด็กที่มีความคงทนในการท างานน้อย 50 คน 
น ามาสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากจ านวน 30 คน  แล้ว
สุ่มเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 
คน ใช้คะแนนจากแบบสังเกตความคงทนของพฤติกรรม
ในการท างานเป็นคะแนนก่อนการทดลอง(Pretest) 
     4.2 ขั้นด าเนินการทดลอง กลุ่มทดลองผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองโดยใช้นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลแล้วให้งานท าตามที่
ก าหนดในแต่ละเรื่องส่วน(กลุ่มควบคุม)ให้เรียนตาม
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้เรียนตามปกติ 
     4.3 ขั้นหลังการทดลอง หลังจากได้รับนิทานภาพ
การ์ตูนแล้วขณะเด็กท างานตามที่ก าหนดครูสังเกต
พฤติกรรมความคงทนในการท างานจนสัมฤทธิผล
(Postest) ส่วนกลุ่มควบคุมมีการสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานหลังการเรียนเช่นเดียวกัน 
     4 . 4  น า ผ ล ที่ ไ ด้ ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยก า ร
เปรียบเทียบตามวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สรุปผล แล้วน ามาอภิปรายผล 
 

5.ผลการวิจัย 
     การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการท างานจน
สัมฤทธิผลระหว่างเด็กอนุบาลกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

ก่อนที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเพื่อเป็นตัวแบบมุ่งมั่นใน
การท างานจนสัมฤทธิผลของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
จังหวัดบุรีรัมย์  สรุปผลได้ดังนี้ 
5.1. ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความคงทนในการ
ท างานจนสัมฤทธิผลระหว่างเด็กอนุบาลกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม ก่อนที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล ของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

*มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
     5.1.1 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าความคงทนของ
พฤติกรรมในการท างานระหว่างเด็กในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมก่อนที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05  ทั้ง 10 เรื่อง 
     เมื่อค านวณหาความคงทนของพฤติกรรมในการ
ท างานของเด็กในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนที่
ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างาน
จนสัมฤทธิผลแล้วพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05  ทั้ง 10 เรื่อง แสดงว่าเด็กในกลุ่มทดลองและ

นิทาน
เรื่อง 

ที ่

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t df p 
X  SD X  SD 

1 13.40 .49 13.30 .70 .45 28 .32 

2 13.32 .49 13.26 .43 .35 28 .36 

3 13.33 .57 13.28 .53 .25 28 .40 

4 13.40 .49 13.50 .44 .59 28 .28 

5 13.25 .39 13.17 .39 .59 28 .28 

6 13.17 .69 13.20 .61 .14 28 .45 

7 13.23 .57 13.28 .54 .25 28 .40 

8 13.47 .56 13.40 .48 .35 28 .36 

9 13.32 .45 13.33 .39 .11 28 .45 

10 13.33 .43 13.38 .34 .35 28 .36 
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กลุ่มควบคุมมีความคงทนในการท างานไม่ต่ างกัน 
หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้ให้กิจกรรมนิทานภาพการ์ตูนเป็น
ตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลกับกลุ่มทดลอง 
เมื่อจบแล้วให้เด็กอนุบาลท างานตามที่ก าหนดในแต่ละ
เรื่อง เรื่องละ 20 นาที ในขณะที่เด็กอนุบาลท างาน จะมี
ครูมาสังเกตพฤติกรรมคือ1)การลกุออกจากท่ีนั่งอย่างไม่มี
เหตุผล2)พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง 3)วอกแวกระหว่างการ
ท างาน  4)หันซ้ายหันขวา  และ5)นั่งเหม่อลอย โดยครู 2 
คนจะสังเกตพฤติกรรมเด็ก 5 คนภายในเวลา  20 นาท ี
ครู 2 คนจะสังเกตเด็ก 5 คนพร้อมกัน(คิดเป็น 1กลุ่ม 
ทั้งหมดในห้องมี 3 กลุ่ม) โดยแบ่งเวลาในการสังเกต
ออกเป็น  4 ช่วง คือช่วงเวลา 0-5 , 5-10 ,10-15 และ 
15-20 นาที  เมื่อสังเกตครบ 20 นาที  จะน ามา
ตรวจสอบความเหมือนกันหรือตรงกันของพฤติกรรมที่ขีด
นับซึ่งเป็นผลของการทดสอบหลังการทดลอง (posttest) 
โดยผู้วิจัยได้ใช้คะแนนทดสอบหลังนี้น าไปเปรียบเทียบ
ความคงทนในการท างานจนสัมฤทธิผลระหว่างเด็ก
อนุบาลที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ (กลุ่ม
ทดลอง) กับเด็กอนุบาล(กลุ่มควบคุม)ซึ่งได้รับการสอน
ตามปกติใช้เวลาสอนนาน 20 นาที ขณะสอนจะมีครูเข้า
ไปสังเกตพฤติกรรมความคงทนในการท างานเช่นเดียวกับ
การสังเกตในกลุ่มทดลอง คือ ครู 2 คน สังเกตเด็ก 5 คน
พร้อมกัน (คิดเป็น 1 กลุ่ม ทั้งหมดในห้องมี 3 กลุ่ม) โดยมี
การแบ่งเวลาในการสังเกตเป็น 4 ช่วง (เหมือนกลุ่ม
ทดลอง) พฤติกรรมที่สังเกตคือ 1.)การลุกออกจากที่นั่ง
อย่างไม่มีเหตุผล 2.)พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง3.)วอกแวก
ระหว่างการท างาน 4.)หันซ้ายหันขวา และ 5.)นั่งเหมอ
ลอย หลังจากนั้นน ามาตรวจสอบความตรงกันของ
พฤติกรรมที่ขีดนับ การหาความคงทนของพฤติกรรมใน
การท างานจนสัมฤทธิผลของเด็กอนุบาลที่ได้รับนิทาน
ภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ (กลุ่มทดลอง) กับเด็กอนุบาล 
(กลุ่มควบคุม) เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ว่าเด็กที่ได้รับ
นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจน
สัมฤทธิผลมีความคงทนในการท างานนานกว่าเด็กอนุบาล
ที่ได้รับการสอนปกติ(กลุ่มควบคม)อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
5.2 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคงทนในการ
ท างานจนสัมฤทธิผลระหว่างเด็กอนุบาลที่ได้รับนิทาน
ภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล 
(กลุ่มทดลอง) กับเด็กอนุบาลที่ได้รับการสอนปกติ  
(กลุ่มควบคุม)  

*มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
     5.2.1 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าความคงทนของ
พฤติกรรมในการท างานระหว่างเด็กอนุบาลที่ได้รับนิทาน
ภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล 
(กลุ่มทดลอง) มีความคงทนในการท างานนานกว่าเด็ก
อนุบาลที่ ได้รับการสอนปกติ (กลุ่มควบคุม)อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและแยกนิทาน
ในแต่ละเรื่องซึ่งมีจ านวน 10 เรื่อง สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 1  
     การหาความคงทนของพฤติกรรมในการท างานของ
เด็กที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการ
ท างานจนสัมฤทธิผลก่อนและหลังการทดลองเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานที่ว่าหลังการทดลองเด็กอนุบาล 
(กลุ่มทดลอง) มีความคงทนของพฤติกรรมในการท างาน
นานกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05 
 

นิทา
น

เรื่อง 

ที ่

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t df p 
X  SD X  SD 

1 17.78 .91 16.98 .87 2.46* 28 .02 

2 17.63 .95 16.60 .70 3.37* 28 .00 

3 18.00 .67 17.05 .43 4.61* 28 .00 

4 17.91 .67 17.11 .99 2.57* 28 .02 

5 17.81 .63 16.88 1.50 2.21* 18.85 .04 

6 17.93 .61 17.26 .97 2.23* 23.40 .05 

7 17.80 .88 16.67 1.32 2.76* 24.41 .01 

8 17.91 .87 16.97 1.32 3.31* 24.32 .03 

9 18.13 .80 17.05 1.22 2.88* 24.15 .01 

10 18.00 .67 16.71 1.08 3.90* 23.28 .00 

รวม 17.89 .38 16.93 .38 6.89* 28 .00 
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5.3 ตารางที่  3 การเปรียบเทียบความคงทนของ
พฤติกรรมในการท างานของเด็กท่ีได้รับนิทานภาพการ์ตูน
เป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลก่อนและ
หลังการทดลอง 
 

*มีนัยส าคญัที่ระดับ .05 
 
     5.3.1 จากตารางที่ 3 พบว่า หลังการทดลองค่า
ความคงทนของพฤติกรรมในการท างานของเด็กที่ได้รับ
นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจน
สัมฤทธิผลมีความคงทนในการท างานนานกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวม
และแยกนิทานในแต่ละเรื่ องซึ่ งมีจ านวน 10 เรื่อง 
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 2  
 
5.4 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความคงทน
ในการท างานระหว่างเด็กอนุบาลสามที่ได้รับและไม่ได้รับ
นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจน
สัมฤทธิผล ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการวิจัยพบว่า 
     5.4.1 เด็กอนุบาลที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัว
แบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล(กลุ่มทดลอง)มี

ความคงทนของพฤติกรรมในการท างานนานกว่าเด็ก
อนุบาลที่เรียนตามปกติหรือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับนิทานภาพ
การ์ตูน(กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     5.4.2 หลังการทดลองเด็กอนุบาลที่ได้รับนิทานภาพ
การ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลมี
ความคงทนของพฤติกรรมในการท างานนานกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6.อภิปรายผล 
     6.1 จากผลการทดลองที่พบว่าเด็กอนุบาลที่ได้รับ
นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจน
สัมฤทธิผล (กลุ่มทดลอง)มีความคงทนของพฤติกรรมใน
การท างานนานกว่าเด็กอนุบาลที่เรียนตามปกติหรือเป็น
กลุ่มที่ไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูน(กลุ่มควบคุม) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05การที่ผลเป็นเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่านิทานภาพการ์ตูนมีอิทธิพลในการเพิ่มความคงทน
ในการท างานจนสัมฤทธิผล ท้ังนี้เพราะนิทานภาพการ์ตูน
เร้าความสนใจก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการใช้ภาษาและ
ที่ส าคัญนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบที่กระตุ้นให้เด็ก
เลียนแบบในการท างานจนส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับที่
Bandura [1] กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้จากตัวแบบ 
(Leaning Though Modeling) หรือ การเรียนรู้โดยการ
สังเกตเป็นการเรียนรู้ของบุคคลที่เกิดจากการสังเกต
พฤติกรรมของตัวแบบเป็นวิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของ
มนุษย์ Bandura เสนอว่าการเรียนรู้จากตัวแบบเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การฝึกคิดหรือฝึก
กระท าตามตัวแบบก็จะส่ง เสริม ให้ผู้ สั ง เกตจดจ า
พฤติกรรมของตัวแบบได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้นิทานภาพ
การ์ตูนยังช่วยให้เด็กใส่ใจ มีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นกับงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ลุกจากที่อย่างไม่มีเหตุผล ไม่
พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง ไม่เหม่อลอยขณะท างาน จาก
การศึกษาวิจัยของดิกสันและคนอื่น ๆ Dix and other [2] 
ศึกษาการเล่านิทานกับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนเมืองดิ
ทรอยต์ จ านวน 146 คน โดยแบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม 
กลุ่มทดลองมี 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 หลังจากได้ฟังนิทานแล้วมี
การสนทนา กลุ่มที่ 2 พาไปศึกษานอกสถานที่ กลุ่มที่ 3 
แสดงบทบาทเลียนแบบตัวละคร ส่วนกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็น
กลุ่มควบคุม ได้ฟังนิทานเพียงอย่างเดียว ผลการวิจัย
พบว่า เด็กกลุ่มที่ ได้ฟังนิทานแล้วได้แสดงบทบาท

นิทา
น
เร่ือง 
ที่ 

ก่อนการ
ทดลอง 

หลังการ
ทดลอง 

t df p 

X  SD X  SD 

1 13.40 0.49 17.78 0.91 18.16* 14 .01 

2 13.31 0.48 17.63 0.95 18.70* 14 .01 

3 13.33 0.57 18.00 0.66 25.87* 14 .01 

4 14.40 0.48 17.91 0.67 22.88* 14 .01 

5 13.25 0.38 17.81 0.63 29.06* 14 .01 

6 13.16 0.69 17.93 0.60 22.34* 14 .01 

7 13.22 0.56 17.80 0.88 19.04* 14 .01 

8 13.46 0.55 17.91 0.87 16.63* 14 .01 

9 13.31 0.44 18.13 0.80 20.75* 14 .01 

10 13.33 0.42 18.00 0.66 27.14* 14 .01 

รวม 13.25 0.20 17.90 0.85 40.88* 14 .01 



14                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน 2561           
 

เลียนแบบตัวละครในเรื่อง นอกจากนี้ ไชยนันท์ แสงทอง[3] 
ได้กล่าวไว้จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า เนื้อหานิทานที่มี
เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เป็นตัวแบบมีภาษาที่เข้าใจง่ายมี
รูปภาพประกอบนักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วม 
ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเล่านิทานมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
     6.2 เด็กช้ันอนุบาล 3 เมื่อได้ฟังนิทานแล้วมีความ
คงทนของพฤติกรรมในการท างานนานขึ้น คือไม่ลุกออก
จากที่อย่างไม่มีเหตุผล ไม่พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง ไม่
วอกแวกระหว่างการท างาน ไม่หันซ้ายหันขวา และไม่นั่ง
เหม่อลอยภายในเวลา 20 นาที หรือถ้าจะพบพฤติกรรม
เหล่านั้นก็จะพบน้อยมาก สิ่งเหล่านี้ช้ีให้เห็นว่าเด็กมีความ
คงทนของพฤติกรรมในการท างานหลังจากได้รับนิทาน
ภาพการ์ตูนนานกว่าก่อนได้รับ นิทานภาพการ์ตูนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เพราะเด็กได้รับอิทธิพล
จากตัวแบบนิทานภาพการ์ตูนนั่นเองที่ท าให้พฤติกรรม
เปลี่ยนไป ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของกฤษณา สังข์วะระปรีชา และประภาพร ปาจิตร [4] 
ที่ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเล่า
นิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมุติที่มีต่อวินัยใน
ตน เอง  พบว่ า เ ด็ ก ช้ันอนุบาลที่ เ รี ยนโดยการจั ด
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการ
แสดงบทบาทสมมุติมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนได้รับ
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
  
7. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
     ครูอนุบาลควรใช้นิทานในการปรับพฤติกรรมเด็กและ
ศึกษาตัวแปรอื่นที่เป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดปัญหา ความ
คงทน ของพฤติกรรมในการท างาน นิทาน 10 เรื่อง    
อาจมากไปส าหรับเด็กปรับเป็น 6-8 เรื่อง เป็นต้น 
 
8. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย  
     ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้นิทานภาพ
การ์ตูน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมอื่น ๆ เช่น พฤติกรรม   
ความขยัน ความอดทน และวิริยะอุตสาหะ เป็นต้น 

 
9. กิตติกรรมประกาศ 
     วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณา
อย่างยิ่งของรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร  
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประธาน

คณะกรรมการสอบ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ ดร.ชูเกียรติ    
จากใจชน  ดร.สมชาย เตียวกุล  ดร.นงคราญ วงษ์ศรี  
กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้ค าปรึกษา  
ให้แนวคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆอันเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ด้วย
ความกรุณาจนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ใน
ภาควิชาจิตวิทยาทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ และประสบการณ์ชีวิตแก่ผู้วิจัย 
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“การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเล่า  นิทาน
ประกอบการแสดงบทบาท สมมติ}” มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2551. 
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บทคัดย่อ 
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศึกษา 2) องค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
เทา่กับ .95 และ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา เท่ากับ .97 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง รองลงมา คือ ด้านความทะเยอทะยาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านความกระตือรือร้น 2) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ รองลงมา คือ ด้านรางวัลตอบแทนและการลงโทษ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง และ 3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวก กับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศึกษา, องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา     
 

Abstract 
               The purposes of this research were to study: 1) the motivation for achievement of school 
administrators; 2) the components of organizational climate; and 3) the relationship between the 
achievement motivation of school administrators and the components of organizational climate of basic 
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education schools working under Phanakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2. The 
samples were 112 schools school administrators working under Phanakhon Si Ayutthaya Primary Educational 
Service Area Office 2. The research instruments were five-rating scale questionnaires for the achievement 
motivation with the reliability at .95 and for the components of organizational climate with the reliability at 
.97. The statistical tools used for data analysis were mean, standard deviation and Pearson’s correlation 
coefficient. The results indicated that: 1) for overall and each aspects, the achievement motivation of school 
administrators was at  high level, whereby the highest mean was in self - responsibility, followed by ambition 
and the lowest mean was in enthusiasm; 2) for overall and each aspects, the components of organizational 
climate were at high level, whereby the highest mean was in organizational structure, followed by rewards 
and punishment, and the lowest mean was in tolerance; and 3) the achievement motivation of school 
administrators had positive relationship with the components of organizational climate at the significance 
level of .01.   
Keywords: achievement motivation of school administrators, component of organizational climate 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย  
     ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา 
เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจึงเป็นตัวช้ีวัด
ความส าเร็จที่ส าคัญต่อทิศทางการด าเนินนโยบายทาง
การศึกษา หากผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถสูงมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล จะท าให้การด าเนินงานทางการศึกษา
ไปในทิศทางที่มุ่งหวังได้ [1] งานที่ท้าทายความสามารถ
เช่นนี้ ต้องอาศัยทักษะการบริหาร ความพยายาม อดทน 
และที่ส าคัญจะต้องมี  “แรงจูงใจภายในอย่างสูง” 
แรงจูงใจภายในตัวนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ปฏิบัติหน้าที่
ไปสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อถอย เป็นแรงขับที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการท างานอยู่เรื่อย ๆ เมื่อท าสิ่งหนึ่งส าเร็จ
ก็ต้องการที่จะท าสิ่งอื่น ๆ ต่อไป [2] จากการสังเคราะห์
แนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องของ แมคเคลแลนด์ 
(McCelland) [3] ; สมพล  จีรพรชัย [2] ; จารุวรรณ    
อะคะปัน [4] พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 
ด้านความทะเยอทะยาน ด้านความกระตือรือร้น ด้าน
ความกล้าเสี่ยง ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านการ
รู้จักวางแผน และ ด้านความมีเอกลักษณ์  
 นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาจะสร้างแรงจูงใจให้เกิด
กับตนเองแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษายังต้องทราบกลไก
การเกิดพฤติกรรมและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรใน
องค์กรอีกด้วย หากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้าง
บ ร ร ย า ก า ศ อ ง ค์ ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ต ล อ ด จ น จั ด
สภาพแวดล้อมได้ดี จะช่วยจูงใจให้บุคลากรในองค์การมี

ขวัญก าลังใจ พอใจท่ีจะท างานอย่างเต็มความสามารถ ได้
งานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์การ  
[2] จากการสังเคราะห์แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ สเตียร์ส และ พอร์เตอร์ (Steers & Porter) [5] ; 
บราวน์  และโมเบิร์ก (Brown & Moberg) [6] ; คิลลี่  
(Kelly) [7] และ ดูเบรน (DuBrin) [8] พบว่องค์ประกอบ
ของบรรยากาศองค์การ ที่มีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารต่อบรรยากาศองค์กาสถานศึกษา
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ  1) ด้านโครงสร้างองค์การ 2) 
ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน  3) ด้านรางวัลตอบ
แทนและการลงโทษ  4) ด้านความเป็นอิสระ และ 5) 
ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง  
     ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ช้ีให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แต่อย่างไรก็ตามสถานศึกษาบางแห่ง
ยังพบปัญหาความขัดแย้ง และการแบ่งพรรค แบ่งพวก
ของบุคลากรในสถานศึกษา ท าให้บรรยากาศองค์การใน
สถานศึกษาบางแห่งไม่ดีนัก [9] แต่ยังไม่มีผู้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องช้ีให้เห็นว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะปฏิบัติ
ต่อบรรยากาศองค์การดี ส่งผลให้บุคลากรในองค์การ
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ตระหนักถึงความส าคัญขององค์การ รักและศรัทธาในตัว
ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ องค์การ
สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด   
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าว
มาแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศท่ีไดไ้ป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษา  และ สถานศึ กษาให้ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
     2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2    
     2.3 เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  คือ  ผู้ บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 164 คน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 116 คน 
ซึ่งได้จากการค านวณโดยใช้สูตรการก าหนดขนาด
ตัวอย่างของยามาเน (Yamane) [10] แต่เมื่อเก็บข้อมูล
ได้แบบสอบถามที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 112 
ฉบับ ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็น 112 คน   
 
 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถา นศึ กษ าป ระก อบ ด้ ว ย  ด้ า นค ว า ม
ทะเยอทะยาน ด้านความกระตือรือร้น ด้านความกล้า
เสี่ยง ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านการรู้จัก
วางแผน และ ด้านความมีเอกลักษณ์ 
     3.2.2  ตั ว แป รต าม  ไ ด้ แ ก่  อ งค์ ป ร ะกอบขอ ง
บรรยากาศองค์การ 5 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างองค์การ 
2) ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน 3) ด้านรางวัล  
ตอบแทนและการลงโทษ  4) ด้านความเป็นอิสระและ   
5) ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จากการสังเคราะห์แนวคิดและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ของแมคเคลแลนด์ (McCelland) [3] 
; สมพล  จีรพรชัย [2] ; จารุวรรณ  อะคะปัน [4] พบว่า 
แรงจู ง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์  ประกอบด้วย 1 )  ด้ านความ
ทะเยอทะยาน 2) ด้านความกระตือรือร้น 3) ด้านความ
กล้าเสี่ยง 4) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 5) ด้านการ
รู้จักวางแผน และ 6) ด้านความมีเอกลักษณ์  และ
ก าหนดกรอบแนวคิด องค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์การจากการสังเคราะห์แนวคิดของ สเตียร์ส และ 
พอร์เตอร์ (Steers & Porter) [5] ; บราวน์  และโมเบิร์ก 
(Brown & Moberg) [6] ; คิลลี่  (Kelly) [7] และ ดูเบ
รน (DuBrin) [8] พบว่า องค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์การ ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารต่อบรรยากาศองค์การสถานศึกษาประกอบด้วย 
5 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างองค์การ 2) ด้านความอบอุ่น
และการสนับสนุน 3) ด้านรางวัลตอบแทนและการ
ลงโทษ 4) ด้านความเป็นอิสระ และ 5) ด้านการยินยอม
ให้มีการขัดแย้ง แสดงดังรูปที่ 1 
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                   ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5.สมมุติฐานการวิจัย 
     แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ กับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
6.วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  คือ  ผู้ บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 164 คน      
กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อ  ผู้ บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 112 คน 
ซึ่งได้จากการค านวณตามสูตรการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ของยามาเน (Yamane) [10] โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น         
2 ตอน ดังนี้  
     ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) 
ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อค าถาม จ านวน 30 
ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านความทะเยอทะยาน จ านวน 5 
ข้อ 2) ด้านความกระตือรือร้น จ านวน 5 ข้อ 3) ด้านความ
กล้าเสี่ยง จ านวน 5 ข้อ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
จ านวน 5 ข้อ 5) ด้านการรู้จักวางแผน จ านวน 5 ข้อ และ 
6) ด้านความมีเอกลักษณ์ จ านวน 5 ข้อ  

     ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของลิ
เคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อ
ค าถาม จ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้าง
องค์การ จ านวน 6 ข้อ 2) ด้านความอบอุ่นและการ
สนับสนุน จ านวน 6 ข้อ 3) ด้านรางวัลตอบแทนและการ
ลงโทษ จ านวน 6 ข้อ 4) ด้านความเป็นอิสระ จ านวน      
6 ข้อ และ 5) ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง จ านวน     
6 ข้อ  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบถามจากผู้บริหาร
สถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาพระนครศรี อยุ ธยา เขต  2 โดยส่ ง
แบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง และน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาท าการ
ตรวจนับ โดยได้รับคืนตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ในกลุ่ม
ตัวอย่าง 112 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.55 จากนั้นจึงท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล   
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิ เคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และข้อมูลองค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์การในสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   
      วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับองค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์การในสถานศึกษาโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน 
 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.  ด้านความทะเยอทะยาน  
2.  ด้านความกระตือรือร้น  
3.  ด้านความกล้าเสี่ยง  
4.  ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
5.  ด้านการรู้จักวางแผน  
6.  ด้านความมีเอกลักษณ ์

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา 

1.  ด้านโครงสร้างองค์การ  
2.  ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน   
3.  ด้านรางวัลตอบแทนและการลงโทษ   
4.  ด้านความเป็นอิสระ  
5.  ด้านการยินยอมให้มีการขัดแยง้ 
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7. สรุปผลการวิจัย 
7.1สรุปผลการวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหาร  

สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 แสดงดังตารางที่ 1 

 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศึกษา   

 
     จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง รองลงมา คือ ด้าน
ความทะเยอทะยาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
ความกระตือรือร้น 

     7 . 2  ส รุ ปผลการวิ เ ค ร าะห์ อ งค์ ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
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 แสดงดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา 

 
     จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบของบรรยากาศ
องค์การในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ รองลงมา คือ ด้าน
รางวัลตอบแทนและการลงโทษ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง 

     7.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
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 
 
 
 
 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศึกษา    S.D. ระดับการปฏิบตั ิ
1.  ด้านความทะเยอทะยาน 4.27 0.45 มาก 
2.  ด้านความกระตือรือร้น 4.17 0.49 มาก 
3.  ด้านความกล้าเสี่ยง 4.24 0.46 มาก 
4.  ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 4.28 0.49 มาก 
5.  ด้านการรู้จักวางแผน 4.19 0.55 มาก 
6.  ด้านความมีเอกลักษณ์ 4.18 0.58 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.23 0.41 มาก 

   องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ   S.D. ระดับการปฏิบตั ิ
1.  ด้านโครงสร้างองค์การ 4.27 0.48 มาก 
2.  ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน 4.20 0.52 มาก 
3.  ด้านรางวัลตอบแทนและการลงโทษ 4.25 0.45 มาก 
4.  ด้านความเป็นอิสระ 4.11 0.50 มาก 
5.  ด้านการยินยอมให้มีการขัดแย้ง  3.52 0.41 มาก 

รวมเฉลี่ย  4.07 0.42 มาก 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา  

องค์ประกอบของบรรยากาศ 
 
 
 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้า

นโ
คร

งส
ร้า

ง
อง

ค์ก
าร

 

ด้า
นค

วา
มอ

บอุ่
นแ

ละ
  

กา
รส

นับ
สน

ุน 

ด้า
นร

าง
วัล

ตอ
บแ

ทน
แล

ะก
าร

ลง
โท

ษ 

ด้า
นค

วา
มเ

ป็น
อิส

ระ
 

ด้า
นก

าร
ยิน

ยอ
มใ

ห้ม
 ี

กา
รข

ัดแ
ย้ง

ใน
อง

ค์ก
าร

 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

1.  ด้านความทะเยอทะยาน .599** .522** .603** .543** .453** .519** 
2.  ด้านความกระตือรือร้น .659** .708** .721** .690** .483** .648** 
3.  ด้านความกล้าเสี่ยง .686** .600** .652** .614** .522** .600** 
4.  ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง .662** .558** .623** .627** .480** .681** 
5.  ด้านการรู้จักวางแผน .655** .660** .712** .676** .574** .634** 
6.  ด้านความมีเอกลักษณ์ .666** .624** .608** .697** .566** .612** 

รวมเฉลี่ย .603** .624** .620** .591** .605** .683** 
** มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา  โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุ ติ ฐ านกา รวิ จั ย  โ ด ยแร งจู ง ใจ ใ ฝ่ สั มฤทธิ์  มี
ความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์กรสูงสุด คือ ด้านความ
รั บผิ ดชอบต่ อตน เอ ง  รองล งมา  คื อ  ด้ านความ
กระตือรือร้น และด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้าน
ความทะเยอทะยาน 
 
8. อภิปรายผล 
     8.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านโดย ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
รองลงมา คือ ด้านความทะเยอทะยาน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความกระตือรือร้น ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ จารุวรรณ  อะคะปัน [4] 
เรื่องความสัมพันธ์  ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
1 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้านโดยมี ค่าเฉลี่ยสูงสดุ 
ตามล าดับดังนี้ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความ
กระตือรือร้น ด้านความทะเยอทะยาน และด้านความ
กล้าเสี่ยง ด้านความมีเอกลักษณ์ และด้ านการรู้จัก
วางแผน ตามล าดับ   
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิที่จะน าพาให้สถานศึกษาของตนบรรลุ
จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา แรงจูงใจดังกล่าวมักจะ
เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้ว เพราะ
การบริหารงานในสถานศึกษาต้องท างานหรือแก้ปัญหาที่
มีความยาก และซับซ้อนในแต่ละวัน ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงต้องมีคุณลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
ตามแนวคิดของ ศิรินภา  พงษ์หล้า [11]  กล่าวว่า 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่าเป็นความต้องการของบุคคลที่
ปรารถนาที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประสบความส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี โดยมีการตั้งเป้าหมายในการท างาน และเลือก
ท างานที่ท้าทาย ชอบแข่งขันกับบุคคลอื่นและตนเองอีก
ทั้งยังชอบปรับปรุงผลงานของตนให้ดีขึ้น แม้จะเผชิญกับ
อุปสรรคปัญหา 
     8.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติต่อบรรยากาศ
องค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสงูทุกด้านโดย ด้านท่ี



ARU Research Journal, Vol.4, No.3, September 2018                                                                                          21 
 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ รองลงมา คือ 
ด้านรางวัลตอบแทนและการลงโทษ  และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความเป็นอิสระ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของ สุชานุช พันธนียะ [12] เรื่อง 
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการครู พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยล าดับที่หนึ่ง คือ ด้านโครงสร้างองค์การ  
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่
ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติต่อบรรยากาศ
องค์การ ซึ่งสถานศึกษา จัดเป็นองค์การทางการบริการที่
มีการจัดองค์การคล้ายคลึงกับองค์การทางการบริหาร
ทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่จัดระเบียบบุคคล 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
โดยมีการแบ่งสรรหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการท างาน และความสามารถของ
บุคคลหรือกลุ่มคนที่รวมกันท าให้ส าเร็จ โดยมีความ
ขัดแย้งน้อยที่สุด และยังท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ที่จะ
ได้รับผลงานและผู้ปฏิบัติ งานนั้น ความส าเร็จของ
ผู้บริหารมิใช่อยู่ที่การมีอ านาจบังคับ แต่ยังขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่ส าคัญมากปัจจัยหนึ่งคือ ความสามารถในการ
จัดการ ในอันท่ีจะสร้างบรรยากาศการบริหารที่ดี ถ้าการ
บริหารการจัดการเอื้ออานวยต่อการสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนแล้ว ก็จะส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียนน่าอยู่
และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรในโรงเรียน     
ทุกคน การทะเลาะเบาะแว้ง การไม่เข้าใจกัน จะเกิดขึ้น
น้อย ชีวิตการท างานในโรงเรียนก็จะมีความสุข ตาม
แนวคิดของ ภารดี  อนันต์นาวี [13] กล่าวว่า บรรยากาศ
องค์การมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
งานในองค์การ มีส่วนในการวางรูปแบบความคาดหวัง
ของสมาชิกในองค์การต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
องค์การซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและ
ความพอใจท่ีจะอยู่ในองค์การ 
     8.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาในระดับค่อนข้างสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของ สมพล  จีรพรชัย [2] เรื่อง 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
บรรยากาศองค์การสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารงานสถานศึกษาโดยในการบริหารงานสถานศึกษา
นั้นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการบริหารงานให้
บุคลากรในสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีการวาง
ระบบการท างาน และสร้างบรรยากาศในการท างานให้
บุคคลรอบขา้งค านึงถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพโดยหาก
ผู้บริหารที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงก็จะส่งผลให้บรรยากาศ
องค์การดีไปด้วย ตามแนวคิดของ เมอร์เรย์ [14] กล่าวว่า 
ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะ มีความต้องการที่จะเป็นผู้น าใน
การท างานอย่างอิสระ มีความเพียรพยายามที่จะกระท า
สิ่งหนึ่ งสิ่งใดโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายอันสูงสุดที่ตั้งไว้      
 

9. ข้อเสนอแนะ  
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าแรงจูงใจสัมฤทธิ์ 
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ไปเป็นแรงจูงใจในการ
เสริมสร้างบรรยากาศองค์การ โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
องค์การ โดยการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ หาวิธีการที่ดีที่สุดมาใช้ในการแก้ปัญหาการท างาน
อยู่เสมอ ปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความเช่ือมั่น ย่อมส่งผล
ถึงบรรยากาศองค์การที่ดี  
      9.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าแรงจูงใจสัมฤทธิ์ 
ด้านความกระตือรือร้น ไปใช้ในการบริหารงานรวมถึงการ
เสริมสร้างบรรยากาศองค์การ โดยเฉพาะด้านรางวัลตอบ
แทนและการลงโทษ โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดง
ความตั้งใจ จริงใจ ขยันท างานและมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และมีการชมเชยให้ก าลังใจและให้รางวัล
บุคลากรมากกว่าการต าหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ ย่อม
ส่งผลถึงบรรยากาศองค์การที่ดี  
     9.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าแรงจูงใจสัมฤทธิ์ 
ด้านการรู้จักวางแผน ไปใช้ในการบริหารงานรวมถึงการ
เสริมสร้างบรรยากาศองค์การ โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของงานให้ชัดเจน มีการศึกษา
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สภาพปัจจุบัน และปัญหาก่อนเสมอ นอกจากนี้ยังต้อง
ติดตามงานที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง และ สม่ าเสมอ ย่อมส่งผลถึงบรรยากาศองค์การ
ที่ดี  
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
     9.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบ
ของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
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    
     9.2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิบัติ
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

               การศึกษาเรื่อง การกระท้าผิดซ ้าในเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ
ของการกระท้าผิดซ ้าในเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด และเพื่อศึกษาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขของการกระท้า
ผิดซ ้าในเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด ใช้วิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ท้างานในกระบวนการยุติธรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติด และ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดซ ้าเกี่ยวกับคดียาเสพติด ผลการศึกษาถึงสาเหตุที่เยาวชนกระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติด
นั นเกิดจากหลายๆ ปัจจัย ซึ่งสามารถอธิบายใน 4 ทฤษฎี ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านในระดับบุคคลคือการควบคุมตนเอง (Self-
Control) 2) ปัจจัยทางด้านสังคมคือการควบคุมทางสังคม (Social Control) 3) ความผูกพันทางสังคม (Social Bond) 
และ 4) การคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential Association) ในการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนในคดี
ยาเสพติดนั นจะท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการก้าลังจากองค์กร หน่วยงานหรือ
สถาบันต่างๆ ในสังคมให้ความร่วมมือกัน โดยแบ่งเป็นระดับการแก้ปัญหาในระดับปัจเจกชน และในระดับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบักระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
ค้าส้าคัญ: เด็กและเยาวชนกระท้าผิด, ยาเสพติด, กระท้าผิดซ ้า 
 

Abstract 
               This study of recidivism in juvenile narcotic offenses aimed to investigate the causes of 
recidivism by juveniles in drug cases and also to search for the solutions to prevent and solve the 
recidivism by juveniles in such cases. In this study, the in-depth interviews were performed with two 
groups of the respondents, including the people who worked in the judicial process and had 
experience with the narcotic repeat offenses and the persistent juvenile offenders in narcotic cases. 
This study showed that the causes of recidivism juvenile in narcotic cases were found to be due to 
several factors, which could be explained in four theories: (1) Self-Control (2) Social Control, (3) 
Social Bond, and (4) Differential Association. To effectively solve the problem of recidivism of 
juvenile drug abuse,  the organizations and institutions in society should work together by solving the 
problem in different levels by focusing on each individual and also supporting from the juvenile 
justice organizations. 
Keywords: Juvenile, Narcotic, Recidivism 
 
1.ความเป็นมาและความส้าคัญ  
     สภาพปัญหาสั งคมในปัจจุบันนั นล้ วนมีความ
หลากหลายและมีการพัฒนารูปแบบไปอย่างมากมาย ซึ่ง

ประเด็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราควรให้ความสนใจและ
แก้ไขนั่นก็คือปัญหาการกระท้าผิดของเยาวชน โดยเด็ก
และเยาวชนเหล่านี  นั นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี ยวหัวต่อ 
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(Transitional period) โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วง
ที่เช่ือมต่อระหว่างวัยเด็ก เข้าไปสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น(อายุ
ระหว่าง 17-25) ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวนี ในทางอาชญา
วิทยาในกลุ่มของ Life-course theory ถือว่าเป็นช่วง
อายุที่ มีปัญหามากกว่ากลุ่มอื่นๆ เป็นช่วงที่มี การ
เปลี่ยนแปลง ทั งด้านร่างกายและจิตใจ และช่วงนี เป็นช่วง
ที่มีการกระท้าผิดมากที่สุดหรือสูงที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มที่มี
อายุระหว่าง 13-18 ปี [1] ส่วนหน่ึงคือการกระท้าผิดครั ง
แรกของเยาวชนและอีกส่วนหนึ่งคือเยาวชนที่ได้กระท้า
ผิดซ ้ า  นั่ นสะท้อนให้ เห็นถึ งว่ าประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในด้าน
ของการแก้ไข บ้าบัดฟื้นฟู ซึ่งสถิติคดีเด็กและเยาวชนที่
ถูกด้าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ จ้าแนกตาม
ฐานความผิด ปี 2554-2558 พบว่า ความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดให้โทษ เป็นคดีที่สูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2554 พบว่า ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนั นเป็น
ความผิดที่มากที่สุดนั่นคือร้อยละ 39.5 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ช่วงปีที่ผ่านมาโดยส่วนมากจะเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์เป็น
อันดับแรก [2]  ดังนั นปัญหายาเสพติดทั งในเยาวชนและ
ผู้ใหญ่ นับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ซึ่งทั งนี นโยบายของรัฐบาลเองก็ให้ความสนใจ 
ในคดียาเสพติดมากและได้ก้าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  
อีกด้วย 
     อย่างไรก็ดีการกระท้าผิดครั งแรกของเด็กและ
เยาวชนเหล่านี ก็นับว่าเป็นปัญหาที่ส้าคัญยิ่งอยู่แล้ว ที่
รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องระดมสรรพ
ก้าลังต่างๆ เข้าด้าเนินการแก้ไขอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ แต่ที่
ส้าคัญยิ่งไปกว่านั น คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านี ยังมี
การกระท้าผิดอีกหลายๆ ครั ง หรือกระท้าผิดซ ้าอีก
หลายๆ ครั ง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่หน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องระดมสรรพก้าลังเข้าด้าเนินการ
ป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวที่ยากยิ่งขึ นไปอีก ยากกว่า
การกระท้าผิดครั งแรกอีกหลายเท่าตัว เนื่องจากการ
กระท้าผิดซ ้านั นมีสาเหตุที่เช่ือมโยงหรือได้รับอิทธิพลมา
จากปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งบางอย่างก็ไม่เหมือนกับการ
กระท้าผิดครั งแรก นอกจากนั นปัจจัยที่มีอิทธิพลเหล่านี  
ยังเป็นปัจจัยที่ละเอียดอ่อน ลึกซึ ง และยากต่อการที่จะ
ค้นหา และยากต่อการที่จะป้องกันและแก้ไขได้ [3] 
     ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจถึง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ นว่าสาเหตุของการที่เด็กและเยาวชน
กระท้าผิดซ ้านั นเกิดจากสาเหตุใด โดยศึกษาเฉพาะในคดี

ของยาเสพติด ซึ่งเป็นคดีที่มีสถิติจ้านวนร้อยละของคดี
เด็กเยาวชนที่ถูกด้าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ 
จ้าแนกตามฐานความผิดสูงที่สุด 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าในเด็ก
และเยาวชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด 
     2.2 เพื่อศึกษาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขของการ
กระท้าผิดซ ้าในเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
     ผู้วิจัยได้ใช้ 4 ทฤษฎีในการศึกษานี น่ันคือ ปัจจัยด้าน
ในระดับบุคคลคือการควบคุมตนเอง (Self-Control) 
ปัจจัยทางด้านสังคมคือการควบคุมทางสังคม (Social 
Control) ความผูกพันทางสังคม (Social Bond ) และ
การคบหาสมาคมที่แตกต่าง 
     ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self Control) ของ 
Gottfredson และ Hirschi (1990) ได้อธิบายว่า คนเรา
นั นมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดหรือประกอบอาชญากรรมได้
ทุกคนเนื่องจากขาดความอดกลั น ขาดความยับยั งช่ังใจ 
(Self restraint)  นอกจากนั นยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
คนเรามีโอกาสจะกระท้าผิดได้อีกด้วย [A] 
     ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social Control) เป็น
ทฤษฎีหนึ่งที่ตอบค้าถามว่าท้าไมคนจึงกลายเป็นอาชญา
กร โดยทฤษฎีการควบคุมทางสังคมมีความเห็นว่าการ
เบี่ยงเบนเป็นสิ่งธรรมดาของมนุษย์ คนจะเบี่ยงเบน
หรือไม่ย่อมขึ นอยู่กับสถาบันของสังคม หากสถาบันทาง
สังคมอ่อนแอไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อผูกพันที่จะท้า
ให้คนตั งอยู่ในศีลธรรมก็ย่อมอ่อนแอไปด้วย ทั งนี เพราะ
สถาบันทางสังคมก็คือสิ่งที่ก้าหนดข้อผูกมัดแก่สมาชิกใน
สังคม เมื่อข้อผูกมัดอ่อนลงก็ย่อมจะเปิดโอกาสมากขึ นต่อ
การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ [4] 
     ความผูกพันทางสังคม (Social Bond ) ของ Travis 
Hirschi โดยทฤษฎีนี มีสมมติฐานว่า “บุคคลที่มีพันธะ  
ทางสังคมหรือมีความผูกพันทางสังคมน้อย จะมีแนวโน้ม
ที่จะมีพฤติกรรมอาชญากรรม” หลักการส้าคัญของ
ทฤษฎีนี คือ พันธะทางสังคมหรือความผูกพันกับสังคม 
(Social Bond) ที่เฮอร์ชิได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่  1) ความผูกพัน(Attachment) 2) ข้อผูกมัด
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(Commitment)  3) การเข้าร่วม (Involvement) และ 
4) ความเชื่อ (Belief) [5] 
     และสุดท้ายคือทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ใน
ทัศนะของ Sutherland นั น เช่ือว่าพฤติกรรมอาชญากร
เกิดขึ นจากกระบวนการเรียนรู ้(Learning process) ของ
บุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรมของสังคม ไม่ใช่เป็นผลมาจาก
บุคลิกลักษณะ (Trait) หรือมาจากปัจจัยทางด้าน
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic 
position) นอกจากนั น Sutherland ยังเห็นว่าพฤติกรรม
อาชญากรของคนเราจะเกิดขึ นหรือไม่นั น ขึ นอยู่กับ
กระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่ขึ นอยู่กับการเมือง การปกครอง 
หรือกระบวนการทางกฎหมาย (Legal process) ทักษะ
และแรงจูงใจในการกระท้าผิด เกิดขึ นจากการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นผลพวงมาจากการคบหาสมาคม หรื อการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้กระท้าผิดที่ให้การกล่อมเกลาทั ง
ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือตลอดจนรูปแบบในการ
กระท้าผิดอื่นๆ รวมอยู่ด้วย [6] 
 
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยครั งนี ศึ กษาในเรื่ องของสาเหตุ 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่
กระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติดให้โทษ การศึกษาวิจัยในครั ง
นี  ได้ก้าหนดวิธีการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่ ม แรก  คื อ  ผู้ อ ยู่ ใ นก ร ะบวนกา รยุ ติ ธ ร รมที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการกระท้าผิดซ ้าของเด็กและ
เยาวชนในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด จ้านวน 5 คน และกลุ่ม
ที่สองคือกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดซ ้าในคดียา
เสพติดที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จ้านวน 5 คน 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 สาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าของเด็กและเยาวชนใน
คดียาเสพติด 
     5.1.1 ปัจจัยด้านตัวบุคคลหรือการควบคุมตนเอง 
(Self-Control)  
     จ า ก กา ร ที่ ไ ด้ สั ม ภ า ษณ์ ผู้ มี ป ร ะส บ ก า ร ณ์ ใ น
กระบวนการยุติธรรมนั น นับว่าประการที่ส้าคัญที่สุดของ
สาเหตุที่เยาวชนกระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติดนั่นคือ 

ปัจจัยทางด้านจิตใจภายในของเยาวชน กล่าวคือเยาวชน 
ไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจของตนเองต่อสิ่งเร้าที่ผิดได้ 
หลงเ ช่ือตามสั งคมที่ จู ง ใจให้ท้ า ในสิ่ งที่ ผิ ด  ตามที่ 
Gottfredson และ Hirschi มองว่า คนเรานั นมีแนวโน้ม
ที่จะกระท้าผิดหรือประกอบอาชญากรรมได้ทุกคน
เนื่องจากขาดความอดกลั น ขาดความยับยั งช่ังใจ (Self 
restraint) นอกจากนั นยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนเรามี
โอกาสจะกระท้าผิดได้อีกด้วย อีกทั งได้อธิบายถึงรากเหง้า
ของการควบคุมตนเองไม่ดีหรือการขาดควบคุมตนเอง มี
สาเหตุมาจากการขาดการฝึกอบรมเลี ยงดูที่ดีในวัยเด็ก 
(Child rearing practice) พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กที่
ขาดการอบรมเลี ยงดู การดูแลเอาใจใส่ ไม่มีการลงโทษ
ห้ามปรามเมื่อเด็กกระท้าผิดหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
เหล่านี  จะท้าให้เด็กขาดการควบคุมตนเอง (Lack of 
self control) ในที่สุด เด็กที่ขาดการใกล้ชิด ผูกพันกับ
พ่อ แม่ รวมถึงเด็กท่ีขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อ แม่ [7] 
จากทฤษฎีนี นับว่าสามารถอธิบายถึงเยาวชนที่กระท้าผิด
ซ ้าในคดียาเสพติดได้อย่างชัดเจน 
     ในขณะเดียวกันข้อมูลการสัมภาษณ์เยาวชนที่กระท้า
ผิด พบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลที่ผู้มี
ประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมได้ให้ข้อมูลนั่นคือ
เยาวชนนั นขาดความอดกลั น ขาดความยับยั งช่ังใจ อีกทั ง
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสกระท้าผิด แต่ในทางตรง
ข้ามในด้านการอบรมเลี ยงดูของเยาวชนที่กระท้าผิดนี 
นับว่าพื นฐานและความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับที่
ดี มีการอบรมสั่งสอน แต่ด้วยภาระที่ต้องท้างานท้าให้มี
การปล่อยปะละเลยเยาวชน ส่งผลให้เยาวชนไปเข้าใน
กลุ่มเพื่อนและชักจูงไปในทางที่ผิด 
     5.1.2 ปัจจัยด้านสังคม หรือการควบคุมทางสังคม 
(Social Control)  
     แน่นอนว่ากลไกการควบคุมทางสังคมนั นเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชน
ในคดี ยา เสพติ ด  นั่ นคื อดั งที่ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ใน
กระบวนการยุติธรรมนั นได้ให้ข้อวิพากษ์ว่า โทษของ
เยาวชนนั นเป็นไปในเชิงการเยียวยา ฟื้นฟูและโทษไม่
ร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุต่้ากว่า 14 ปี ไม่ต้องรับโทษ
หรือเด็กอายุน้อยมีการลดมาตราส่วนโทษ ดังนั นจึงเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท้าให้ผู้ใหญ่นั นใช้ช่องโหว่หรือจุดอ่อนของ
กฎหมายนี  จึงพยายามที่จะใช้เด็กเป็นเครื่องมือ นั่นก็คือ
เยาวชนนอกจากจะอยู่ในฐานะผู้กระท้าผิด ในอีกมุมหนึ่ง
เยาวชนก็อยู่ในฐานะตกเป็นเหยื่อ โดยเริ่มจากการให้
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เยาวชนนั นเสพยาเสพติด จนกลายเป็นผู้เดินยา จ้าหน่ายยา 
ส่งผลให้แพร่ระบาดสู่สังคม ชุมชน  
     ในขณะเดียวกันบทสัมภาษณ์จากเยาวชนที่กระผิดก็
รู้สึกมีความเกรงกลัวต่อกฎหมายเมื่อโดนจับกุมและ
ด้าเนินคดี แต่ภายหน้าก่อนที่จะโดนจับกุมนั นเยาวชนมี
การรับรู้ว่ายาเสพติดนั นผิดกฎหมาย แต่ไม่คิดว่ายาเสพ
ติดนั นจะเป็นเรื่องที่อันตรายและไมค่ิดว่าเจ้าหน้าที่ต้ารวจ
ให้ความสนใจการกระท้าผิดนี  นั่นแสดงให้เห็นถึงทัศนคติ
ของเยาวชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต้ารวจ ซึ่ง
เป็นกลไกการใช้การควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการที่
ส้าคัญอีกกลไกหนึ่ง  
     5.1.3 ปัจจัยด้านความผูกพันทางสังคม (Social 
Bond)  
 ทฤษฎีนี จะยึดแนวคิดข้อผูกมัดหรือพันธะทางสังคม 
เช่ือว่าข้อผูกมัดเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องมีเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม โดยเฉพาะต่อมาตรฐาน
ความประพฤติ  แสดงให้ทราบว่าความประพฤติใด        
ที่เหมาะสม ซึ่งเยาวชนนั นจะกระท้าผิดเมื่อความผูกพัน
ต่อระเบียบ แบบแผนของสังคมขาดสะบั นลง โดย
องค์ประกอบของความผูกพันทางสังคมที่สามารถอธิบาย
ถึงสาเหตุการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนในคดียาเสพติดได้
อย่ า ง ชั ด เ จนนั่ น คื อ  ค ว ามผู กพั น  ( Attachment)         
ข้อผูกมั ด  (Commitment) และการเข้ าร่ วม 
(Involvement) โดยอธิบายได้ดังต่อไปนี  [8] 
     1) ความผูกพัน (Attachment) จากข้อมูลของผู้มี
ประสบการในกระบวนการยุติธรรมนั นพบว่าปัญหาของ
เยาวชนที่กระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติดนั น โดยมากแล้ว
ประการแรกคือจะเป็นเยาวชนที่มีปัญหาทางด้าน
ครอบครัว พ่อแม่ขาดความดูเอาใจใส่ อาจด้วยเพราะ
ภาวะเศรษฐกิจที่ต้องแข่งขัน ท้ามาหากิน พ่อแม่หย่าร้าง 
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ทิ งให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแล นั่น
ท้าให้เด็กขาดความผูกพันในครอบครัว เมื่อโดนสิ่งเร้า
และชักจูงไปในทางที่ผิด จึงเข้าสู่การกระท้าผิดได้ง่าย ใน
ขณะเดียวกันจากบทสัมภาษณ์ของเยาวชนที่กระท้าผิด
นั น ก็พบว่าเยาวชนไม่คิดจะกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกด้วย
เหตุผลที่ว่ารู้สึกสงสารพ่อแม่ที่ต้องเสียใจกับการกระท้า
ผิดของตน นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่ท้าให้เด็กมี
สิ่งยึดเหนี่ยวและจะไม่กลับไปกระท้าผิดซ ้าอีก 
     2) ข้อผู้มัด (Commitment) จากข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เราจะพบได้ว่า เยาวชนที่กระท้าผิดในทุกคดี
ส่วนมาก จะไม่อยู่ในระบบการศึกษา โดยถูกจับให้ออกให้

ออก ไม่สนใจการเรียน ไม่อยากศึกษาต่อ บางคนก็ไม่จบ
การศึกษาตามพื นฐานที่รัฐบาลก้าหนด อีกทั งโรงเรียนเอง
พอพบว่าเด็กกระท้าผิดก็ให้ออกเพื่อที่จะรักษาสังคม 
ชุมชนในโรงเรียนนั นให้ปราศจากปัญหาเหล่านี  โดยผลัก
เยาวชนออกจากโรงเรียน การผลักเยาวชนเหล่านี ออกไป
ก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน แต่ขณะเดียวกันก็
จะสร้างปัญหาให้กับชุมชน ซึ่งบางครั งก็ไปเพิ่มภาระ
ให้กับสังคมโดยยังไม่มีมาตรการใดที่จะมาช่วยในการ
แก้ไขปัญหานี  เมื่อเยาวชนที่อาจกระท้าผิดครั งแรกถูก
ผลักออกจากโรงเรียน นั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะท้าให้พวก
เขากระท้าผิดซ ้าอีกเพราะมิได้มีข้อผูกมัดในโรงเรียนและ
ถูกโรงเรียนลงโทษและไม่ให้โอกาสพวกเขา ก็ท้าให้โอกาส
ในการตัดสินใจกระท้าผิดนั นมีสูงขึ น 
     3) การเข้าร่วม (Involvement) จากเรื่องของ
การศึกษาข้างต้นในการที่เยาวชนที่กระท้าผิดส่วนมาก
มิได้ศึกษาในระบบ รวมทั งข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์จาก
เยาวชนผู้กระผิดนั นก็ไม่ได้ศึกษาอยู่ในระบบทั งสองคน 
โดยพวกเขาจะมีเวลาว่างมากในแต่ละวัน เมื่อไม่มีอะไร
ท้าก็จะไปเล่นกลับกลุ่มเพื่อน ซึ่งในขณะเดียวกันเพื่อน
บางกลุ่มก็จะชักจูงพวกเขาไปในทางที่ผิด พอเวลาว่างก็
ไปมั่วสุมเสพยาเสพติดบ้าง เมื่อมั่วสุมมากๆเข้าก็เป็น
พฤติกรรมที่ต่อเนื่องคือท้าแล้วท้าอีก จนกลายเป็นการ
กระท้าผิดที่รุนแรงและเรื อรังมากขึ น 
     5.1.4  ปจัจัยด้านการคบหาสมาคมที่แตกต่าง  
     ปั จจั ยที่ ส้ า คัญอี กปั จจั ยหนึ่ งนั่ นคื อ เ รื่ อ งขอ ง
สภาพแวดล้อม ชุมชนและสังคม เยาวชนผู้กระท้าผิด
ส่วนมากนั นเมื่อมีการสืบประวัติจะพบว่าเยาวชนเหล่านั น
มักอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม มีชุมชนและสภาพแวดล้อมที่
เป็นแหล่งมั่วสุม อีกทั งสิ่งที่ส้าคัญที่สุดนั่นคือเยาวชน
ส่วนมากจะเริ่มต้นการใช้ยาเสพติดครั งแรกจากการ
เรียนรู้และชักน้าจากกลุ่มเพื่อน ซึ่งตามที่ Sutherland 
นั น เช่ือว่าพฤติกรรมอาชญากรเกิดขึ นจากกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning process) ของบุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรม
ของสังคม อีกทั งยังเห็นว่าพฤติกรรมอาชญากรของคนเรา
จะเกิดขึ นหรือไม่นั น ขึ นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ
และแรงจูงใจในการกระท้าผิด ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการ
คบหาสมาคม หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้กระท้าผิด
ที่ให้การกล่อมเกลาทั งทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือซึ่ง
ในกลุ่มเพื่อนนั นนับว่าเป็นกลุ่มที่ส้าคัญที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจและแรงจูงใจในการกระท้าผิดของเยาวชนเป็น
อย่างมาก [9] 
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5.2 วิธีการแก้ไขและป้องกันการกระท้าผิดซ ้าของเด็ก
และเยาวชนในคดียาเสพติด 
     วิธีการแก้ไขและป้องกันการกระท้าผิดซ ้าของเด็กและ
เยาวชนในคดียาเสพติดนั นจะเป็นแนวทางที่วิเคราะห์จาก
สาเหตุของการกระท้าผิดในข้างต้น โดยในการแก้ไข
ปัญหาการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนในคดียาเสพติดนั นจะ
ท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การบูรณาการก้าลังจากองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบัน
ต่าง ๆ ในสังคมให้ความร่วมมือกัน เช่น กรมพินิจ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย
แบ่งเป็นระดับการแก้ปัญหาได้ดังต่อไปนี  

5.2.1 ปัจเจกชน (Individual)  
 อันดับแรกคือเริ่มต้นจากการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างวินัยให้กับ
ตนเอง การสร้างค่านิยมในทางที่ถูกต้องให้เยาวชนให้รับรู้
ว่ายาเสพติดนั นเป็นสิ่งที่เลวร้าย มิใช่เรื่องโก้หรู 
     1) สถาบันครอบครัว แน่นอนว่าเยาวชนที่กระท้าผิด
ส่วนใหญ่มาจากปัญหาของครอบครัว ดังนั นครอบครัว
เป็นปัจจัยส้าคัญในการแก้ไขปัญหา ควรต้องมีการ
สอดส่องดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้เยาวชน
ได้มีการแสดงความคิดเห็น และคอยอธิบายและชี 
แนวทางที่ถูกต้องให้กับเยาวชนเหล่านั น ซึ่งหากในวัยเด็ก
นั น เด็กได้รับการเลี ยงดูที่ดี รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดที่
ละเมิดต่อกฎเกณฑ์กฎระเบียบของสังคม อีกทั งเป็นการ
สร้างความผูกพันในครอบครัว โตขึ นมาก็จะไม่กระท้าผิด
นั บ ว่ า เ ป็ นก า รป้ อ งกั นตั ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น  อี ก ด้ า น ใน
กระบวนการแก้ไขหลังจากที่เยาวชนกระท้าผิดแล้วเพื่อมิ
ให้กระท้าผิดซ ้าอีก ก็คือการที่องค์กรหนึ่งใดจะเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างผู้ปกครองและเยาวชนในการแก้ไขปัญหา 
ตั วอย่ า งที่ เ ห็ น ในปั จจุบันที่ ไ ด้ ท้ าอยู่ นั่ นก็ คื อศูนย์ 
Counseling ของศาลเยาวชนและครอบครัวที่คอยให้
ค้าปรึกษากับผู้ปกครองและเยาวชนที่กระท้าผิดให้
เดินหน้าแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผิดร่วมกัน 
     2) ชุมชนและสังคม ขั นต่อมาคือการยกระดับ
ทางด้านสังคม การด้าเนินชีวิต การมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่ง
อีกปัจจัยที่ส้าคัญคือในด้านการศึกษา โดยการศึกษานั น
นับว่าเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความส้าเร็จของ
ชีวิต เป็นสิ่งที่จะส่งผลต่ออนาคตของเยาวชน ดังสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ นการประกอบอาชญากรรมของเยาวชนนั น
ส่วนมากจะเป็นเยาวชนที่ไม่ได้รับโอกาสในโรงเรียน การ

กระท้าความผิดเพียงครั ง เดียวก็ ไม่อาจที่จะ เข้าสู่
การศึกษาในระบบได้ ยิ่งท้าให้เยาวชนนั นขาดที่พึ่งพา 
แหล่งให้ความรู้และขัดเกลาอบรมสั่งสอนให้เยาวชน
เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง กลายเป็นปัญหาสังคมต่อไป อีกทั ง
การใช้กระบวนการยุติธรรมทางชุมชน เช่น การให้ชุมชน
นั นมีส่วนร่วมกับต้ารวจในการแจ้งเบาะแสกับต้ารวจเมื่อ
พบสิ่ งที่ผิดกฎหมาย การสร้างกิจกรรมให้ ชุมชนมี
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬา ดนตรี 
เป็นต้น ก็นับว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะสร้างให้ชุมชน
และสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ นปราศจากยาเสพติด 
     อีกด้านคือ กฎเกณฑ์ของสังคมในการควบคุมความ
เป็นระเบียบในสังคม เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจ เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจมากขึ น คนรวย
กับคนจนจะมีฐานะที่ต่างกันมาก (Flood-Page et al. 
2000) และยิ่งการที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาทาง
เศรษฐกิจ อีกทั งค่าครองชีพในแต่ละวันมีแต่จะสูงขึ น ท้า
ให้ส่ งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของคนในสั งคม 
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะไม่ดี จะท้าให้เกิดความ
กดดันมากขึ น ซึ่งสิ่งนี ที่ ให้บุคคลในครอบครัวอาจมี
ความคิดที่ เบี่ยงเบนไป เ ช่น เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Innovation) หรือการล่าถอย (Retreatism) ตามทฤษฎี
ความกดดันของ Merton ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี จะเป็นการ
กระตุ้นให้คนกระท้าความผิด และยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
วัยรุ่นที่ถูกกระตุ้นได้ง่าย ก็จะยิ่งมีโอกาสพฤติกรรมที่จะ
กระท้าความผิดได้ [10] ดังนั นประเด็นหนึ่งที่ควรค้านึงถึง
ในการแก้ไขปัญหานั่นคือฐานะทางครอบครัวของเยาวชน 
เนื่องจากฐานะจะเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่จะไป
กระตุ้นให้เด็กกระท้าความผดิได้ ดังนั น สถาบันการศึกษา
จะด้าเนินกิจกรรมของสถาบันใด ๆ จึงควรที่จะต้อง
พิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของเด็กนักเรียนด้วย 
นอกจากนี  การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นสิ่งที่
ส้าคัญ ที่จะลดช่องว่างของคนในสังคมได้ ซึ่งจะเป็นการ
แก้ไขถึงสาเหตุของการเบี่ยงเบนของพฤติกรรมของคนใน
สังคมได้ส่วนหน่ึงเชน่กัน 

5.2.2 กระบวนการยุติธรรม  
     ในด้านกระบวนการยุติธรรมนั น บทลงโทษควรมี
ความรุนแรงมากกว่านี  เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับผู้อื่น ทั งนี 
ต้องให้ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของศาล เพื่อให้มีการพิจารณา
บทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพของคดีนั น ๆ ด้วย ใน
ขณะเดียวกันกระบวนการฟื้นฟู เยียวยาก็ควรที่จะมีความ
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ร่วมมือกันอย่างมากของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะแก้ไข
ติดตามและประเมินผลในเยาวชนที่กระท้าผิดและผ่าน
กระบวนการยุติธรรมออกไปแล้วให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมิ
ให้เยาวชนเหล่านั นกลับมากระท้าผิดซ ้าอีก 
 
6.สรุปผลการวิจัย      
     ผลจากการสัมภาษณ์จากทั ง 2 กลุ่มตัวอย่างนั นใน
ด้านของสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้านั นมีผลที่คล้ายคลึง
กัน คือส่วนมากเกิดจากตัวเด็กและเยาวชนเองที่ขาด
ความยับยั งช่ังใจ อยากรู้อยากลอง อีกทั งยังมีความ
ตระหนักต่อโทษทั งจากยาเสพติด และบทลงโทษใน
กระบวนการยุติธรรมน้อย รวมถึงการที่อาศัยในแหล่ง
เสื่อมโทรม ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ท้าให้มั่ว
สุมอยู่กับเพื่อน ถูกชักชวนไปในทางที่ผิด  
 ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์นั นสามารถพิสูจน์ได้ในทั ง 4 
ทฤษฎีที่ได้ศึกษานั่นคือ ปัจจัยด้านในระดับบุคคลคือการ
ควบคุมตนเอง (Self-Control) ปัจจัยทางด้านสังคมคือ
การควบคุมทางสังคม (Social Control) ความผูกพันทาง
สังคม (Social Bond ) การคบหาสมาคมที่แตกต่างและ
ปัจจัยด้านโอกาสในการกระท้าผิดดังที่ได้อธิบายไว้ในผล
การวิเคราะห์  
     ในส่วนผลของการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ใน
กระบวนการยุติธรรมในเรื่องของกระบวนป้องกันและ
แก้ไขปัญหานี  สิ่งที่ส้าคัญที่สุดนั นคือการท้างานร่วมกัน
อย่างบูรณาการในแต่ละองค์กร หน่วยงานและสถาบัน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพินิจ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ศูนย์ไกล่เกลี่ย โดยการแก้ไขและป้องกันนั นเริ่มจากการ
พัฒนาทางด้านตัวบุคคล สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ของเด็กและเยาวชน ในด้านของชุมชนสังคม ต้องขจัดยา
เสพติดออกจากชุมชนและสังคม สร้างชุมชนและสังคมให้
มีระเบียบ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เช่น ยุติธรรมชุมชน 
หรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
สุ ดท้ ายคื อ ในกระบวนการยุ ติ ธ ร รมนั นควร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการติดตาม ดูแลหลังจากที่เยาวชนได้
ออกจากกระบวนการยุติธรรมไปแล้วเพื่อมิให้เยาวชนนั น
กระท้าผิดซ ้า แต่จากข้อจ้ากัดหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านงบประมาณ สถานที่และบุคลากรที่จะให้การบ้าบัด
ฟื้นฟู ติดตามผลหลังจากเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมไปแล้วไม่เพียงพอต่อคดีที่ เกิดขึ น ท้าให้ยากต่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั นสิ่งที่ส้าคัญอีกประการหนึ่ง
คือบทลงโทษควรมีความรุนแรงที่เพิ่มขึ น เพื่อให้เป็น
ตัวอย่างกับผู้อื่น ทั งนี ต้องให้ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของศาล 
เพื่อให้มีการพิจารณาบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพ
ของคดีนั นด้วย รวมทั งท้าความเข้าใจร่วมกันในผู้ที่อยู่ใน
ระบบกระบวนการยุติธรรมคือ ตั งแต่ต้ารวจ ทนายความ 
อัยการจนไปถึงศาล เพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหาและ
เป้าหมายของกระบวนการเยียวยา ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ผู้กระท้าผิด  
 
7.ข้อเสนอแนะ 
     7.1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องประสานความ
ร่วมมือกัน ให้เด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดได้มีโอกาสใน
การประกอบอาชีพ โดยกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงาน
หลัก จัดท้าเป็นทะเบียนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการสร้างอาชีพให้เด็กและเยาวชนที่กระท้าผิด 
จากนั นมีการประสานกับหน่วยงานที่บ้าบัด แก้ไข และ
ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน เพื่อจัดสรรเด็กที่มีความต้องการ
ในการประกอบอาชีพหลังได้รับการปล่อยตัว ให้กับ
ผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันควรให้ความส้าคัญกับการ
ฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเด็กและเยาวชน
ก่อนที่ได้รับการปล่อยตัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพ
ที่ใช่และชอบ ภายหลังการปล่อยตัว ทั งนี เด็กและเยาวชน
เหล่านี จะได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่หวนกลับสู่วงจรยา
เสพติด นับว่าเป็นการสนับสนุนทางสังคมที่จะเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนนั นได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติใน
สังคม ไม่ซ ้าเติมเด็ก  
     7.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว และสาน
สัมพันธ์ให้ครอบครัวกับเด็กและเยาวชนมีความเข้าใจกัน
มากขึ น สื่อสารกันมากขึ น 
     7.3 สร้างโรงเรียนสีขาว โดยเป็นโรงเรียนที่ปลอดยา
เสพติด มีการสุ่มตรวจยาเสพติดแบบจู่โจม เปิดโอกาสให้
เด็ กที่ กระท้ าผิด ได้กลับมาศึกษาต่อ  รวมทั งมี ครู
นักจิตวิทยาที่คอยให้ค้าแนะน้าให้ค้าปรึกษาเด็กและ
เยาวชนในทุกๆ เรื่อง เปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งพาของ
นักเรียน 
     7.4 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
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มนุษย์ รวมทั งการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน
อาจเป็นในรูปแบบของการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกัน พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย อย่าง Social Network มา
ช่วยส่งเสริมในการเพิ่มช่องทางให้ค้าปรึกษา อาทิ การใช้ 
Application ต่างๆ เช่น Line Social Cam มาปรับใช้ให้
เหมาะสม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางให้
ค้าปรึกษาเหล่านี ให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบอย่างท่ัวถึง  
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู 2) ความผูกพันต่อองค์กรของครู 
และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างมิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู กับความผูกพันต่อองค์กรของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ครูสังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 340 คน โดยการสุ่มแบบ
แบ่งช้ันเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  โดยแบบสอบถามการ
เสริมสร้างพลังอ านาจครู มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .994 และ แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของครู มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .993 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า       
1) การเสริมสร้างพลังอ านาจครู ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ                   
( x = 3.88,SD=0.92) รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชย และการยอมรับ ( x = 3.87, s.d.=0.96) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการได้รับทรัพยากร ( x = 3.49, SD=1.05) 2) ความผูกพันต่อองค์กรของครู โดยรวม ( x = 4.09, 
SD=0.96) และรายข้ออยู่ในระดับมาก และ 3) การเสริมสร้างพลังอ านาจครู ด้านการได้รับทรัพยากร ด้านการได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริม ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับความ
เพิ่มพูนทักษะความสามารถ และด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของครู แต่เมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูมากที่สุด ปรากฏว่าได้ตัวแปรที่
ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูมากที่สุด 3 ตัว คือ ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ มี
อิทธิพลมากที่สุด โดยมีอิทธิพลทางบวก รองลงมา คือ ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน   มีอิทธิพลทางลบ 
และด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ มีอิทธิพลทางบวก โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถ ร่วมกันก าหนดค่า
ความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์กรของครูได้ประมาณร้อยละ 52   
ค าส าคัญ: มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู, ความผูกพันต่อองค์กรของครู 
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Abstract 
               The purposes of this research were to study 1) the dimensions of teacher empowerment, 
2) the teachers’ organizational engagement, and 3) the relationship between dimensions of teacher 
empowerment and teachers’ organizational engagement. By stratified random sampling, there were 
340 teachers under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 being 
included in this study. The research instrument were five-rating scale questionnaires for the 
dimensions of teacher empowerment with the reliability at .994 and for the teachers’ organizational 
engagement with the reliability at .993. The statistical tools used for data analysis were mean, 
standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, multiple regression analysis and stepwise 
regression analysis. The results indicates that: 1) the highest mean of the dimensions of teacher 
empowerment was found in the ability to gain skills ( = 3.88, SD=0.92), followed by the opportunities 
to be praised and accepted ( = 3.87, SD=0.96). The lowest mean was found in the acquisition of the 
resources ( = 3.49, SD=1.05); 2) for overall and each aspect, the teachers’ organizational engagement 
was shown to be at a high level ( = 4.09, SD=0.96); and 3) the dimensions of teacher empowerment, 
including acquisition of the resources, support and promotion, information, growth in career path, 
ability to gain the skills, opportunities for being praised and accepted, were altogether could 
influence the teachers’ organizational engagement. However, when selecting the variables that had 
the highest influence on  teachers’ organizational engagement,  there were 3 variables, including the 
ability to gain the skills that could maximally and positively influence, followed by the growth in 
career path that had negative influence, and, finally, the opportunities to be praised and accepted 
that had positive influence. These 3 variables could determine approximately 52% of the variation in 
teachers’ organizational engagement.      
Keywords: teacher empowerment, organizational sense of belonging of teachers 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     แนวคิดการเสริมสรา้งพลังอ านาจถูกน ามาประยุกตใ์ช้
อย่างกว้างขวางในปัจจุบันเพราะการเสริมสร้างพลัง
อ านาจเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลมีความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย [1] ส าหรับองค์กรทางการศึกษาแนวคิดการ
เสริมสร้างพลังอ านาจได้ถูกน ามาใช้ เช่น ในสถานศึกษา
เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาด้วย
การเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นั ก เ รี ยน เนื่ อ งจากครู เป็นบุ คลากรกลุ่ มหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญต่อการด าเนินการจัดการศึกษาและควรได้รับ
การเสริมสร้างพลังอ านาจ เพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และบริหารจัดการสถานศึกษาได้พัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียน [2] ทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจในองค์กร
ของคานเตอร์ (Kanter’s theory of organization 

empowerment) เป็นทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในองค์กรที่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในทุกองค์กร 
ประกอบด้วย การได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
การได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ และ การ
ได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ [3] ซึ่งผู้บริหาร
เป็นผู้ที่ส าคัญในการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานให้กับครู 
ซึ่งผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานนั้นท าให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร (Organization engagement) 
และมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความพึง
พอใจในงาน และภาคภูมิใจในงาน ท าให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจในการท างานอันส่งผลต่อคุณภาพในการท างาน 
ท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ [4] 
 ความผู กพันต่ อองค์ ก รมี ค วามส าคัญกั บกา ร
ด าเนินงานขององค์กรปัจจุบันเนื่องจากพนักงานที่ผูกพัน
และทุ่มเทให้กับองค์กรจะช่วยให้องค์กรด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนขององค์กร โดยความ
ผูกพันกับองค์กรมีความสัมพันธ์กับอัตราการขาดงาน 
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ผลิตภาพ และคุณภาพของผลงาน ที่ส าคัญความผูกพัน
กับองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพไม่ให้ออกไปอยู่กับคู่แข่ง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประเมินได้ เพราะเมื่อ
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรต่ า [5] 
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญในการเสริมพลังอ านาจครู และสถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ดียังไม่มีผู้วิจัยการ
เสริมสร้างพลังอ านาจครู สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไว้
อย่างชัดเจน ส่วนความผูกพันต่อองค์กร จากงานวิจัยของ 
พสิษฐ์  รติสกุลดิลก [6] พบว่า ความผูกพันต่อโรงเรียน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยู่ในระดับมาก  แต่อย่างไรก็
ตามแต่ละปีก็มีครูขอย้ายหลายอัตรา และเมื่อลาเพื่อ
ศึกษาต่อ แล้วไม่กลับมาสอนในสถานศึกษาต้นสังกัด  
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ครู กับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
เพื่ อน าผลการวิ จั ยที่ ไ ด้ เป็ นแนวทางให้ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาเสริมสร้างพลังอ านาจครู ซึ่งจะท าให้ครูเกิด
ความผูกพันต่อองค์กรอันจะน าไปสู่ความทุ่มเทในงาน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร ประสิทธิภาพของ
การท างาน ความพึงพอใจในงาน การช่วยลดอัตราการ
ลาออก การขาดงาน และเพิ่มความคงอยู่ในองค์กรเพื่อ
ร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษามิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู 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  

     2.2 เพื่ อศึ กษาความผู กพันต่ อองค์ ก รของครู     
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
     2.3 เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติการ
เสริมสร้างพลังอ านาจครู กับความผูกพันต่อองค์กรของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ครู มี 6 ตัวแปร คือ 1) ด้านการได้รับทรัพยากร 2) ด้าน
การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 3) ด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 4) ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่
ก า ร ง าน  5 )  ด้ านกา ร ได้ รั บคว าม เพิ่ มพู นทั กษะ
ความสามารถ และ 6) ด้านการได้รับการยกย่องชมเชย
และการยอมรับ   
     3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์กรของครู  
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีตัวแปร
อิสระ คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจครู  ด้านการได้รับ
ทรัพยากร  ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ด้าน
การได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถ และ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและ
การยอมรับ ตามทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
องค์กรของคานเตอร์  (Kanter) (อ้างถึงใน อารีย์วรรณ  
อ่วมตานี) [3] และ กรอบแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร
ของครู ตามแนวคิดของ สเตียร์ [7] มาว์เดย์ และคณะ 
[8] และพอร์ทเตอร์ และ ลอว์เลอร์ [9] แสดงดังรูปที่ 1 
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ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5.สมมุติฐานการวิจัย  
     มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู ในด้านการได้รับ
ทรัพยากร ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ 
และ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กรของครู 
 
6.วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
     ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ครู  สั งกัด
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 2,239 คน [10] 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู 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 340 คน ซึ่งผู้วิจัย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนด
ตัวอย่าง กรณีทราบจ านวนประชากรของ ยามาเน  [11] 
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random 
sampling) โดยแบ่งตามอ าเภอ แล้วแบ่งจ านวนของกลุ่ม
ตัวอย่างออกตามจ านวนกลุ่มของประชากรโดยใช้สัดส่วน
ของประชากรแต่ละกลุ่ม แล้วจึงใช้การสุ่มแบบง่าย 
(Simple random sampling)   
  
6.2เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นดังนี้ 

ด้านการได้รับทรัพยากร (X1) 1 

ความผูกพันต่อองค์กรของครู (Y) 

ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม (X2) 2 

ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร (X3) 3 

ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
(X4) 4 

ด้านการได้รับความเพ่ิมพูนทักษะ
ความสามารถ (X5) 5 

ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและ 

การยอมรับ (X6) 6 

มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู 
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     6.2.1 แบบสอบถามมิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู 
จ านวน 40 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการได้รับทรัพยากร 
จ านวน 6 ข้อ ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 
จ านวน 12 ข้อ ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร จ านวน 7 
ข้อ ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน จ านวน 
5 ข้อ ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ 
จ านวน 6 ข้อ และ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและ
การยอมรับ จ านวน 4 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item objective congruence : IOC) อยู่
ระหว่าง 0.8 -1.0 และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.994 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้   
     6.2.2 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของครู
จ านวน 32 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 
และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม เท่ากับ 
0.993 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ นกา ร เ ก็ บร วบร วมข้ อมู ล โ ดยส่ ง
แบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมแนบซองปิดแสตมป์จ่า
หน้าซองถึ งผู้ วิ จั ย  เพื่ อ ให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ง
แบบสอบถามที่ตอบแล้วคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ โดยมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนกลับมา จ านวน 
340 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     6.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลมิติการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ครู และ ความผูกพันต่อองค์กรของครูโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  
     6.4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติการ
เสริมสร้างพลังอ านาจครู กับความผูกพันต่อองค์กรของ
ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้สถิติ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product - 
moment correlation coefficient), การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และ 
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
regression analysis)  
  
7. สรุปผลการวิจัย 
     7.1 มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการได้รับความ
เพิ่มพูนทักษะความสามารถ ( = 3.88 , s.d.=0.92) 
รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชย และการ
ยอมรับ ( = 3.87, s.d.=0.96)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการได้รับทรัพยากร ( = 3.49, s.d.=1.05)  
7.2 ความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ท่านใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้
สถานศึกษาแห่งนี้ประสบความส าเร็จ รองลงมา คือ ท่าน
คิดว่าปัญหาของสถานศึกษาคือปัญหาของท่าน และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านคิดว่าเป้าหมายของสถานศึกษา
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
     7.3 มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู ด้านการได้รับ
ทรัพยากร ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ด้าน
การได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถ และด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและ
การยอมรับ ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของครู แต่เมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมอีิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของครูมากที่สุด ปรากฏว่าได้ตัวแปรที่
ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูมาก
ที่สุด 3 ตัว คือ ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถ มีอิทธิพลมากที่สุด โดยมีอิทธิพลทางบวก 
รองลงมา คือ ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน มีอิทธิพลทางลบ และด้านการได้รับการยกย่อง
ชมเชยและการยอมรับ มีอิทธิพลทางบวก โดยตัวแปรทั้ง 
3 ตัว สามารถร่วมกันก าหนดความผันแปรของความ
ผูกพันต่อองค์กรของครูได้ประมาณร้อยละ 52 ส่วนด้าน
การได้รับทรัพยากร ด้านการได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริม ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ไม่มีอิทธิพลหรือไม่
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สามารถอธิบายค่าความผันแปรของความผูกพันต่อ
องค์กรของครูได้ 
8. อภิปรายผล 
     8.1 มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ และ
ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ มี
ค่าเฉลี่ยยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการได้รับทรัพยากร มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการได้รับความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ 
รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการ
ยอมรับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการได้รับ
ทรัพยากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุหลาบ  บึงไสย์ 
[12] เรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 พบว่า 
ครูมีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจครู อยู่ในระดับมาก 
โดยครูมีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจในข้อ ผู้บริหาร
สนับสนุนให้สามารถจัดซื้อเครื่องมือ เครื่ องใช้ และ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่จ าเป็นได้ และ
ผู้บริหารจัดสรรครู ในโรงเรียนให้ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ดังจะเห็นได้
จากการก าหนดยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง พัฒนา
ระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและมีความสอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงาน พัฒนาให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ 
และความภูมิใจในการมุ่งมั่นในการสร้างสรรคผ์ลงานแบบ
มืออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเสริมพลังอ านาจครู 
ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ก็ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเสริมสร้างพลังอ านาจครู ซึ่งการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของครูมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งครู ทีมงาน สถานศึกษา และชุมชน ซึ่ง
ต่างมีส่วนในการช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาบรรลุ

ตามจุดมุ่งหมาย ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ เกิดสัมฤทธิผลตามที่คาดหวัง  
     8.2  ความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 โดยรวม และรายข้อ มีค่า เฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชุม  บ ารุงจิตร์ [13] เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครู  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก พบว่า ครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก มีความผูกพันต่อ
โรง เ รี ยน ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับมาก ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจาก วิชาชีพครูเป็นงานที่มีเกียรติ และเป็นงานที่
สร้างคนให้กับสังคม ครู คือ บุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีอาชีพ
ในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการ
อ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการด าเนินชีวิต ครู
ส่วนใหญ่จึงมีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีกับอาชีพของตน ครูทุก
คนจึงพร้อมที่จะทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ด้วย
ความตั้ งใจเพื่อ ช่วยให้สถานศึกษาของตนประสบ
ความส าเร็จ เต็มใจปฏิบัติงานทุกชนิดที่ได้รับมอบหมาย 
ทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
อาชีพครูยังเป็นอาชีพท่ี สามารถปฏิบัติงานได้เกษียณอายุ
ราชการ ท าให้ครูเกิดความมั่นคงในหน้าที่การงาน มี
ความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการท างานให้สถานศึกษา 
เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นจากการท างานไม่รู้สึกท้อแท้ ท าให้
ความผูกพันต่อองค์กรของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ  
     8.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติการ
เสริมสร้างพลังอ านาจครูกับความผูกพันต่อองค์กรของครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า การเสริมสร้างพลัง
อ านาจครู ด้านการได้รับทรัพยากร ด้านการได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริม ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้าน
การได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับ
ความเพิ่มพูนทักษะความสามารถ และด้านการได้รับการ
ยกย่องชมเชยและการยอมรับ ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของครู แต่เมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูมากท่ีสุด ปรากฏ
ว่าได้ตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของครูมากที่สุด 3 ตัว คือ ด้านการได้รับความเพิ่มพูน
ทักษะความสามารถ มีอิทธิพลมากที่สุด โดยมีอิทธิพล
ทางบวก รองลงมา คือ ด้านการได้รับความก้าวหน้าใน
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หน้าที่การงาน มีอิทธิพลทางลบ ทั้งนี้เนื่องจากครูทุกคน
ย่อมต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และใน
บางครั้งความก้าวหน้าที่ในหน้าที่การงานท าให้ครูต้อง
ย้ายออกไปอยู่ ในสถานศึกษาที่ ใหญ่กว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมครูทุกคน แต่ก็ควรจัด
โครงสร้างองค์การที่ครูสามารถท างานแทนกันได้
ตลอดเวลา เพื่อการด าเนินงานที่ราบรื่น และต่อเนื่อง 
และด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ มี
อิทธิพลทางบวก สอดคล้องกับแนวคิดของ สมเกียรติ  
แก้วมณี [4] กล่าวว่า ผลของการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
งานนั้นท าให้ เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และมี
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความพึงพอใจ
ในงาน และภาคภูมิใจในงาน ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจ
ในการท างานอันส่งผลต่อคุณภาพในการท างาน ท าให้
หน่วยงานประสบความส าเร็จ เมื่อบุคคลได้รับการเสริม
พลังในการท างานแล้วจึงก่อให้เกิดพฤติกรรมที่น าไปสู่
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
กิจกรรมขององค์กร จะแสดงถึงการมีขวัญและก าลังใจ
สูงขึ้น 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 จากการวิเคราะห์มิติการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ครู พบว่า ด้านการได้รับทรัพยากร มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดสรร
งบประมาณ ในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
ครู ถ้ามีงบประมาณไม่เพียงพอควรระดมความช่วยเหลือ
จากชุมชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ ส่วนการ
มอบหมายงานผู้บริหารควรมอบหมายงานให้บุคลากร
ตรงตามความรู้ ความสามารถ โดยจัดประชุมครูก่อนท่ีจะ
มอบหมายงาน 
     9.1.2 ความผูกพันต่อองค์กรของครู ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ท่านคิดว่าเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่
ถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูควรก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ร่วมกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ครูมี
ส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการ

ประชุมระดมความคิดจากครู และให้ความส าคัญกับ
ความคิดเห็นของครูทุกคน 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาปัญหา และการแก้ปัญหา การ
เสริมสร้างพลังอ านาจ ด้านการได้รับทรัพยากรของครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
     9.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความเช่ือมั่น ยอมรับในเป้าหมาย และ
ค่านิยมขององค์กร ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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บทคัดย่อ 

               การศึกษาสภาพและความคาดหวังของผู้บริหารและครูที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู 
(หลักสูตร 5 ปี) โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้บริหารและครูที่มี
ต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูประจ าการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา จ านวน 352 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage random samplings) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามสภาพและความคาดหวังของผู้บริหารและครูที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 
ปี) 1 ฉบับซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) จ านวน 30 ข้อ และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way analysis of variance: one way 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน (post-hoc tests) ใช้การ
ทดสอบเปรียบเทียบเชิงซ้อน (multiple comparison tests) โดยวิธีการของ Tukey’s ผลการสรุปดังนี้ 1. สภาพ
ปัจจุบันของการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.96, S.D.=.66) เพื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ปัจจุบันนักศึกษาครูมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีจิตสาธารณะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สูงสุดกว่าทุกด้าน (x̅ = 4.01, S.D.=.70) รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ (x̅ = 3.95, S.D.=.70) และด้านความ
เสียสละ (x̅ = 3.90, S.D.=.69) ตามล าดับ และสภาพความคาดหวังของการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาครู ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33, S.D.=.64) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารและครูต้องการให้นักศึกษาครูมีจิต
สาธารณะอยู่ในระดับมากทุกด้าน และในกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการให้นักศึกษามีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุด
ในทุกด้าน โดยมีความคาดหวังต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาครูด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงสุดกว่าทุกด้าน (x̅ = 
4.36, S.D.=.67) รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ (x̅ = 4.43, S.D.=.68) และด้านความเสียสละ (x̅ = 4.31, 
S.D.=.69) ตามล าดับ 2. สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้บริหารและครู ในด้านความรับผิดชอบ ด้านความ
เสียสละ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภาพรวมที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) 
แตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: สภาพและความคาดหวัง, จิตสาธารณะ, นักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) 
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Abstract 
               The purpose of this study was to investigate the current states and expectation of the 
administrators and teachers to the public mind of teaching profession students (five - years program)  
based on the school size. The samples were 352 administrators and teachers who were in Ayutthaya 
province by multistage random samplings, and the research tool was 5-rating scale questionnaire for 
examining the current states and expectation of the administrators and teachers to the public mind 
of teaching profession students (five - years program).  The obtained data was analyzed by One way 
analysis of variance (One way ANOVA) and Post-hoc tests by using the Tukey’s method. The results 
were as follows: 1. In overall, the states of public mind of the teaching profession students were at 
high level (x̅ = 3.96, S.D.=.66). When considering each aspect, it was found that the states of public 
mind of the teaching profession students were also at high level for all aspects. The highest was the 
public mind in environmental conservation (x̅ = 4.01, S.D.=.70), followed by  the responsibility (x̅ = 
3.95, S.D.=.70) and the sacrifice (x̅  = 3.90, S.D.=.69). The expectation on public mind of the teaching 
profession students were at high level (x̅  = 4.33, S.D.=.64). When considering each aspect, it was 
found that the administrators and teachers wanted the teaching profession students to have high 
levels of public mind in all aspects. In the large schools, they also wanted the teaching profession 
students to have high levels of public mind in all aspects, especially the public mind in 
environmental conservation  (x̅  = 4.36, S.D.=.67), followed by the responsibility (x̅  = 4.43, S.D.=.68) 
and the sacrifice (x̅  = 4.31, S.D.=.69). 2. The current states and expectation of the administrators and 
teachers on the public mind of teaching professions students (five - years program) in the aspects of 
their responsibility, sacrifice and environmental conservation were different based on the school size 
with the level of statistical significance at .01. 
KeyWords: The States and Expectation, Public Mind, Teaching Profession Students (five - years 
program) 
 
1. บทน า 
     ยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้น จุดเน้นที่ส าคัญประการหนึ่งคือ “เน้นการ
พัฒนาคน และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญา รอบรู้ และมีจิตใจ
ที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและ
สามารถเรียนรู้ ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง
และเอื้อต่อการพัฒนาคน [1] โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนใน
ทุกมิติ โดยเฉพาะสร้างภูมิคุ้มกันในมิติด้านจิตส านึก 
เนื่องจากจิตส านึกเป็นคุณลักษณะทางจิตที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ที่สังคมประเทศใน
ปัจจุบันนี้ก าลังต้องการความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ การ

ให้ความช่วยเหลือ การเสียสละให้กับคนอื่นอย่างเต็มอก
เต็มใจ การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นทุนทาง
สังคมที่ประเทศก าลังผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อให้สังคม    
ชาติบ้านเมืองสามารถด ารงอยู่ได้อย่างปกติสุข นั่นคือ   
จิตสาธารณะ (public mind)  
     การปลูกฝังความส านึกให้กับบุคคล เพื่อให้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงควรที่จะเกิดขึ้นในสังคม 
ด้วยเหตุนี้  ในปัจจุบัน จึงมีการกล่าวถึงค าว่า  “จิต
สาธารณะ” เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะมากกว่าตนเอง ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ [2] ได้ให้ความหมายของจิตสาธารณะไว้ว่า 
หมายถึง การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่อง
ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ ซึ่งสอดคล้องกับชาย 
โพธิสิตาและคณะ [3] ซึ่งใช้ค าว่า จิตส านึกต่อสาธารณ
สมบัติ และให้ความหมายว่า การใช้สาธารณสมบัติอย่าง
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รับผิดชอบหรือการรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ซึ่งจะ
แสดงออกเป็นพฤติกรรมในลักษณะของ 1) รับผิดชอบต่อ
สาธารณสมบัติดว้ยการหลกีเลีย่งการใช้ และการกระท าท่ี
จะก่อให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อสาธารณสมบัตินั้นๆ 
รวมไปถึงการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลสา
ธารณสมบัติในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ 2) การเคารพสิทธิ
ในการใช้สาธารณสมบัติของผู้อื่นในการใช้สาธารณสมบัติ 
จึงต้องค านึงว่าผู้อื่นก็มีสิทธิในการใช้เช่นเดียวกันจะต้อง
ไม่ยึดไว้เป็นของส่วนตัวและไม่ปิดกั้นโอกาสการใช้
ประโยชน์ของผู้อื่น และการที่บุคคลจะมีจิตส านึก
สาธารณะได้นั้น จะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆในครอบครัวเป็น
อันดับแรก พ่อแม่และญาติต้องเป็นผู้ปลูกฝังในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมในกับบุตรหลาน และเมื่อเข้าสู่วัย
เรียน  สถาบันการศึกษาก็ควรต้องมีกิจกรรมที่จะเอื้อให้
นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงการมีคุณธรรม การมี
จิตส านึกสาธารณะเพื่อเป็นรากฐานในการด ารงชีวิต
ก่อนท่ีจะออกไปเผชิญกับสังคมในวัยท างานต่อไป [4] 
     ในมหาวิทยาลัยปรากฏสิ่งที่เป็นปัญหาพฤติกรรม
นักศึกษาท่ีขาดจิตสาธารณะ เช่น ฉีกหนังสือห้องสมุดหวัง
เพื่อประโยชน์ส่วนตน การใช้น้ าประปา การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ฟุ่ม เฟือยของนักศึกษาในอาคารเรี ยนและหอพัก 
พฤติกรรมนักศึกษาที่ไรน้ าใจ ไม่มีความเสียสละแก่เพื่อน
ในช้ันเรียน ไม่ ช่วยกันรักษาสาธารณะสมบัติของ
มหาวิทยาลัย มีการขีดเขียนโต๊ะเรียน ในห้องน้ า อีกทั้งยัง
ไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพราะรู้สึก
เสียเวลา พฤติกรรมดังกล่ าวนี้แสดงว่านักศึกษามี
พฤติกรรมที่ยังขาดจิตส านึกสาธารณะมาก [5] สอดคล้อง
กับปัณพร ศรีปลั่ง [6] ซึ่งได้สรุปปัญหาที่แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมการขาดจิตสาธารณะของนักศึกษาฝึกสอน เช่น 
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่นอกเหนือจากงาน
สอน เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมของทางโรงเรียนเพราะเห็นว่า
เสียเวลา และไม่ได้คะแนน หรือประโยชน์จากการ
ช่วยงานที่ไม่ใช่งานในหน้าที่ ใช้ทรัพยากรของโรงเรียน
อย่างฟุ่มเฟือย เช่น ไฟฟ้า กระดาษ เป็นต้น ไม่รับฟังการ
ตัก เตือนและไม่ รู้ สึกส านึกผิด เพราะเห็นว่าผู้ที่ ให้
ค าแนะน าไม่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น หากผู้ให้
ค าแนะน าไม่ใช่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาจะไม่ใส่ใจค าแนะน า 
และไม่ปฏิบัติตาม เป็นต้น 
     กระบวนการผลิตบัณฑิตครูจึงเป็นกระบวนการที่
ส าคัญ เพราะครูที่ผลิตออกไปนั้นต้องไปท าหน้าที่ปลูกฝัง

เยาวชนให้มีความรู้ทั้งทางด้านปัญญา และคุณธรรม
จริยธรรม หากบัณฑิตครูที่ผลิตออกมามีคุณภาพและมี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี ผลผลิตทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศก็จะดีตามไปด้วย ดังที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตใน
อุดมคติไทยไว้ 9 ประการ และพอสรุป ได้ ดังนี้ 1) มี
ความรู้ ทักษะ (ด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต) และ
ความสามารถระดับสากล เรียนรู้ (ใฝ่รู้) ตลอดชีวิต 2) มี
คุณธรรม จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ และความเป็น
ผู้น า 3) มีสติปัญญา และวิจารณญาณ มีชีวิตอย่างเป็น
ระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้  4) เข้าใจความเป็น
จริ ง  ของสั งคม ไทยและสั งคมโลก รู้ เ ท่ าทั นการ
เปลี่ยนแปลง การแข่งขันในระดับสากล และสามารถ 
ปรับตัวได้อย่างมีความสุข 5) มีความเป็นประชาธิปไตย 
6) มีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถใช้
ภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาประเทศ 7) ตระหนักใน
คุณค่าทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) มีจิตส านึกและศักยภาพในการสร้างงาน และ 9) มี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานใน
ระดับอุดมศึกษาที่ท าหน้าท่ีผลิตนักศกึษาครู ให้เป็นครูที่มี
ความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF:  Thai Qualifications Framework for 
Higher Education) ดังการก าหนดอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ คือ บัณฑิตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่จิต
สาธารณะ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
สภาพและความคาดหวังของผู้บริหารและครูที่มีต่อการมี
จิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 
ปี) จ าแนกตามขนาดโรงเรียน เพื่อมุ่งสนองตอบการ
เสริมสร้างและผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูให้มีจิตส านึก
สาธารณะได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
ในท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และ
พัฒนาโครงการ สร้างหลักสูตร ในการผลิตนักศึกษา
วิชาชีพครูให้มีคุณภาพต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาสภาพและความคาดหวังของผู้บริหาร
และครูที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู 
(หลักสูตร 5 ปี) 
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     2.2 เพื่อศึกษาสภาพและความคาดหวังของผู้บริหาร
และครูที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู 
(หลักสูตร 5 ปี) จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารโรงเรียน
และครู ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนทั้งหมด 
1,866 คน โดยจ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 166 
คน และครู จ านวน 1,700 คน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นผู้บริหาร
โรงเรียนและครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวนทั้งหมด 
352 คน โดยจ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรยีน จ านวน 39 คน 
และครู จ านวน 313 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage random 
samplings) 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
     ตัวแปรต้น คือ ขนาดของโรงเรียน 
     ตัวแปรตาม คือ สภาพและความคาดหวังของ
ผู้บริหารและครูที่มีต่อจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู (หลักสูตร 5 ปี) 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยท าการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 

4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม

สภาพและความคาดหวังของผู้บริหารและครูที่มีต่อการมี
จิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) 1 
ฉบับซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating scale) จ านวน 30 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู 
(หลักสูตร 5 ปี)  โดยมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.72-
0.84 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.982 และ
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริหาร
และครูที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู 
(หลักสูตร 5 ปี) โดยมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.78-
0.86 และมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.986 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้

สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (one way analysis of 
variance: one way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยภายหลังการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (post-hoc tests) ใช้การทดสอบเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (multiple comparison tests) โดยวิธีการของ 
Tukey’s 
 

5. ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

5.1 สภาพปัจจุบันของการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษาครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.96, 
S.D.=.66) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจุบัน
นักศึกษาครูมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมี
จิตสาธารณะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงสุดกว่าทุก
ด้าน (x̅ = 4.01, S.D.=.70) รองลงมาคือ ด้านความ
รับผิดชอบ (x̅ = 3.95, S.D.=.70) และด้านความเสียสละ 
(x̅ = 3.90, S.D.=.69) ตามล าดับ และสภาพความ
คาดหวังของการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาครู ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33, S.D.=.64) เพื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารและครูต้องการให้
นักศึกษาครูมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
ในกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการให้นักศึกษามีจิต
สาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน โดยมีความ
คาดหวังต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาครูด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงสุดกว่าทุกด้าน (x̅ = 4.36, 
S.D.=.67) รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ (x̅ = 4.43, 
S.D.=.68) และด้านความเสียสละ (x̅ = 4.31, S.D.=.69) 
ตามล าดับ 
     5.2 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้บริหาร
และครู ในด้านความรับผิดชอบ ด้านความเสียสละ ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภาพรวมที่มีต่อการมีจิต
สาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู  (หลักสูตร 5 ปี ) 
แตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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6.อภิปรายผลการวิจัย 
     ผลการศึกษาสภาพและความคาดหวังของผู้บริหาร
และครูที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู 
(หลักสูตร 5 ปี) สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

1) สภาพปัจจุบันของการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
ครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ปัจจุบันนักศึกษาครูมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยมีจิตสาธารณะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สูงสุดกว่าทุกด้าน รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านความเสียสละ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา โดย
มีฝ่ายกิจการนักศึกษาที่เป็นฝ่ายที่ดูแลนักศึกษาในด้าน
ของการท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม และนอกจากนี้ฝ่ายกิจก
การนักศึกษาก็มีการจัดโครงการในการส่งเสริมการมีจิต
สาธารณะให้กับนักศึกษาตั้งแต่อยู่ช้ันปีที่ 1 ปีที่ 5 ให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเป็นกิจกรรมที่จัดทุกปี เช่น 
กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เชิงวัฒนธรรม กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมระ
กวดดาวเดือน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุพจน์ ทรายแก้ว 
[7] ได้กล่าวถึง การก่อรูปของจิตส านึกยังเกี่ยวกันกับ
คุณลักษณะทางด้านสติปัญญาและการกระท าของมนุษย์
อีกด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าจิตส านึกเป็น
ผลลัพธ์เชิงคุณลักษณะทางจิตใจของมนุษย์ที่ก่อรูปขึ้น
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล ซึ่งกระบวนการเรียนรู้
นี้มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คุณลักษณะด้านพุทธพิสัย
ด้านจิตพิสัย ทักษะพิสัย ช่วยการเสริมสร้างการเรียนรู้
ให้แก่บุคคลในสังคมตามกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงไว้
ข้างต้นอย่างเป็นระบบเพื่อท าให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพ (มีความรู้ ทัศนคติ บุคลิกลักษณะและทักษะ) 
เป็นสิ่งที่สังคมทุกสังคมต้องด าเนินการผ่านกระบวนการ
จัดการศึกษาซึ่งในทางสังคมศาสตร์จะเรียกกิจกรรมหรือ
กระบวนการดังกล่าวว่า เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม 
(socialization) อันเป็นกระบวนการผลิตซ้ าทาง
อุดมการณ์ที่มีผลท าให้สมาชิกของสังคมเกิดการรับรู้มี
จิตส านึกและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การกล่อมเกลา
ทางสังคมจึงเป็นกระบวนการในการสร้างเสริมการเรียนรู้
ให้แก่บุคคลหรือสมาชิกของความรู้ ความรู้สึก พฤติกรรม 
การประเมินคุณค่า การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การ
น าไปใช้ ความเข้าใจ การจ าได้ การสร้างกิจนิสัย การ

จัดระบบคุณค่า การเห็นคุณค่า การตอบสนอง การรับรู้  
บุคลิกภาพ การกระท า ประสบการณ์สังคม 

ในสภาพความคาดหวังของการมีจิตสาธารณะของ
นักศึกษาครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารและครูต้องการให้นักศึกษา
ครูมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมากทุกด้าน และในกลุ่ม
โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการให้นักศึกษามีจิตสาธารณะอยู่
ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน โดยมีความคาดหวังต่อการมี
จิตสาธารณะของนักศึกษาครูด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สูงสุดกว่าทุกด้าน รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านความเสียสละ ตามล าดับ จากผลการวิจัยดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในตัวของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของนักศึกษาครูที่ต้องการให้เกิดขึ้นของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ บัณฑิตมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
คู่จิตสาธารณะ นอกจากนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะเพิ่มเติมเช่น จิตอาสาพัฒนา
โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาครูทุกสาขาวิชาได้
เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ในแต่ละสาขาวิชาของคณะ
ครุศาสตร์ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานของสาขาวิชา 
โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษาต้องมีการจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาได้ไปจัดกิจกรรมกับโรงเรียนต่างๆนอกสถานที่ 
เพื่อฝึกและพัฒนานักศึกษาครูมีจิตสาธารณะ ตามความ
มุ่งหวังของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับปราโมทย์ โชติมงคล [8] ที่กล่าวว่า 
กิจกรรมนักศึกษานั้นท าให้กิจการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
จากการเข้าร่วมกิจกรรม และการเรียนรู้จะสั่งสมในตัว
นักศึกษาจนเกิดเป็นคุณลักษะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่ง
กิจกรรมนักศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้บทบาท
หน้าท่ีของตนเอง เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย รู้จัก
นับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม ได้มีโอกาสในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณภาพ 

2) สภาพปัจจุบันของผู้บริหารและครู ในด้านความ
รับผิดชอบ ด้ านความ เสี ยสละ  ด้ านการอนุ รั กษ์
สิ่งแวดล้อม และสภาพปัจจุบันภาพรวมที่มีต่อการมีจิต
สาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู  (หลักสูตร 5 ปี ) 
แตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ สภาพ
ปัจจุบันที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู 
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(หลักสูตร 5 ปี) พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) 
ที่อยู่ ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.05 
รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.94 และ 
โรงเรียนขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ย 3.42 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
สภาพแวดล้อม หรือบริบท และความพร้อมด้านต่างๆ
ของโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก นั้น
แตกต่างกัน ดังนั้นนักศึกษาวิชาชีพครู  จึงมี  ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาก
น้อยแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของนักเรียนและ
โรงเรียน ดัง เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่จะมีกิจกรรม
ค่อนข้างมากในแต่ละปี เช่น งานหัตถกรรมประจ าปี งาน
แข่งขันประกวดเวทีต่างๆมากกว่า โรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า 
นักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) มีจิตสาธารณะอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลิกา 
ผิวเพชร [9] ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิต
สาธารณะ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและ
พฤติกรรมการสอนของครู  ดั งนั้นการที่จะพัฒนา
พฤติกรรมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ต้องได้รับความ
ร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนช่วยดูแลป้องกันและ
แนะแนวทาง และนงลักษณ์ เขียนงาม [10] ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
พบว่า นักศึกษามีจิตสาธารณะอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
75.30 มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ร้อยละ 98.30 มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 94.50 และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 78.10 ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

สภาพความคาดหวังของผู้บริหารและครู ในด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านความเสียสละ ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และสภาพปัจจุบันภาพรวมที่มีต่อการมีจิต
สาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) ความ
แตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ สภาพ
ปัจจุบันที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู 
(หลักสูตร 5 ปี) พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 
ปี) ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.55 
รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ย 4.26 และ 
โรงเรียนขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งจากข้อค้นพบจาก
ผลการวิจัยจะพบว่า มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากถึง

มากที่สุด และมีระดับความความคาดหวัง แตกต่างกัน
ตามขนาดของโรงเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสภาพบริบท
ของโรงเรียนแต่ละขนาดแตกต่างกัน ดังนั้นโรงเรียนจึง
ต้องการนักศึกษาครูที่มีจุดเด่นที่นอกเหนือจากความเก่ง
ทางวิชาการ คือ การมีจิตสาธารณะ ทั้งในด้านความ
รับผิดชอบ ด้ านความ เสี ยสละ  ด้ านการอนุ รั กษ์
สิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่จะมี
กิจกรรม การประกวด แข่งขัน ภาระงานต่างๆ และ
จ านวนนักเรียนที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากกว่าโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้ผลการวิจัยสะท้อน
ให้เห็นว่าจิตสาธารณะนั้นมีความส าคัญและต้องการให้
เกิดในตัวนักศึกษาครูโดยคาดหวังอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก นักศึกษาครูเป็นบุคคลส าคัญใน
การพัฒนาอนาคตของชาติ คือ เด็กๆ และเด็กๆต้อง
เติบโตในสังคมซึ่งมีคนมาอยู่รวมกันเป็นสังคมย่อมต้องมี
ความสัมพันธ์ในรูปแบบการพึ่งพากันคนในสังคมซึ่งมี
บทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันไป ถ้าคนในสังคมขาดจิตสานึก
สาธารณะซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว 
องค์กรแล้วการขาดจิตสานึกสาธารณะยังมีผลกระทบต่อ
ชุมชนระดับประเทศได้ ผลกระทบต่อบุคคลท าให้เกิด
ปัญหาคือ สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง สร้างความ
เดือดร้อนให้กับคนอื่น ผลกระทบระดับครอบครัวท าให้
เกิดปัญหาคือ ความสามัคคีในครอบครัวลดน้อยลง เกิด
การแก่ งแย่ งทะ เลาะ เบาะแว้ งภายในครอบครั ว 
ผลกระทบระดับองค์กรท าให้เกิดปัญหา คือ การแบ่ง
พรรคแบ่งพวกภายในองค์กร ความเห็นแก่ตัวแก่งแย่งชิง
ดีชิงเด่น การเบียดเบียนสมบัติขององค์กรเป็นสมบัติส่วน
ตน องค์กรไม่ก้าวหน้าประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
ลดลง เป็นต้น [11] นอกจากนี้ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
[12] ได้กว่างถึงการปลูกฝังจิตสาธารณะไว้ว่า ควรท าการ
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีความ
ไวต่อการปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมเป็น
อย่างยิ่ง เพราะเด็กยังเป็น “ไม้อ่อนที่ดัดง่าย” การปฏิบัติ
ต่อเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย
และโดยเฉพาะความเหมาะสม ด้านพัฒนาการทางจิตใจ
ของเด็ก จะเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
และวัยผู้ใหญ่ได้มาก เพราะในวัยเด็กจะสามารถเห็น
ความแตกต่าง สามารถคิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะวัตถุ
ออกเป็นหมวดหมู่ขั้นตอน รู้สึกคิดโดยใช้การสร้าง
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงได้ เด็กจะเริ่มสนใจสิ่งแวดล้อม
รอบตัวแทนการสนใจตนเองซึ่งถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังจิต
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สาธารณะให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อเติบโต
ขึ้นจะท าให้สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของ
กระแสเศรษฐกิจวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้สามารถอยู่
ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขกายสบายใจ
ตลอดจนเป็นบุคลากรที่ดี ที่เหมาะสม ของครอบครัว 
สังคมต่อไป 

  
7. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
7.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 หน่วยผลิตครูและหน่วยงานท่ีใช้ผลผลิต เช่น คณะครุ
ศาสตร์ สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ 
สามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนานักศึกษาครู  เพื่อ
เสริมสร้างและผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูให้มีจิตส านึก
สาธารณะได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
ในท้องถิ่นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:  Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และพัฒนาโครงการ 
สร้างหลักสูตร ในการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูให้มี
คุณภาพต่อไป 
7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
     1. ขยายขอบเขตของการศึกษาโดยท าการศึกษา
สภาพและความคาดหวังของผู้บริหารและครูที่มีต่อการมี
จิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) 
ด้วยการใช้วิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลายมาท าการศึกษา 
เช่น การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) หรือการใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงผสานวิธี 
(Mixed-Method Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึก
และหลายหลายมิติมากข้ึน 
 2. น าผลการศึกษาวิจัยนี้ไปศึกษาต่อยอดในการ
พัฒนาเสริมสร้างและผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูให้มี
จิตส านึกสาธารณะ เ ช่นการพัฒนาหลักสูตร การ
เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
หรือการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
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บทคัดย่อ 
               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับของทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความ
ไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน 2) ความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์ การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร และ 3) ปัจจัยท านาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 
โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันในสัดส่วนท่ีไม่เท่ากัน จ านวน 133 คน เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ ซึ่งวิเคราะห์โดย
การหาค่าสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ทุนมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยจ านวนปีที่
บุคลากรใช้ในการศึกษา มีค่าเฉลี่ยที่ 17.66 ปี กับประสบการณ์ในการท างานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยที่ 11.11 ปี มีการ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับมาก 2) 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความไว้วางใจในผู้น ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และ 3) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรส านักงานใน
องค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่งได้  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ,การรับรู้ความยติธรรมในองค์การ,ความไว้วางใจในผู้น า    
 

Abstract 
               The objectives of this research were: to study: 1) the level of human capitals, perception of 
organization justice, trust in the leader and good citizenship behaviors of the office workers, 2) the 
relationship between human capital, perception of organization justice, trust in the leader and good 
citizenship behaviors, and 3) the variables in predicting good citizenship behaviors. The samples were 133 
workers in a non-profit organization that were randomly selected by using stratified random sampling. The 
data were collected by 5 five-point-Likert scale questionnaire and statistically analyzed by correlation and 
multiple regression. The research findings were: 1) the human capitals, which consisting of the number of 
years for education and the number of years for working in the organization that accounting for 17.6 and 
11.11 years, respectively, were shown to have high levels of perception in organization justice, trust in the 
leader, and good citizenship behaviors scores; 2) there were positive inter-correlations between the 
organization justice, trust in the leader and good citizenship behaviors; 3) perception of organization 
justice could predict the good citizenship behaviors of the office workers in a nonprofit organization. 
Keyword: good citizenship behaviors, perception of organization justice, trust in the leader 
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1. บทน า 
     องค์การประกอบด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่อยู่
รวมกันภายในองค์การและน าความรู้ ความสามารถ และ
ทรัพยากรต่างๆ มาใช้ท ากิจกรรมเพื่อให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่องค์การก าหนดไว้ ซึ่งความสามารถ
ของแต่ละบุคคลย่อมส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
รวมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อ
การเสริมสร้างความมีศักยภาพและประสิทธิภาพของ
องค์การ และสามารถท าให้องค์การด ารงอยู่ได้ แต่บุคคลที่
อยู่ภายในองค์การจะมีทั้งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และ
พฤติกรรมที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
การได้รับการจูงใจ (motivation) และรูปแบบของการ
เป็นผู้น า (leadership style) ในระหว่างที่อยู่ในองค์การ  
    ปัจจุบันเป็นยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคแห่งการน า
เทคโนโลยี และความคิดแบบนวัตกรรมเข้ามาปรบัเปลีย่น
การด าเนินงานในองค์การส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์การ 
ให้สามารถก้าวทันถึงการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่เว้นแม้แต่
องค์การที่ด าเนินกิจการโดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร ดังนั้น
ผู้บริหารจึงต้องตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งมีความส าคัญต่อการบริหารงานภายในองค์การ 
โดยการระบุหรือก าหนดให้บุคคลได้ปฏิบัติงานเหมาะสม
กับงานตามความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้น หากองค์การมีบุคลากรที่มีทุน
มนุษย์ ที่ประกอบด้วยความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่เริ่มศึกษา
จนถึงการศึกษาสูงสุดหรือจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน มากเท่าไรก็จะส่งผลให้
องค์การมีแนวโน้มที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  หรือมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ซึ่งพฤติกรรมนี้
มีความส าคัญมาก เนื่องจากบุคลากรจะมีความเต็มใจ
ปฏิบัติ งานที่องค์การไม่ ได้ก าหนดไว้  โดยมิ ได้หวัง
ผลตอบแทน เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงาน การค านึงถึงผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น การ
ให้ความร่วมมือ และการส านึกในหน้าที่ ซึ่งพฤติกรรม
ข้างต้น จะส่งผลให้องค์การมีศักยภาพในการด าเนินงาน 
และประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัญจนา กัญจา [1] ที่พบว่า 
วุฒิการศึกษาสูงสุด (จ านวนปีที่ศึกษา) สามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ 
นอกจากความรู้แล้ว ประสบการณ์ในการท างานยังมี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุกัญญา สุบุญสันต์ [2] 
ที่พบว่า อายุงานท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีด้านการให้ความร่วมมือที่แตกต่างกัน นอกจากนี้แล้ว
ยังมีปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ คือ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ เมื่อ
บุคลากรในองค์การมีการรับรู้ความยุติธรรม จะส่งผลให้
บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ
มีศักยภาพในการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้ก าหนดไว้ ดังเช่น งานวิจัยของ ยุวดี ธัมมิกะกุล
[3] อย่างไรก็ตาม แม้การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
อาจจะสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ แต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ เพราะจากการส ารวจความ
ต้องการของคนงานประมาณ 500 คน ของเดวิส 
(Davis,1957:168) พบว่าคนงานต้องการความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงาน และยังมีความต้องการผู้น าหรือ
ผู้บังคับบัญชาท่ีดีด้วย สมพร สุทัศนีย์ [4] เนื่องจากความ
ไว้วางใจในผู้น ามีความส าคัญซึ่งท าให้เกิดความสมคัรใจใน
การให้ความร่วมมือ และความพยายามที่จะช่วยเหลือการ
ด าเนินงานขององค์การ ดังนั้นการปฏิบัติงานภายใต้ความ
ไว้วางใจในผู้น าจะท าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยการร่วมมือปฏิบัติงานและ
ร่วมแก้ ไขปัญหาและอุปสรรค์ที่ เกิดขึ้นจนองค์การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ อลงกต จิตต์ปราณี [5] ความไว้วางใจใน
ผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีใน
องค์การ  
     จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ 
ที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไร แห่งหนึ่ง ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะช่วย
ให้ผู้บริหารองค์การน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารบุคลากร 
โดยมุ่งหวังให้องค์การมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
ให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ 
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2.วัตถุประสงค ์
     2.1 เพื่อศึกษาระดับของทุนมนุษย์ การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์ การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ใน
องค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยร่วมกันท านาย พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
 
3. นิยามปฏิบัติการ 
     3.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
หมายถึง พฤติกรรมการท างานของบุคลากรที่มีความ
สมัครใจ และมุ่งหวังให้องค์การประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่องค์การไม่ได้
ร้องขอ และนอกเหนือจากที่องค์การมอบหมายบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     3.2 ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ ที่สั่งสมอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล โดย
บุคลากรได้น ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การมี
ศักยภาพในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน ซึ่งในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น 2 อย่าง ได้แก่ จ านวนปีที่
ใช้ในการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  
     3.3 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ หมายถึง การ
ที่บุคลากรรับรู้องค์การให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
พิจ ารณาผลตอบแทนตามความ เป็ นจริ ง  โ ดยมี
กระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและสามารถตรวจได้ และ
บุคลากรมีการรับรู้ว่าตนเองได้รับการปฏิบัติจากองค์การ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันกับบุคลากรในองค์การ 
     3.4 ความไว้วางใจในผู้น า หมายถึง บุคลากรมี
ความรู้สึกต่อผู้น าในทางบวก โดยบุคลากรมีความเต็มใจที่
จะร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์การประสบ
ความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 
 
4. ประโยชน์ของการวิจัย   
     4.1 ท าให้ทราบถึง ระดับทุนมนุษย์ การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางในผู้น า และพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     4.2 ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์ การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางในผู้น า และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     4.3 ท าให้ทราบปัจจัยทีสามารถร่ วมกันท านาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน 
ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 
     จากการศึกษา ผู้บริหารองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไร 
สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์การ เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การต่อไป 
 

5. สมมติฐานการวิจัย 
     5.1 ทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 
ความไว้วางใจในผู้น า  มีความสัมพันธ์ เ ชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานใน
องค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     5.2 ทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 
ความไว้วางใจในผู้น า สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 
 
6. ขอบเขตการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร ได้แก่ บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย บุคลากรส านักงาน
ของสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง จ านวน 140 คน บุคลากร
ของมูลนิธิแห่งหนึ่ง จ านวน 2 คน และบุคลากรส านักงาน
ของสถาบันการศึกษา จ านวน 58 คน รวมประชากรที่ใช้
ในการศึกษาท้ังหมด จ านวน 200 คน 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรส านักงาน ในองค์การที่
ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ช้ันในสัดส่วนท่ีไม่เท่ากัน จ านวน 133 คน  
6.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     6.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1)ทุนมนุษย์ 2)การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และ 3) ความไว้วางใจในผู้น า  
     6.2.2 ตัวแปรตาม คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ 
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 7.วิธีด าเนินการวิจัย 
7.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่
ผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ดังน 
     ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ ระดับการศึกษา จ านวนปีที่ใช้ในการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
     ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถาม
จากแนวคิดของ Organ (1988)  ประกอบด้วย 
พฤติกรรม 5 ด้าน ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 27 ข้อ ครอบคลุม
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 5 ด้าน คือ 
ด้านการให้ความช่วยเหลือ จ านวน 4 ข้อ ด้านการ
ค านึงถึงผู้อื่น จ านวน 8 ข้อ ด้านการมีความอดทนอด
กลั้น จ านวน 5 ข้อ ด้านการให้ความร่วมมือ จ านวน 5 
ข้อ และ ด้านการส านึกในหน้าท่ี จ านวน 5 ข้อ 
    ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ โดยผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามจากแนวคิด
ของ Folger and Cropanzano (1998) ประกอบด้วย
การรับรู้ความยุติธรรม 3 ด้าน ที่มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 23 
ข้อ ครอบคลุมการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 3 ด้าน 
คือ ด้านการแบ่งปันผลตอบแทน จ านวน 7 ข้อ ด้าน
กระบวนการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์การ จ านวน       
7 ข้อ และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 
จ านวน 9 ข้อ     
     ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจในผู้น า 
โดยผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถาม จากแนวคิดของ Misha 
(1996) ประกอบด้วยความไว้วางใจในผู้น า 4 ด้าน ที่มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     
5 ระดับ จ านวน 33 ข้อ ครอบคลุมความไว้วางใจในผู้น า  
4 ด้าน คือ ด้านความสามารถของผู้น า จ านวน 10 ข้อ 
ด้านการเปิดเผยข้อมูลของผู้น า จ านวน 9 ข้อ ด้านความ
ห่วงใยที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน 9 ข้อ และความ
น่าเชื่อถือของผู้น า จ านวน 5 ข้อ 
 
 

7.2 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
     1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ด้วยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับเนื้อหา (Index of Item Objective 
Congruence) หรือ IOC โดยใช้ค่า IOC ≥ 0.67 และหา
ค่าอ านาจจ าแนก โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected 
Item- Total Correlation) และหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ด้วยวิธี หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอน
บาด (Cronbach alpha coefficient) โดยได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ดังนี้ 1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .95 2) การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าเท่ากับ .94 และ 3) ความไว้วางใจในผู้น าองค์การ 
มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .97  
 
7.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     7.3.1 สถิติพื้นฐานท่ัวไป อธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของ
บุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่ง
หนึ่ง ประกอบด้วย เพศ และระดับการศึกษา ค่าร้อยละ 
(Percentage) และระดับของตัวแปร 1) ทุนมนุษย์       
2) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 3) ความไว้วางใจใน
ผู้น า และ 4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร
ส านักงาน ในองค์การที่ ไม่มุ่ งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 
ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
     7.3.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การหาค่า
สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ แบบ เพี ยร์ สั น ( Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
     7.3.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)เพื่อศึกษาปัจจัยร่วมท านายของ
ตัวแปร 
 
8. สรุปผลการวิจัย 
     8.1 ระดับของทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไรแห่งหนึ่ง 
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ตารางที่ 1 แสดงระดับของทุนมนุษย์ การรับรูค้วามยตุิธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 

ตัวแปร      X ̅ S.D. ระดับ 
ทุนมนุษย ์    
จ านวนปีท่ีใช้ในการศึกษา 17.66 2.19 Max 23 

Min 12 
ประสบการณ์ในการท างาน  11.11 10.10 Max 40   

Min .1 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ    
ด้านการแบ่งปันผลตอบแทน 3.47 .64 มาก 
ด้านกระบวนการการแบ่งปันผลตอบแทน 3.45 .83 มาก 
ด้านปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 3.77 .72 มาก 

รวม 3.56 .62 มาก 
ความไว้วางใจในผู้น า    
ด้านความสามารถของผู้น า 3.96 .83 มาก 
ด้านการเปดิเผยข้อมลูของผู้น า 3.95 .80 มาก 
ด้านความห่วงใยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 3.88 .88 มาก 
ด้านความน่าเชื่อถือของผู้น า 3.83 .91 มาก 

รวม 3.91 .81 มาก 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ    
ด้านการให้ความช่วยเหลือ  3.55 .42 มาก 
ด้านการค านึงถึงผู้อื่น  3.68 .39 มาก 
ด้านการมคีวามอดทนอดกลั้น 4.08 .51 มาก 
ด้านการให้ความร่วมมือ 3.76 .68 มาก 
ด้านการส านึกในหน้าท่ี 4.11 .45 มาก 

รวม 3.84 .36 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง มีจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษาน้อย
ที่สุดจ านวน 12 ปี มากที่สุดจ านวน 23 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย
ที่ 17 ปี 6 เดือน และมีประสบการณ์ในการท างานน้อย
ที่สุด คือ 1 เดือน มากท่ีสุดจ านวน 40 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 
11 ปี 1 เดือน และพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
8.2 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทุนมนุษย์การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานใน
องค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์ 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า 
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน
ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 

 

 
t-ed 

t-
work 

JUS TL COB 

t-ed 1 -.11 .14 .09 .16 
t-work  1 -.07 -.30** -.08 
JUS   1 .43** .45** 
TL    1 .29** 

COB     1 
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* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
t-ed คือ จ านวนปีท่ีใช้ในการศึกษา 
t-work คือ ประสบการณ์ในการท างาน 
JUS คือ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 
TL คือ ความไว้วางใจในผู้น า 
COB คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 
ความไว้วางใจในผู้น า  มีความสัมพันธ์ เ ชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
     8.3 การศึกษาปัจจัยร่วมกันท านาย พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 

 
ตารางที่3 แสดงการวิเคราะห์ตัวท านายระหว่างทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 

ตัวแปรท านาย 
ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย 

B Std. Error Beta t Sig. 

การรับรูค้วามยตุิธรรมในองค์การ .25 .04 .51 6.17 .01 

ค่าคงท่ี (Constant) = 2.89   R = .51    R2 = .26      R2adj = .25     t = 6.17 
 
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อหา
ตัวแปรท านายระหว่างทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไรแห่งหนึ่ง พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมของ
องค์การ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่ง
หนึ่ง ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .51 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรในองค์การที่ไม่มุ่ งหวังผลก าไร
แห่งหนึ่งได้ร้อยละ 26 (R2 = .26) และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ ดังนี ้
     สมการคะแนนดิบ (COB) = 2.89+.25 (JUS)  
     สมการคะแนนมาตรฐาน (COB)/ = .51 (JUS)/ 
 
9. อภิปรายผล 
9.1 ระดับของทุนมนุษย์  การรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไรแห่งหนึ่ง  
     9.1.1 บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผล
ก าไรแห่งหนึ่ง มีจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษาน้อยที่ สุด

จ านวน 12 ปี มากที่สุดจ านวน 23 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 17 
ปี 6 เดือน อาจเนื่องจากบุคลากรเลือกเส้นทางการศึกษา
ส่วนมากจะศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาศึกษา 
มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่  
     9.1.2 บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผล
ก าไรแห่งหนึ่ง มีประสบการณ์ในการท างานน้อยที่สุด คือ  
1 เดือน มากที่สุดจ านวน 40 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 11 ปี     
1 เดือน อาจเนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการมอบรางวัล
ปฏิบัติงานนาน ให้แก่ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ระหว่าง 10-25 ปี และรวมถึงองค์การมีการจัดระบบ
สวัสดิการให้แก่บุคลากร เช่น สิทธิการรักษาพยาบาลทั้ง
ส าหรับตนเองและครอบครัว และรางวัลบุคลากรดีเด่น 
ถือเป็นการจัดสวัสดิการเพื่อการธ ารงรักษาและดึงดูด
บุคลากรให้คงอยู่กับองค์การ และเป็นการจัดสวัสดิการที่
ตอบสนองตามความต้องการซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับ
ขั้นความต้องการ (Maslow's Hierarchical Theory of 
Motivation) กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้น     
ติดตัวมาแต่ก าเนิด และความปรารถนาเหล่านี้  จะ
เรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ 
ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับ ดังนี้ 1) ความ
ต้องการทางด้านร่างกาย 2) ความต้องการความปลอดภัย 
( Safety needs ) 3) ความต้องการความรักและความ
เป็นเจ้าของ 4) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง  
5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่าง 
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     9.1.3 บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผล
ก าไรแห่งหนึ่ง มีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การอยู่ใน
ระดั บมาก อาจ เนื่ อ งจากบุคลากรรั บรู้  ว่ า ได้ รั บ
ผลตอบแทนเป็นไปตามความคาดหวัง และรับรู้ว่าองค์การ
มีความโปรงใส่ในกระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลตอบแทน รวมถึงรับรู้ได้ว่า
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากร โดยมีการปฏิบัติกับ
บุคลากรทุกระดับด้วยการให้เกียรติและเสมอภาคกัน 
     9.1.4 บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผล
ก าไรแห่งหนึ่ง มีความไว้วางใจในผู้น า อยู่ในระดับมาก  
อาจเนื่องจากองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุก
ระดับให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
สามารถแก้ปัญหาในการท างานให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้ และยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในองค์การและภายในหน่วยงาน เช่น
การสัมมนาประจ าปี ท าให้บุคลากรส านักงานเกิดการรับรู้
ถึงความสามารถ การดูแลเอาใจใส่จากผู้น าของตนเอง ซึ่ง
จะเกิดความเช่ือมั่น และไว้วางใจ และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานด้วยเต็มใจจนกว่างานจะประสบความส าเร็จ 
     9.1.5 บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผล
ก าไรแห่งหนึ่ง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอยู่ ในระดับมาก อาจเนื่องจากองค์การมี
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ด้านการสื่อสารที่ดี ส่งผลให้บุคลากรรับรู้วัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานขององค์การเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์ การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     9.2.1 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไร
แห่งหนึ่ง นั่นแปลว่า บุคลากรมีการรับรู้ความยุติธรรม
มากเพียงใดก็ตาม ก็จะท าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมี
การเปรียบเทียบผลตอบแทนกับ ความรู้ความสามารถ
และความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ดังนั้นถ้าบุคลากรได้รับ

ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ก็จะมีความมุ่งมั่นในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามทฤษฎีความเสมอภาค 
(Equity Theory) ของ James Stacy Adams ที่กล่าว
ว่า โดยปกติพนักงานจะรับรู้ว่าผลตอบแทนในการท างาน
ของเขาย่อมมีความสัมพันธ์กับผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ ยุวดี ธัมมิกะกุล [3] ที่พบว่าการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านการ
แบ่งปันผลตอบแทนขององค์การ ด้านกระบวนการของ
องค์การ และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     9.2.2 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ไว้วางใจในผู้น า กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การพบว่า ความไว้วางใจในผู้น า มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร
ส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่งนั่น
แปลว่า บุคลากรที่มีความไว้วางใจในผู้น าในระดับที่สูงก็
จะยิ่งมีพฤติกรรมที่มุ่งมั่นท างานอย่างเต็มที่ จะท าให้
องค์การประสบความส าเร็จ ที่เป็นเช่นนี้เพราะความ
ไว้วางใจเป็นพื้นฐานในการท างานร่วมกัน เพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วาสนา 
สระทองมอญ [6] พบว่า ความไว้วางใจในหัวหน้างาน  
มีความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
9.3 ปัจจัยร่วมกันท านาย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ ไม่มุ่งหวังผลก าไร
แห่งหนึ่ง  จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อหาตัว
ท านายร่วมระหว่างทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ ความไว้วางใจในผู้น ากับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไรแห่งหนึ่ง พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมของ
องค์การ สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่ง
หนึ่ง ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ(R) เท่ากับ .51 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไรแห่งหนึ่ง ได้ร้อยละ 25.6 (R2 = .26) ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงษ์ โพธิ์เจริญ [7] พบว่า 
ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ Banerjee,Richa 
and Banerjee,Subeer [8] พบว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้ร้อยละ 21 
 
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
10.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   10.1.1 จากผลการวิจัย พบว่าการรับรู้ความยุติธรรมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่ง
หนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญในการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีระดับการรับรู้ความยุติธรรมที่สูงขึ้น ทั้ งนี้
องค์ การอาจมีการจั ด โครงการ ช้ีแจงการบริหาร
ค่าตอบแทนประจ าปี เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรทั้งเก่าและใหม่ และยังเป็นกระบวนการที่
แสดงให้เห็นว่าองค์การให้ความส าคัญกับบุคลากรอีกด้วย 
   10.1.2 จากผลการวิจัย พบว่าความไว้วางใจในผู้น ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่ง
หนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
หัวหน้างานให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรเพื่อให้มีระดับ
ของความไว้วางใจในผู้น าเพิ่มมากขึ้น เช่น การฝึกอบรม
การพัฒนาการเป็นผู้น า ความรู้ ความช านาญ และทักษะ
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ และ
สามารถวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมีความห่วงใยบุคลากร เพื่อน าไปสู่
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
10.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
   10.2.1 ท าการศึกษาบุคลากรทุกระดับขององค์การ 
เพื่อจะได้รับรู้ทัศนคติของบุคลากรทุกระดับในองค์การ 
ซึ่งจะท าให้ผลงานวิจัยครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดของ
องค์การ 
   10.2.2 ท าการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพิ่มเติม เช่น  
รูปแบบการบริหารของผู้บริหาร หรือความพึงพอใจในงาน 
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บทคัดย่อ 
               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา      
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารจัดการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 186 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  1) สภาพการด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวม และรายด้านมีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า ได้
ดังนี้ การน า การวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุม 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับชาติ (NT) มีคะแนนเฉลี่ย
จากสูงไปหาต่ า ได้ดังนี้  ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านเหตุผล และความสามารถด้านค านวณ  และ 3) การ
ด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) รวม
ความสามารถ 3 ด้าน อยู่ในระดับต่ า โดย มีความสัมพันธ์กับความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านเหตุผล ใน
ระดับต่ า แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความสามารถด้านค านวณ  
ค าส าคัญ: การด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับชาติ 
 

Abstract 
               The purposes of this research were to study: 1) the implementation of tablets for 
education by the school administrators, 2) the achievement of National Test (NT) of the third grade 
students of primary schools, and 3) the relationship between implementation of tablets and 
achievement of National Test (NT) of the third grade students in the primary schools under 
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Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. The samples were 186 school 
administrators working under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. The 
research instrument was a five-rating scale questionnaire with the reliability at .96. The statistical 
tools used for data analysis were mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. The 
results indicated that: 1) for overall and each aspect, the administrators could implement the tablets 
for education at a high level, ranking from high to low as following, leading, planning, organizing, and 
controlling; 2) the achievement of National Test (NT) of the third grade students were shown to 
results in the scores, ranking  from high to low, as following, language ability, logical ability and 
computational capability; and 3) in overall, the administration of tablets for education was shown to 
have weak relationship with the achievement of National Test, of which having some involvement 
with language and logical abilities, but not computational capability.      
Keywords: implementation of tablet for education, achievement of National Test 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     นโยบายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาของ
รัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554 [1] ด้านการจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้
ทัดเทียมกับนานาชาตินั้น รัฐบาลได้ก าหนดแนวนโยบาย
ที่ชัดเจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ พัฒนาเครือข่ายและ
พัฒนาระบบไซเบอร์โฮม (Cyber home) ที่สามารถส่ง
ความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับช้ันใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อการศึกษา โดยจัดหาเครื่องแท็บ
เล็ตพีซี (Tablet PC) ให้แก่โรงเรียน ซึ่งเริ่มทดลอง
ด า เนิ นกา ร ใน โ ร ง เ รี ย นน า ร่ อ งส าหรั บระดั บ ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ควบคู่กับการ
เร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม ตามหลักสูตรบรรจุลงใน
แท็บเล็ตพีซี รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตาม
มาตรฐาน การให้บริการในสถานศึกษาที่ก าหนด โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย [1]           
 จากแนวนโยบายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาเป็นปัจจัยและเป็นมิติส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของสังคมโดยรวม และจะเป็นมิติของการสร้าง
กระบวนทัศน์เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการ

จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภายใต้การศึกษา
ในยุคปฏิรูปในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 -2561) ดังนั้น 
“แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (Tablet for education)” จึง
กลายเป็นเครื่องมือด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่
ส าคัญและมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการ
สร้ างมิติ แห่ งการ เปลี่ ยนแปลงและพัฒนาการจั ด
การศึกษาไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคสังคมสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งแนวนโยบายของรัฐบาล
มุ่งเน้นที่จะใช้สื่อแท็บเล็ตให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ การด าเนินงานแท็บเล็ต
เพื่อการศึกษามีผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญที่สุดเพราะ
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางในการท างาน ความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวอยู่ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารการศึกษา ซึ่งต้องมีกระบวน
ทัศน์ ใหม่ ในการศึ กษาด้ วยการก าหนด เป็ นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ทุกคนน าไปปฏิบัติได้ [2] ซึ่งการ
ด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาเพื่อให้บรรลุจุดหมาย
ขององค์การต้องอาศัยหน้าที่หลักทางการบริหารอย่าง
น้อย 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การน า
และการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล [3] 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภท เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามี
พัฒนาการ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ ซึ่ งก าหนดเป็น     
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กลยุทธ์ในการด าเนินงาน เช่น ส่งเสริมสนับสนุนการน า
การทดสอบ O-NET ประเมินผล PISA และระบบการ
ทดสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน ใน
ปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีนโยบายที่จะประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ในความสามารถพ้ืนฐาน 3 ด้าน คือ ความสามารถ
ด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และ
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ซึ่งเป็นผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จะเป็นการ
ทดสอบระดับชาติ (National Testing : NT) [4] จาก
การศึกษาของ กุนท์ลดา  ศรีเทพ [5] ช้ีให้เห็นว่า การ
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นบนแท็บเล็ตส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  
 ในปีการศึกษา 2557 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1  ได้จัดด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้ เ รี ย น  ปี ก า รศึ กษา  2557 ใน ระดั บ ช้ั น
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  3 โ ด ย ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  คื อ 
ความสามารถด้านภาษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.09 
ความสามารถด้านค านวณ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.97 
และความสามารถด้านเหตุผล คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
47.94 ส าหรับร้อยละของจ านวนนักเรียนตามเกณฑ์
คุณภาพ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ทุก
ร ายด้ า น  ระหว่ า ง ร ะดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษากั บ
ระดับประเทศ พบว่าไม่มีความสามารถด้านใดสูงกว่า
ระดับประเทศ [6] การที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรแท็บ
เล็ตจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษาอย่างไร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุดต่อสถานศึกษา นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่  3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไร เพื่อน า
ผลการวิจัยที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ แท็บเล็ตเพื่อส่งเสริมการใช้แท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      2.1เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
     2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ 
(NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1  
     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงาน   
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับชาติ (NT) ทั้ง 3 ด้าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากร 
     ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  คือ  ผู้ บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 186 คน 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การจัด
องค์การ 3) การน า และ 4)  การควบคุม    
     3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ได้แก่ 1) ความสามารถด้านภาษา  2) ความสามารถด้าน
ค านวณ  และ 3) ความสามารถด้านเหตุผล 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ก า ห นด ก รอบ แน วคิ ด ก า ร วิ จั ย จ า ก
แนวความคิดของ จันทรานี  สงวนนาม [3] ; เสนาะ  ติ
เยาว์ [7]; วิโรจน์  สารรัตนะ [8] จึงน ามาสังเคราะห์และ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดไว้ จ านวน 4 ด้าน 1) การวางแผน      
2) การจัดองค์การ 3) การน า และ 4)  การควบคุม และ 
แนวคิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ความสามารถด้าน
ภาษา ความสามารถด้านค านวณ และความสามารถด้าน
เหตุผล แสดงดังรูปที่ 1 
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                   ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม   
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สมมุติฐานการวิจัย 
     การด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้าง และพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน  
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
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 21 ข้อ จ าแนกเป็น
การวางแผน จ านวน 7 ข้อ  การจัดองค์การ จ านวน 5 
ข้อ การน า จ านวน 5 ข้อ และการควบคุม จ านวน 4 ข้อ 
มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ  
     โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
objective congruence : IOC) ของแบบสอบถามจาก
การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 5 คน พบว่า ข้อค าถาม
ทั้งหมดมีค่าความเที่ยงตรงของข้อค าถามอยู่ในระหว่าง 
0.80 - 1.00  ถือว่าค าถามทุกข้อใช้ในการสอบถามได้    
     จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์ความ
เที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ ใ ช่
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน เพื่อหาค่า
ความเที่ยงโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α : 
Alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค 
(Cronbach) พบว่า มีค่าเท่ากับ .96 ถือว่าสามารถ
น ามาใช้เก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัยได้  

 

6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบถามจาก
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง
พร้อมหนังสือขอความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และน าแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนมาท าการตรวจนับ โดยได้รับคืนตามจ านวนที่ได้
ก าหนดไว้ในกลุ่มตัวอย่าง 186 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล  ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับชาติ (NT) ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ผู้วิจัยได้ขอข้อมูลจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1    
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     6.4.1 วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
     6.4.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ 
(NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ในสถานศึกษา 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 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
     6.4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงาน   
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

การด าเนินงานแท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา 
1.  การวางแผน 
2.  การจัดองค์การ 
3.  การน า 
4.  การควบคุม    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 

1.  ความสามารถด้านภาษา 
2.  ความสามารถด้านค านวณ 
3.  ความสามารถด้านเหตุผล 
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7. สรุปผลการวิจัย 
7.1  ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
แสดงดังตารางที่ 1    
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพ
การด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม  
สภาพการด าเนินงาน

แท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา 

µ 
 

ความหมาย 

1.  การวางแผน 3.98 0.55 มาก 
2.  การจดัองค์การ  3.96 0.62 มาก 
3.  การน า 4.04 0.63 มาก 
4.  การควบคมุ 3.89 0.75 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.57 มาก 
  จากตารางที่ 1 สภาพการด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
โดยรวมและรายด้านมีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก    
(µ = 3.97) มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากสูงไปหาต่ า ได้ดังนี้ 
การน า (µ = 4.04) การวางแผน (µ = 3.98) การจัด
องค์การ (µ = 3.96) และการควบคุม (µ = 3.89)     
 
7.2  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ 
(NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตารางที่ 2   
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ความสามารถและตัวช้ีวัด  µ  

ความสามารถดา้นภาษา 17.53 6.31 
ความสามารถดา้นค านวณ 13.99 6.17 
ความสามารถดา้นเหตผุล 16.78 6.51 
รวมความสามารถ 3 ด้าน 48.31 16.80 

  จากตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับชาติ 
(NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รวมความสามารถ 3 ด้าน มี
คะแนนเฉลี่ย 48.31 โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ย จากสูง
ไปหาต่ า ได้ดังนี้ ความสามารถด้านภาษา (µ = 17.53) 
ค ว าม ส าม า รถด้ า น เหตุ ผ ล  ( µ =  16 . 78 )  แล ะ
ความสามารถด้านค านวณ (µ = 13.99)    
  
7.3  ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างการด าเนินงาน
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทาง   การเรียนใน
ระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตารางที่ 3

 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่างการด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1   

การด าเนินงาน 
แท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) 
ความสามารถ 
ด้านภาษา 

ความสามารถ 
ด้านค านวณ 

ความสามารถ 
ด้านเหตุผล 

รวม 3 ด้าน 

r Sig r Sig r Sig r Sig 

1.  การวางแผน .14 .06 .05 .48 .07 .33 .09 .25 
2.  การจดัองค์การ  .06 .45 .04 .63 .03 .70 .04 .62 
3.  การน า .04 .63 -.02 .77 -.00 .98 -.01 .91 
4.  การควบคมุ -.02 .77 -.05 .53 -.03 .67 -.04 .56 

รวมเฉลี่ย .05 .48 .00 .99 .01 .85 .01 .85 
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     จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
พบว่า การด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา โดยรวม 
และรายด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การน า 
และการควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย 
 
8. อภิปรายผล 
     8.1 สภาพการด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมมีสภาพ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชาคริต  ดิลกโศภณ [9] เรื่อง การบริหารจัดการการใช้
แท็บเล็ตของครูช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
พบว่า ครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในภาพรวม
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แท็บเล็ตอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงค์นุช       
บุตรดาวงษ์ [10] เรื่อง สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการตามโครงการแท็บเล็ต
พีซีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า สภาพ
ปัจจุบันของการด าเนินงานของการบริหารจัดการตาม
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เห็น
ความส าคัญของการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่
มุ่งเน้นการใช้สื่อแท็บเล็ตให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นแนวนโยบายของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นปัจจัยและ
เป็นมิติส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสังคม
โดยรวม และจะเป็นมิติของการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาที่

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภายใต้การศึกษาในยุคปฏิรูปใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 -2561)  ดังนั้น “แท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา (Tablet for education)”  จึงกลายเป็น
เครื่องมือด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ส าคัญและมี
อิทธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการสร้างมิติแห่ง
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยใน
ปัจจุบัน  
 
     8.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ในสถานศึกษา 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 รวมความสามารถ 3 ด้าน มี
คะแนนเฉลี่ย 48.31 โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ย จากสูง
ไปหาต่ า ได้ดังนี้ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถ
ด้านเหตุผล และความสามารถด้านค านวณ สอดคล้องกับ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกั นคุณภ าพผู้ เ รี ย น  ช้ั นประถมศึ กษาปี ที่  3 
ระดับประเทศ ซึ่งเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ย จากสูงไปหาต่ า 
ได้ดังนี้ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้าน
เหตุผล และความสามารถด้านค านวณ [6] อาจเนื่องมา 
จากในทุกสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับชาติ เมื่อได้รับผลการทดสอบทาง
การศึกษามาแล้ว สถานศึกษาท าการประชุมช้ีแจง ให้
ข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการทดสอบแก่ครูเพื่อให้
ทราบผลการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมาในภาพรวม
และรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในบางสถานศึกษาได้เพิ่ม
กระบวนการการก ากับติดตามผลการด าเนินการของครู
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน เมื่อแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้รับสารสนเทศและมีการวิเคราะห์
ข้อสอบรายตัวช้ีวัดแล้ว สถานศึกษามีการปรับการจัดการ
เรียนรู้ตามตัวช้ีวัด นอกจากนี้ในบางโรงเรียนมีการจัด
สอนเสริม ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สอบ โดยอาจมีการเชิญวิทยากร ติวเตอร์ที่มีช่ือเสียง หรือ
ในครูในโรงเรียน ในการสอนเนื้อหาก่อนการสอบ ดังจะ
เห็นได้จากการที่คะแนนรวมเฉลี่ยทุกด้านมีพัฒนาการ
สู งขึ้น  โดยพิจารณาพัฒนาการระดับเขตพื้นที่  ปี
การศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2556 พบว่า คะแนน
เฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านค านวณมีพัฒนาการ สูง
กว่า ปีการศึกษา 2556 (+5.27) ความสามารถด้าน
เหตุผล มีพัฒนาการ สูงกว่า ปีการศึกษา 2556 (+3.66) 
ความสามารถด้านภาษามีพัฒนาการสูงกว่าปีการศึกษา 



ARU Research Journal, Vol.5, No.3, September 2018                                                                                          61 
 

2556  (+0.38)  และรวมเฉลี่ยทุกด้านมีพัฒนาการสูงขึ้น 
+3.17)  
 
     8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานแท็บเล็ต
เพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ 
(NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า การด าเนินงานแท็บเล็ต
เพื่อการศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) รวมความสามารถ 3 
ด้าน อยู่ในระดับต่ า โดย มีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ด้านภาษา และความสามารถด้านเหตุผล ในระดับต่ า แต่
ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความสามารถด้านค านวณ เมื่อ
พิจารณาการด าเนินงานแต่ละด้าน พบว่า การด าเนินงาน
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) รวม
ความสามารถ 3 ด้าน และแต่ละด้าน อยู่ในระดับต่ า  
การด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ด้านการจัด
องค์การ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับชาติ (NT) รวมความสามารถ 3 ด้าน และแต่ละ
ด้าน อยู่ในระดับต่ า  และการด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา ด้านการน า และด้านการควบคุม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ 
(NT) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์ [11] 
เรื่อง การศึกษานโยบายการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า 
ก่อนและหลังการน านโยบายการใช้แท็บเล็ตเพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ปรากฏว่า 
ผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของ
นักเรียนในปีการศึกษา 2556 ของทุกสถานศึกษาเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน คือ ไม่ได้สูงกว่าของนักเรียนในปี
การศึกษา 2555 จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า การใช้แท็บเล็ต
เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น ได้ดีกว่าการไม่ได้ใช้แท็บเล็ตในการ
เรียนรู้แต่การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า
การน านโยบายไปปฏิบัติหรือการด าเนินงานแท็บเล็ตไม่มี
ผลชัดเจนที่ท าให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิด
เลขเป็น  
     อาจเนื่องมาจาก การด า เนินงานแท็บเล็ตเป็น
แนวทางปฏิบัติที่สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ แต่
ถึงแม้ว่าแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาจะมีประโยชน์ต่อนักเรียน

เนื่องจากเป็นสื่อการเรียนรู้แบบหนึ่งที่สร้างความสนใจให้
นักเรียนได้ แต่การใช้แท็บเล็ตมักมีปัญหาที่ เกิดจาก
อุปกรณ์และคุณภาพแท็บเล็ตมีคุณภาพต่ า ปัญหาการ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การใช้แท็บเล็ตไม่ได้ผลเท่าท่ีควร
เพราะเริ่มต้นจากนักเรียนช้ัน ป.1 ซึ่งยังอ่านไม่ได้ และยัง
ดูแลรักษาไม่เป็น หรือในบางครั้งครูไม่น าแท็บเล็ตมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และขาดความต่อเนื่องเรื่อง
งบประมาณในการจัดหาแท็บเล็ตการบ ารุงรักษา ซึ่งอาจ
ท าให้ไม่มีความสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับชาติ (NT) 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9 .1 .1  สภาพการบริหารจั ดการแท็บ เล็ต เพื่ อ
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มี
ประเด็นในการเสนอแนะดังนี้  1) ด้านการวางแผน ข้อที่
มีค่ า เฉลี่ ยต่ าที่ สุ ด คือ  วางแผนปรับปรุ งหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการน าแท็บเล็ตมาใช้ใน
การศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุมครู
และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้องกับการน าแท็บ
เล็ตมาใช้ในการศึกษา 2) ด้านการจัดองค์การ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ จัดท าโครงสร้างการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรจัดท าโครงสร้างการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาโดยมีการแต่งตั้ง
ผู้ที่เหมาะสมให้ชัดเจน 3) ด้านการน า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคมระหว่างสถานศึกษาในสังกัด โดยผ่าน
สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น แอบพลิเครชันไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น  
และ 4) ด้านการควบคุม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แท็บเล็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     9.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
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พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรมีการพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียนโดยเฉพาะด้านค านวณ และด้านเหตุผล 
เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าร้อยละ 50 โดย
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 ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และให้มีการนิ เทศ ติดตามให้ความ
ช่วยเหลือกับสถานศึกษาในการจัดท าแผนดังกล่าวที่มี
ประสิทธิภาพ  
     9.1.3 การด าเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ 
(NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในระดับต่ า ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับชาติ (NT) โดยวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาเอง หรือน าแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการใช้แท็บเล็ตด้วย      
 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แท็บเล็ต
เพื่อการศึกษาของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
     9.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะทางจิต ด้าน
การรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนและหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจของพนักงาน
การเงิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 2) เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและ
หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจของพนักงานการเงิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 3) เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ด้าน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ก่อนและหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของพนักงานการเงิน  กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานการเงินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 16 คน 
เครื่องมือ คือ แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าคุณลักษณะทางจิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการคิด ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า t-test แบบ Dependent  ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถใน
ตนเอง  การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสามารถในการแก้ปัญหา หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่า ก่อนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ส่วนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่า
ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.01 แต่ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หลังการ
เสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: การเสริมสร้างพลังอ านาจ, คุณลักษณะทางจิต, ทักษะการคิด 
 
 

Abstract 
                This quasi-experimental research aimed to 1) compare the scores of mental attributes, 
self-efficacy and self-esteem, before and after the empowerment of private hospital’s financial staff, 
2) compare the scores of thinking skills, the ability to solve problems, before and after the 
empowerment of such staff, 3) compare the performance, the issues of adverse events and the 
complaints and suggestions for improvement, before and after empowerment of such staff. The 
samples consisted of 16 financial officers of a private hospital in the year 2017. The instruments were 
the questionnaire for evaluations of mental attributes, self-efficacy, and self-esteem as well as 
thinking and problem solving skills. The empowerment program used in  this study was developed 
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by the researcher. Data acquired from this study were analyzed by using Dependent t-test. The 
results found that, after empowerment, the staff’s self-efficacy, self-esteem and ability to solve the 
problem were shown to be higher than that before the empowerment at the statistical significance 
of .01. Moreover, after empowerment, the issue of adverse events was found to be lower than that 
before the empowerment at the statistical significance of .01., and the complaints and suggestions 
for improvement were also shown to be lower than that before the empowerment, but not 
statistically significant at .01. 
Keywords: Empowerment, Mental Properties, Thinking Skills 
 
1. บทน า 
     องค์กรจะประสบความส าเร็จและก้าวไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน  
พนักงานสามารถใช้ประสบการณ์และแสดงศักยภาพใน
การท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ จึงเป็นความท้าทายความสามารถของหัวหน้างานใน
การดึงเอาศักยภาพของพนักงานที่มีอยู่น าขึ้นมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
     การเสริมสร้างพลังอ านาจตามแนวคิดของ Chandler 
อ้างถึงใน กษิดตา พานทอง [1] ท่ีกล่าวว่า การที่บุคคลจะ
สามารถเข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจได้มาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของบุคคลนั้น ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยภายในและภายนอกบุคคล ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ความเช่ือ ค่านิยม ประสบการณ์ และการตัดสินใจ  
ปัจจัยภายในต่างๆ นี้มีอิทธิพลอย่างสูงในการช่วยให้
บุคคลสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น มั่นใจ
ในความสามารถของตนว่าจะท างานให้ประสบผลส าเร็จได้ 
     การเสริมสร้างพลังอ านาจตามแนวคิดของกิบสัน
Gibson อ้างถึงใน กิตติยาภรณ์  โชคสวัสดิ์ภิญโญ และ 
สุภาดา เจริญสวัสดิ์ [2] เป็นกระบวนการทางสังคม การ
แสดงการยอมรับและช่ืนชมการส่งเสริมรวมถึงจะช่วยให้
บุคคลได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตลอดจน
พัฒนาความ สามารถของตนเองในการตอบสนองความ
ต้องการ การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และการแสวงหา
และการใช้ทรัพยากรหรือแหล่งประโยชน์ ควบคุมควบคุม
สถานการณ์ในชีวิตของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้สึก
เช่ือมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจและควบคุม
ความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ 1) การค้นพบสภาพการณ์จริง 2) การ

สะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง และ 4) การคงไว้ซึ่ง
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  
     ผู้วิจัยในฐานะเป็นหัวหน้าแผนกการเงินสังเกตว่า 
ปัญหาของการท างาน คือ พนักงานขาดประสิทธิ ภาพใน
การปฏิบัติงาน พนักงานรับรู้ว่าตนขาดความ สามารถมี
ภาระงานเพิ่มขึ้น มีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากการ
ท างานที่มีภาระงานมากขึ้น ท าให้พนักงานสูญเสียพลัง
อ านาจในตัว ไม่เห็นคุณค่าใน งานของตัวเอง ไม่กล้า
ตัดสินใจ ขาดความสามารถในการแก้ปัญหาและ
แก้ปัญหา ไม่ ทั นต่ อ เหตุ การณ์  ส่ งผล ให้ ง าน ไม่ มี
ประสิทธิภาพ และผู้รับบริการไม่พึงพอใจ ท าให้งานของ
แผนกไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กร  เนื่องจากได้รับ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และใบรับความคิดเห็นทั้ง
ผู้ใช้บริการภายในและภายนอก ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ 
ของพนักงานควรได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจ  ซึ่ง
น่าจะเป็นแนวทางที่สามารถแก้ปัญหา และส่งผลต่อ
คุณลักษณะทางจิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง 
และด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการคิด ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา และผลการปฏิบัติงาน 
ด้านเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และด้านข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อให้เกิดศักยภาพ และ
สามารถท างานได้เต็มความ สามารถ  ผลที่ได้จากการ
วิจัยนี้จะช่วยให้งานของแผนกการเงินมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะทางจิตของ
พนักงานการเงิน ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง 
และด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนและหลังการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ 
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     2.2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดของ
พนักงานการเงินด้านความสามารถในการแก้ปัญหาก่อน
และหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
     2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
การเงิน ด้านเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และด้านข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ก่อนและหลัง
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 
3. สมมุติฐานการวิจัย 
     3.1 คะแนนคุณลักษณะทางจิตของพนักงานการเงิน
ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็น
คุณค่าในตนเองหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่า 
ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
     3.2 คะแนนทักษะการคิดของพนักงานการเงิน ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการเสริมสร้างพลัง
อ านาจสูงกว่า ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
     3.3 ผลการปฏิบัติงานของพนักงานการเงิน ด้าน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และด้านข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลังการเสริมสร้างพลัง
อ านาจต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi-
experimental research) ชนิดกลุ่มเดียว โดยวัดก่อน
และหลังการทดลอง (one group pretest - posttest 
design) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงาน
การเงินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครราชสีมาใน ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 18 คน ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 16  คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของเครจซี่และมอร์แกนเลือกมาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง  ซึ่งมีรูปแบบการทดลอง ดังนี ้
     4.1 ก่อนลงมือทดลองน าแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 
2 ตอน  ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ทางจิต แบ่งเป็น 2 ด้านคือ ด้านที่ 1 คือ การรับรู้
ความสามารถในตนเอง โดยมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม  วัดการรับรู้ความสามารถในตนเองมีค่า
เท่ากับ .76  ด้านที่ 2 คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง  โดยมี
ค่าความเช่ือมั่นของแบบ สอบถาม  วัดการเห็นคุณค่าใน

ตนเองมีค่าเท่ากับ .84  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ
การคิด ของพนักงานการเงิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดนครราชสีมา มี 1 ด้านคือ คือ ความสามารถใน
การแก้ปัญหา โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบ สอบถาม  
วัดความสามารถในการแก้ปัญหามีค่าเท่ากับ .91  เก็บ
ข้อมูลก่อนการทดลองกับพนักงานการเงินโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง พร้อมกับผลการปฏิบัติงานด้านเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์และด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงของลูกค้า จากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–เดือนกันยายน 2560 
     4.2 ขั้นทดลอง ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน 
การเสริมสร้างพลังอ านาจที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยประยุกต์
มาจากแนวคิด / ทฤษฏีการเสริมสร้างพลังอ านาจของกิบ
สัน อ้างถึงใน กิตติยาภรณ์   โชคสวัสดิ์ภิญโญ และ สุภา
ดา เจริญสวัสดิ์ [2] 4 ขั้นตอน โดยการจัดกิจกรรมเดี่ยว
และกิจกรรมกลุ่มให้กับพนักงานการเงินโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 7 กิจกรรม ใช้เวลา  7 
สัปดาห์ ๆ แบ่งเป็นกิจกรรมเดี่ยว 8 ช่ัวโมง กิจกรรมกลุ่ม 
52 ช่ัวโมง  รวมทั้งสิ้น 60 ช่ัวโมง โดยเลือกช่วงเวลาการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2560 บันทึกการติดตามงานโดยมีการก าหนด
ระยะเวลาและมีการติดตามงานกับพนักงานตามแผนที่มี
การนัดหมายไว้   
     4.3 หลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยน า
แบบสอบถาม  เ ก็ บ ข้ อมู ล ขอ งพนั ก ง านกา ร เ งิ น
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และดูบันทึกการติดตามงาน
กับพนักงานตามแผนที่มีการนัดหมายไว้ พร้อมดูการ
บันทึกในแบบฟอร์มก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายเพื่อดู
ว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
     4.4 ผู้วิจัยน าแบบประเมินมาบันทึกข้อมูลลงรหัสและ
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  แล้วน าไป
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
5. ผลการวิจัย 
     5.1 คะแนนคุณลักษณะทางจิตของพนักงานการเงิน 
ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็น
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คุณค่าในตนเอง หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่า
ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
     5.2 คะแนนทักษะการคิด ของพนักงานการเงิน ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการเสริมสร้างพลัง
อ านาจสูงกว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     5.3 ผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงิน ด้าน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
ต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ ระดับ  .01 และด้ านข้อร้ อง เ รี ยนแล ะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หลังการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ ต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางจิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็นคณุค่าใน
ตนเอง  ก่อนและหลังการเสริมสรา้งพลังอ านาจ 

คุณลักษณะทางจิต 
 

ก่อนจัดกิจกรรม หลังจัดกิจกรรม t df p 
X  SD X  SD 

1. ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง 
2. การเห็นคุณค่าในตนเอง  

40.134
1.06 

4.79 
4.92 

49.00 
46.50 

3.01 
3.56 

-8.25* 
-4.91* 

15 
15 

.01 

.01 
 
     จากตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนคุณลักษณะทางจิต ด้านการรับรู้
ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ และหลังการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ พบว่า คะแนนการรับรู้ความสามารถในตนเอง 

และคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง ของพนักงานการเงิน 
หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่าก่อนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการคิด ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  ก่อนและหลังการเสรมิสร้างพลัง
อ านาจ 

ทักษะการคิด 
 

ก่อนจัดกิจกรรม หลังจัดกิจกรรม t df p 
X  SD X  SD 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 49.69 6.44 58.63 5.10 -6.04* 15 .01 
 
     จากตาราง 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง เบน
มาตรฐานของคะแนนทักษะการคิด  ด้านความ สามารถ
ในการแก้ปัญหา  ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ และ
หลังการเสริมสร้างพลัง  อ านาจ พบว่า คะแนน

ความสามารถในการแก้ปัญหาของพนักงานการเงิน หลัง
การเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่าก่อนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน  ด้านเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  และด้านข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ก่อนและหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจ  

ผลการปฏิบตัิงาน 
 

ก่อนจัดกิจกรรม หลังจัดกิจกรรม t df p 
X  SD X  SD 

1. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 11.25 5.55 8.81 4.53 4.27 15 .01 
2. ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง .25 .77 .06 .25 1.37 15 .18 

     จากตารางที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนผลการปฏิบัติงาน ด้านเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์  และด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ  และหลัง
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การการเสริมสร้างพลังอ านาจ พบว่า ผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการเงิน ด้านเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลัง
การเสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ส่วนด้านข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หลังการ
เสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่าก่อนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ  อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
6. การอภิปรายผล 
     6.1 การเสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อคุณลักษณะ
ทางจิต ของพนักงานการเงิน มี 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
รับรู้ความสามารถในตนเอง หลังการเสริมสร้างพลัง
อ านาจสูงกว่า ก่อนการเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมุติฐาน  
ผลที่พบนี้สามารถอธิบายได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจ
ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถในตนเอง เนื่องจาก
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และเป็นอิสระ 
จากกิจกรรมการเปิดใจรายบุคคล โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานได้ซักถามข้อสงสัยหรือประเด็นที่สนใจ ผู้วิจัย
แสดงความเอาใจใส่  การให้ค าแนะน า ช่วยสอนงาน โดย
พนักงานได้เล่าถึงประสบการณ์ในการท างานของตนเอง
ว่าเป็นอย่างไร งานที่ได้รับมอบหมายมีความส าคัญ
อย่างไรต่อระบบงานพนักงานสามารถค้นหาปัญหาและ
ค้นหาวิธีการบริหารจัดการการท างานของตนเองได้  มี
การวางแผนในการท างานเพื่อให้งานเสร็จตามเวลา ซึ่ง
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นต่ออีกว่า การที่พนักงานได้
แจ้งปัญหาต่างๆ และร่วมแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมใน
องค์กร เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ  ท าให้มีความเช่ือมั่น
ในตนเองและรับรู้ว่าตนมีความสามารถท่ีจะท างานได้ด้วย
ตนเองอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่สามารถท างานที่
ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผลของงานวิจัยครั้งนี้ สอดคล้อง
กับสมรัชนาฏ ฦาชา และคณะ [3] การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอ านาจเพื่อพัฒนาสมรรถนะการท าบัญชี
ของนักบัญชี แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเสริมพลัง
อ านาจมีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มสมรรถนะด้านบัญชี
ให้กับผู้เข้าอบรม เนื่องจากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้นนี้ เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ที่เกิดจากการ
แก้ปัญหาในงานของตนอย่างแท้จริงซึ่งจะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการท างาน  โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ท างานจะเป็นตัวก าหนดว่าจะต้องเรียนรู้โดยตรงผ่าน
กระบวนการท างาน จ าลองสถานการณ์ ในการเรียนรู้
และยังมีกิจกรรมจากการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นนั้น ได้จัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง ได้เห็น
คุณค่าในตนเอง และเช่ือในความสามารถของตนเอง เมื่อ
เกิดความเช่ือมั่นในตนเองแล้ว ก็จะท าให้ผู้เข้าอบรมมี
พลังในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พบว่านักบัญชี
ผู้เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านบัญชีหลังฝึก 
อบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ของพนักงาน
การเงิน หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่า ก่อนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน ผลที่พบนี้สามารถอธิบาย
ได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อการเห็นคุณค่า
ในตนเอง เนื่องจากพนักงานยอมรับการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อน ามาพัฒนางาน
ขององค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งและมีคุณค่าต่อ
องค์กร มีความรู้สึกว่างานที่ตนเองได้รับมอบหมายมี
ความส าคัญต่อองค์กรสามารถท างานของตนตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความความตั้งใจและมีประสิทธิภาพมีการ
วางแผนในการท างานเพื่อให้งานเสร็จตามเวลามีความ
พร้อมในการท างาน มีก าลังใจในการท างาน ซึ่งพนักงาน
เห็นว่าตนเองมีคุณค่า และมีความภาคภูมิใจที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึง่ผลของงานวิจัยครั้งนี้ 
สอดคล้องกับสุนทร โสภณอัมพรเสนีย์ [4] ที่ได้ศึกษาถึง
การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
โดยกระบวนการสร้างเสริมพลังอ านาจ บ้านหนองพลวง 
ต าบลหนองพลวง  อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกมีคุณค่า
ต่อบุตรหลาน  ได้แสดงความสามารถในการท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนเองได้ กล้าแสดง
ความคิดเห็นและกล้าแสดงออก มีความคล่องแคล่วใน
การท างานของตนเอง  และรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น ซึ่งการรับรู้พลังอ านาจของตนเองและพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนองของผู้สูงอายุ ด้านการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง หลังด าเนินการและก่อนด าเนินการ มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     6.2 การเสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อทักษะการคิด
ของพนักงานการเงินด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจสูงกว่าก่อนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สอดคล้องกับสมมุติฐาน ผลที่ได้นี้อธิบายได้ว่า การ
เสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาเนื่องจากเมื่อพนักงานได้การเสริมสร้างพลังอ านาจ
คุณลักษณะทางจิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง
และการเห็นคุณค่าในตนเองแล้วผลจากการเสริมสร้าง
พลังอ านาจได้ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของ
พนักงาน  ซึ่งพนักงานสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหา
และมีวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองเมื่อพบปัญหาพนักงาน
สามารถแก้ปัญหาได้ทันทีและสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและพนักงานมี
ความสามารถในการกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง  ซึ่งผลของ
งานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับชนิษฎา สุรเดชาวุธ และคณะ 
[5] ที่ได้ศึกษากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ป่วย
เบาหวานแบบรายบุคคล  พบว่า กระบวนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดกระบวนการเรียนรู้โดย
ผู้ป่วยสามารถทบทวนสาเหตุของปัญหาและประเมินผล
การปฏิบัติของวิธีการต่างๆ ที่ เคยกระท ามาเล่าถึง
ประสบการณ์การปฏิบัติที่ผ่านมา  และมีความมั่นใจใน
การแก้ปัญหาสุขภาพตนเองโดยรวมแล้ว กระบวนการที่
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ การรับรู้ปัญหาของ
ผู้ป่วย การแสวงหาข้อมูล การตระหนักและยอมรับ
ปัญหา การก าหนดเป้าหมาย การระบุแนวทางปฏิบัติ ซึ่ง
ขั้นตอนและกระบวนการตามแนวทางการเสริมสร้างพลัง
อ านาจเกิดขึ้นครบทุกข้ันและกระบวนการ แม้จะแตกต่าง
กันในผู้ป่วยแต่ละราย เมื่อสามารถสนับสนุนให้ผู้ป่วย
ตระหนักและยอมรับปัญหาได้ ผู้ป่วยจะเกิดกระบวนการ
เรียนรู้และมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาสุขภาพด้วย
ตนเอง 
     6.3 การเสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมี 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่าก่อน
การเสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมุติฐาน ผลที่ได้นี้อธิบายได้ว่า 
การเสริมสร้างพลังอ านาจส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากเมื่อพนักงานได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจ
แล้วส่งผลให้พนักงานรับรู้ความสามารถในตนเองและเห็น
คุณค่าในตนเอง แล้วพนักงานเกิดความมุ่งมั่น เกิดความ
มั่นใจ ท าให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อ
การปฎิบัติงาน คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแสนะในการปรับปรุงลดลง ซึ่งได้

น าจ านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มาเปรียบเทียบก่อน
และหลังการเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งผลของงานวิจัยครั้ง
นี้  และยั งสอดคล้องกับวริทย์ศา แสงไพบูลย์  [6 ] 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคลและการเสริมสร้าง
พลังอ านาจกับความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุข เทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในงาน  กับความสามารถในการปฏิบัติด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข  
สืบเนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญใน
การวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานมากขึ้น การได้
เรียนรู้การติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ การ
ได้เรียนรู้และทักษะการเป็นผู้น าชุมชน  พบว่า การได้รับ
การเสริมพลังอ านาจในงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
กับความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและ
คุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.001 ส าหรับ 2) ด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง หลังการเสริมสร้างพลังอ านาจต่ ากว่าก่อนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ อย่างไม่มีนัย ส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ผลที่พบนี้ไม่สอด คล้องกับสมมุติฐาน แต่
อย่ า ง ไรก็ตาม ถ้ าดู จากจ านวนข้อร้ อง เ รี ยนและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงลดลง แต่ลดลงยังไม่มาก
พอที่จะมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=.18) ผลที่ได้นี้อธิบายได้
ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในการวิจัยในครั้งนี้ อาจมี
เวลาการเสริมสร้างพลังอ านาจและการเก็บข้อมูลการรับ
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจาก
ผู้รับบริการที่สั้น เพราะผู้รับบริการที่มารับการรักษาบาง
คนมาบ่อยครั้ง แต่บางคนก็มาไม่บ่อย ดังนั้น การพบเห็น
อะไรที่จะเสนอแนะได้  คงต้องใช้เวลานานอย่างน้อยก็
ต้องดูเวลาประมาณ 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้ผลการท างานของ
พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บการ เส ริ มสร้ า งพลั งอ านาจ เกิ ด
ประสิทธิภาพ ส่งผลเป็นที่ประจักษ์ท่ีจะท าให้ข้อร้องเรียน
ลดลง  ดังนั้น ผู้วิจัยเช่ือว่าถ้าได้ยืดเวลาในการเสริมสร้าง
พลังอ านาจและการเก็บข้อมูลให้นานกว่านี้  ก็น่าจะได้ผล
เป็นไปตามสมมุติฐาน ส่วนที่ว่าผลการวิจัยนี้จะไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของใครนั้นยังไม่สามารถหามา
สนับสนุนได้ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
     7.1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้กิจกรรมเดี่ยว
และกิจกรรมกลุ่มของพนักงานการเงินโดยใช้การ
เสริมสร้างพลังอ านาจ สามารถส่งผลต่อคุณลักษณะทาง
จิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอง และด้านการเห็น
คุณค่าในตนเอง ทักษะการคิด ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา และผลการปฏิบัติ งาน ด้านเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์และด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง ของพนักงานการเงินได้  
     7.1.2 ควรจัดท าคู่มือในการใช้กิจกรรมการเสริม 
สร้างพลังอ านาจเพื่อให้สามารถเป็นแนวทางให้หัวหน้า
น าไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพลังอ านาจ 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     7.2.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรได้ศึกษาการติดตามผล
ในระยะยาวเพื่อดูความคงทนและใช้กิจกรรมการ
เสริมสร้างพลังอ านาจที่มีต่อการรับรู้ความสามารถในตน 
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และผลการปฏิบัติงาของพนักงานการเงินอย่างน้อย 3 
เดือน เพื่อติดตามผลของการเปลี่ยนแปลง การใช้
กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มจากผลการวิจัยพบว่า 
ด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หลัง
การเสริมสร้างพลังอ านาจน้อยกว่าก่อนการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผลที่
พบนี้ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน ผู้วิจัยเสนอให้การวิจัย
ครั้งต่อไปควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้นาน 
มากขึ้น และวัดดูเป็นระยะว่าระยะเวลานานเท่าใด  ที่ข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงลดลง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
     7.2.2 จากผลการวิจัยที่พบว่าการเสริมสร้างพลัง
อ านาจตามแนวคิดของกิบสัน ส่งผลต่อคุณลักษณะทาง
จิต ด้านการรับรู้ความสามารถในตนเอ และด้านการเห็น
คุณค่าในตนเอง ทักษะการคิด ด้านความ สามารถในการ
แก้ปัญหา และผลการปฏิบัติงาน ด้านเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ และด้านข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง ดังนั้น ควรมีการน ากิจกรรมไปใช้วิจัยกับ
พนักงานแผนกอื่นๆ เพื่อจะได้เสริมสร้างพลังอ านาจของ
พนักงานขององค์การต่อไป 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) วิธีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู 2) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการ
รับรู้ของครู กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 340 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามการรับรู้การใช้อ านาจให้รางวัลมีค่าความ
เช่ือมั่น .982 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู 
ด้านการใช้อ านาจความเช่ียวชาญ ด้านการใช้อ านาจอ้างอิง ด้านการใช้อ านาจตามกฎหมาย ด้านการใช้อ านาจการให้
รางวัลอยู่ในระดับมาก ส่วนการใช้อ านาจการบังคับอยู่ในระดับปานกลาง 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 3) การรับรู้ของครูในวิธีการใช้อ านาจการให้รางวัล การใช้อ านาจการบังคับ การ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย การใช้อ านาจอ้างอิง และ การใช้อ านาจเชี่ยวชาญ ร่วมกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และเมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า การรับรู้การใช้อ านาจ
เชี่ยวชาญมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ การรับรู้การใช้อ านาจอ้างอิง การรับรู้การใช้อ านาจการให้รางวัลการรับรู้การ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย และการรับรู้การใช้อ านาจการบังคับ ตามล าดับโดยตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถร่วมกันก าหนดค่า
ความแปรปรวนของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 92  
ค าส าคัญ: การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา, การรับรู้, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
 

Abstract 
              The purposes of this research were to study: 1) the way of school administrators’ use of 
power as perceived by teachers; 2) the teachers’ job satisfaction; and 3) the relationship between 
the way of school administrators’ use of power as perceived by teachers and the teachers’ job 
satisfaction. The samples were 340 teachers working under the Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
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Educational Service Area Office 1 that were selected by random stratified sampling. The research 
instruments were the five-rating scale questionnaires, of which the questionnaire for the way of 
school administrators’ use of power as perceived by teachers had the reliability at .982 and that for 
the teachers’ jobs satisfaction had the reliability at .986. The statistical tools used for data analysis 
were mean, standard deviation Pearson’s correlation coefficient, multiple regression analysis and 
stepwise regression analysis. The results indicated that: 1) in overall, the way of school 
administrators’ use of power was at high level and when consideration each aspect the results 
showed that the expert power, referent power, reward power, legitimate power were found to be at 
high levels and only the aspect of coercive was shown to be at moderate level; 2) in overall, the 
teachers’ job satisfaction was found to be high ; 3) the aspects of reward power, coercive power, 
legitimate power, referent power and expert power altogether were shown to have relationship with 
teachers’ job satisfaction and, when considering the variables that influencing the teachers’ job 
satisfaction, the perception of expert power was found to have the highest influence, followed by 
perception of referent power, reward power, coercive power and legitimate power. These 5 variables 
could determine approximately 92% of the variation in the teachers’ job satisfaction.  
Keywords: Method of school administrators’ power, Perceived, Performances satisfaction of teachers 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     อ านาจเป็นกลไกส าคัญในการท าให้งานเคลื่อนที่ได้ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เพราะถ้าผู้บริหาร
มีความสามารถในการเลือกใช้อ านาจที่เหมาะสม ย่อม
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เจตคติ เป้าหมาย ความ
ต้องการ และค่านิยม ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ผู้บริหารต้องการได้ และย่อมเกี่ยวข้องกับขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจของครู ท า
ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ และเป็น
ผลให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา [1] ซึ่ง
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการแสดง
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ท าให้ครูปฏิบัติตาม
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และค่านิยม ให้
เป็นไปในทิศทางที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการ เพื่อให้
เป้าหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว้บรรลุผล ที่ผ่านมา
การศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับ
จากนักวิชาการแนวคิดหนึ่ง คือ แนวคิดของ เฟรนซ์ และ
ราเวน [2] ได้แบ่งแหล่งที่เกิดอ านาจหรือฐานอ านาจ
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ อ านาจการให้รางวัล (Reward 
power) อ านาจการบังคับ (Coercive power) อ านาจ
ตามกฎหมาย (Legitimate power) อ านาจอ้างอิง 
(Referent power) และ อ านาจเช่ียวชาญ (Expert 
power)   

     การใช้อ านาจของผู้บริหารจ าเป็นต้องค านึงถึงความ
พึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย [3] โดยความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมีผลต่อความส าเรจ็ของงานและองคก์าร 
เมื่อบุคลากรมีความสุขในการท างานก็ส่งผลบวกต่อการ
ปฏิบัติงาน ผลงานก็มีคุณภาพ ดังนั้นหากผู้บริหารของ
องค์การให้ความส าคัญกับการสร้างความผาสุก และความ
พึงพอใจในการท างานก็มักจะได้ผลลัพธ์ และผลการ
ด าเนินการเป็นที่น่าพอใจ ในทางตรงกันข้ามหากองค์การ
ใดพนักงานไม่มีความผาสุกและความพึงพอใจในการ
ท างานแล้ว ก็จะเป็นต้นเหตุประการหนึ่งที่ท าให้อัตราการ
ขาดงาน และการลาออกจากงานสูง มีปัญหาทางวินัย
และปัญหาอาชญากรรม ซึ่งส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานต่ า 
คุณภาพของงานลดลง และในที่สุดผลลัพธ์และผลการ
ด าเนินการขององค์การก็ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ [4] 
     ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน ทั้งสภาพการงานท่ีดี สวยงาม ระบบงานดี 
เพื่อนร่วมงานดี ผู้บังคับบัญชาดีจะก่อให้เกิดสภาพทาง
สังคมสูง และสามารถปรับบุคลิกภาพของตนให้เข้ากับ
สภาพสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์การได้ ดังนั้น เมื่อ
บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การและสามารถตอบสนองความจ าเป็น
พื้นฐาน ย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
สามารถท างานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายของ
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องค์การทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หน่วยงาน [5] โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะ
เกิดขึ้นได้นั้น มีผลมาจากปัจจัยหลายด้านที่เป็นสิ่งจูงใจ 
มนุษย์จะเกิดความพึงพอใจก็ต่อเมื่อความต้องการของเขา
ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ  
     การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และการใช้
อ า น า จ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งอ านาจนี้เป็นอ านาจ
ที่ได้มาโดยต าแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา จากการ
วิจัยของ พสิษฐ์  รติสกุลดิลก [6] พบว่า การใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 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 โดยภาพรวม มีการใช้อ านาจ
อยู่ในระดับมาก โดยอ านาจการให้รางวัลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
และอ านาจการบังคับมีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ แต่อย่างไรก็ดียังพบ
ปัญหาบางประการในการใช้อ านาจอย่างไม่เหมาะสม ดัง
จะเห็นได้จากสถิติการร้องเรียนของครูต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ในปี พ.ศ. 2557 
จ านวน 12 เรื่อง และในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 15 เรื่อง 
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการใช้อ านาจในทางมิชอบ [7] 
     ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 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 นั้น  จากงานวิจัยของ พินิจนารถ  
ล าดวน [8] และบุญธรรม  ไวยมิตรา [9] พบว่า ครูใน
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก แต่ที่ผ่านมายังพบปัญหา
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนครูผู้สอน ขาด
งบประมาณในการจ้างครูผู้สอน บุคลากรส่วนใหญ่ไม่
มั่นใจในการประกอบอาชีพ การท าผลงานเพื่อประเมิน
วิทยฐานะ ปัญหาการย้ายและเปลี่ยนแปลงงานของ
ข้าราชการครูในด้านคุณสมบัติต่าง ๆ และวิทยฐานะ ขาด
วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี สื่อ และระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่ อ ใ ช้อบรมบุคลากรในด้ านการ

บริหารงานบุคคล บุคคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
แนวปฏิบัติ  และความก้าวหน้าในวิถีทางราชการ 
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [10] 
     จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการใช้อ านาจใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาวิธีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ครู  สั งกัด
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 2,239 คน  
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู 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 จ านวน 340 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้อ าเภอเป็นหน่วยของการสุ่มแล้วจึงใช้
การสุ่มแบบง่าย  
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3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
      3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การใช้อ านาจการ
ให้รางวัล 2) การใช้อ านาจการบังคับ 3) การใช้อ านาจ
ตามกฎหมาย 4) การใช้อ านาจอ้างอิง และ 5) การใช้
อ านาจเชี่ยวชาญ   
     3 .2 .2  ตั วแปรตาม คือ ความพึงพอ ใจในการ
ปฏิบัติงานของครู  
  
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีตัวแปร
อิสระ คือ การรับรู้การใช้อ านาจการให้รางวัล  การรับรู้
การใช้อ านาจการบังคับ การรับรู้การใช้อ านาจตาม
กฎหมาย การรับรู้การใช้อ านาจอ้างอิง และการรับรู้การ
ใช้อ านาจเชี่ยวชาญ  ตามแนวคิดของ เฟรนซ์ และราเวน 
[2] และ ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู ตามแนวคิดของ กิลเมอร์ และ เฮลเลอร์ (Gilmer 
& Haller) (อ้างถึงใน บุญชอบ  สุขบุญเหลือ) [11] แสดง
ดังรูปที่ 1 

 
      ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สมมุติฐานการวิจัย 
     การใช้อ านาจการให้รางวัล การใช้อ านาจการบังคับ 
การใช้อ านาจตามกฎหมาย การใช้อ านาจอ้างอิง และ 
การใช้อ านาจเช่ียวชาญ ของผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกัน
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู 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 2,239 คน [12] 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนดตัวอย่าง กรณีทราบ
จ านวนประชากรของ ยามาเน  [13] จ านวน 340 คน 
และใช้อ าเภอเป็นหน่วยของการสุ่มแล้วก าหนดสัดส่วน
ของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนของประชากรในแต่ละ

การใช้อ านาจการให้รางวัล (X1) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของครู (Y) 

การใช้อ านาจการบังคับ (X2) 

การใช้อ านาจตามกฎหมาย (X3) 

การใช้อ านาจอ้างอิง (X4) 

การใช้อ านาจเชี่ยวชาญ (X5) 
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อ าเภอ แล้วจึงใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple random 
sampling)  
6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นดังนี้  
     6.2.1 แบบสอบถามวิธีการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ ของครู  จ านวน 50 ข้ อ 
ประกอบด้วย การรับรู้อ านาจการให้รางวัล จ านวน 10 
ข้อ การรับรู้อ านาจการบังคับ จ านวน 10 ข้อ การรับรู้
อ านาจตามกฎหมาย จ านวน 10 ข้อ การรับรู้อ านาจ
อ้างอิง จ านวน 10 ข้อ การรับรู้อ านาจเช่ียวชาญ จ านวน 
10 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 
และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม เท่ากับ 
0.982 ซึ่งอยู่ ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปเก็บรวบรวม    
ข้อมูลได้  
     6.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู จ านวน 50 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item objective congruence : IOC) อยู่
ระหว่าง 0.8 - 1.0 และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.986 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ นกา ร เ ก็ บร วบร วมข้ อมู ล โ ดยส่ ง
แบบสอบถามด้วยตนเองทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองปิด
แสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ โดยมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 
เมษายน - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนกลับมา จ านวน 
340 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
6.4การวิเคราะห์ข้อมูล 
     6.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลวิธีการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา และ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 

     6.4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ใช้สถิติ  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน 
(Pearson’s product - moment correlation 
coefficient), การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) และ วิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise regression 
analysis)  
 
7. สรุปผลการวิจัย 
     7.1 วิธีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด้านการใช้
อ านาจความเช่ียวชาญ ด้านการใช้อ านาจอ้างอิง ด้านการ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย ด้านการใช้อ านาจการให้รางวัล 
อยู่ในระดับมาก ส่วนการใช้อ านาจการบังคับอยู่ในระดับ
ปานกลาง     
     7.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 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 โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสื่อสารเพื่อช่วย
สร้างความเข้าใจให้ตรงกันให้แก่ผู้ร่วมงาน รองลงมา คือ 
การสื่อสารความคิดและความต้องการระหว่างกันอยู่
เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การให้เงินรางวัลหรือ
โบนัสพิเศษให้เวลาสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีตามปฏิทิน  
     7.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 พบว่า การใช้อ านาจการให้รางวัล การใช้อ านาจการ
บังคับ การใช้อ านาจตามกฎหมาย การใช้อ านาจอ้างอิง 
และ การใช้อ านาจเช่ียวชาญ ของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า การใช้อ านาจ
เชี่ยวชาญมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ การใช้อ านาจ
อ้างอิง การใช้อ านาจการให้รางวัล การใช้อ านาจตาม
กฎหมาย และการใช้อ านาจการบังคับ ตามล าดับ โดยตัว
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แปรทั้ง 5 ตัว สามารถร่วมกันก าหนดค่าความแปรปรวน
ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 92 
 
8. อภิปรายผล 
     8.1 วิธีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในด้านการรับรู้
การใช้อ านาจการให้รางวัล การรับรู้การใช้อ านาจตาม
กฎหมาย การรับรู้การใช้อ านาจอ้างอิง และการรับรู้การ
ใช้อ านาจเช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนการ
รับรู้การใช้อ านาจการบังคับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การใช้อ านาจความ
เชี่ยวชาญ รองลงมา คือ การใช้อ านาจอ้างอิง และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การใช้อ านาจการบังคับ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปุณยนุช  ยะสงคราม [14] เรื่อ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า การใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาเอกชนขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ด้านอ านาจความเช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ โดย
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีอ านาจความเช่ียวชาญ 
โดยต้องมีความรู้  ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความ
ชัดเจนในข้อมูลข่าวสาร หรือมีทักษะในการท างานเป็นสิ่ง
ส าคัญ ประกอบกับส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน
มาค่อนข้างมาก ซึ่งครูส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับงานที่ยากล าบากต่อการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มี
ทักษะในการแนะน าและถ่ายทอดความรู้ น าเสนอในสิ่งที่
เป็นประโยชน์และความก้าวหน้าให้กับครูได้เป็นอย่างดี   
 
     8.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 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 โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 48 ข้อ และมี
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ การสื่อสารเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้ตรงกันให้แก่
ผู้ร่วมงาน รองลงมา คือ การสื่อสารความคิดและความ
ต้องการระหว่างกันอยู่เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
การให้เงินรางวัลหรือโบนัสพิเศษให้เวลาสิ้นปีงบประมาณ
หรือสิ้นปีตามปฏิทิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภา    
จันทะบุตร [15] เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
ใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน กับความพึงพอใจในงาน
ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 2  พบว่า ความพึงพอใจในงานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษา และครู ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และ
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครู ส่งผลให้มีการ
เพิ่มเงินเดือนครูเมื่อปี พ.ศ. 2554  ท าให้ครูในยุคปัจจุบัน
มีรายได้สูงกว่าครูยุคก่อนมาก นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการ
ด้านอื่น ๆ เป็นค่าตอบแทน เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น ท าให้ครูในปัจจุบัน
ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ความสามารถ ได้รับ
การส่งเสริมวิทยฐานะ ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้สึกที่ดี เป็นแม่พิมพ์ที่ดี จึงมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจต่องานที่รับ
มอบหมายจนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ ใน
สถานศึกษาได้อย่างมีความสุข   
 
     8.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 พบว่า การรับรู้ของครูในเรื่องการใช้อ านาจการให้
รางวัล การใช้อ านาจการบังคับ การใช้อ านาจตาม
กฎหมาย การใช้อ านาจอ้างอิง และ การใช้อ านาจ
เ ช่ี ย ว ช า ญ  ขอ ง ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ร่ ว ม กั น มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเมื่อ
คัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน พบว่า การรับรู้การใช้อ านาจเช่ียวชาญมี
อิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ การรับรู้การใช้อ านาจ
อ้างอิง การรับรู้การใช้อ านาจการให้รางวัล การรับรู้การ
ใช้อ านาจตามกฎหมาย และการรับรู้การใช้อ านาจการ
บังคับ ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ 
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เพ็ญศรี  คมข า [3] เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลัง
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 
ก า ร ใ ช้ พ ลั ง อ า น า จ ขอ งผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า มี
ความสัมพันธ์  กับความพึงพอใจของครู ผู้ สอนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา อ าเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการใช้พลังอ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม และ
เป็นที่ยอมรับของครู ไม่ว่าจะเป็นอ านาจการให้รางวัล 
พิจารณาความดีความชอบ ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ
และสนใจช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  อ านาจการบังคับซึ่ง
เป็นการควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน วาง
ระเบียบและข้อบังคับ ลงโทษ และต าหนิอย่างเหมาะสม 
อ านาจตามกฎหมายซึ่งช้ีแจงบทบาทหน้าที่และขอบข่าย
งานให้ทราบ สั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ของทางราชการ สั่งงานและมอบหมายงานตาม
ความรู้ ความสามารถ และความถนัด อ านาจอ้างอิงซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้
ความสามารถท่ีท าให้เลื่อมใส ช่ืนชม และยินดีร่วมมือดว้ย 
ท าให้ประทับใจในบุคลิกภาพ และ อ านาจเช่ียวชาญซึ่ง
เป็นความสามารถทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับ มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ซึ่ง
การใช้อ านาจเหล่านี้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลให้ครูเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทในการท างาน ท า
ให้การด าเนินงานของหน่วยงานประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษามีการใช้อ านาจไม่เหมาะสมหรือไม่ระมัดระวัง
แล้ว ก็จะท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ยอมเป็นไปในทิศทางลบได้เช่นเดียวกัน 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 จากการวิเคราะห์วิธีการใช้อ านาจการบังคับ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู พบว่า การ
ใช้อ านาจการบังคับมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการใช้อ านาจการบังคับ

อย่างเหมาะสม เช่น การพิจารณาเงินเดือนผู้บริหาร
สถานศึกษาควรพิจารณาอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค  
     9.1.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การ
ให้เงินรางวัลหรือโบนัสพิเศษให้เวลาสิ้นปีงบประมาณ
หรือสิ้นปีตามปฏิทิน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญกับการให้รางวัลซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นของมีค่า 
แต่ควรเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนที่ปฏิบัติงาน
อย่างตั้งใจ  
     9.1.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู พบว่า การรับรู้
การใช้อ านาจการบังคับมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้
อ านาจการบังคับอย่างระมัดระวัง โดยก าหนดวิธีการ
ลงโทษที่สมเหตุสมผลต่อพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ 
หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์โกรธ ข่มขู่ หรือท าให้อาย เลือก
เฉพาะการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย ร่วมถึงกระตุ้นให้
เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ
โดยไม่จ าเป็นท้ังหลาย  
 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     9.2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางส่งเสริมความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     9.2.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา กับการบริหารงานสถานศึกษา
ด้านอื่น ๆ เช่น การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของสถานศึกษา 2) การ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมกับการด าเนินงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 128 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม เท่ากับ 
.93 และ ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการด าเนินงานวิชาการ เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจัยพบว่า  1) องค์ประกอบของการ
ท างานเป็นทีมของสถานศึกษา โดยรวม และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ 
ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ( = 4.20, SD.= 0.70) รองลงมา คือ ด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ( = 4.13 , SD.= 
0.69) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ( = 4.00, SD.= 0.68) 2) การ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวม และ รายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( = 4.25, SD.= 0.61) รองลงมา คือ ด้านการนิเทศการศึกษา ( = 4.18, SD.= 
0.60) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ( = 4.09, SD.= 0.60)  
และ 3) องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก กับการด าเนินงานวิชาการของ
สถานศึกษาในระดับสูง (r = .857) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค าส าคัญ: การท างานเป็นทีม, การด าเนินงานวิชาการ 
 

Abstract 
               The purposes of this research were to study: 1) the teamwork components of the schools, 
2) the academic administration of the schools and 3) the relationship between teamwork 
components and academic administration of schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 5. The samples were 128 school administrators and academic administrators. The research 
instrument were five-rating scale questionnaires, of which the questionnaire for teamwork 
components had the reliability at .93 and that for academic administration had the reliability at .96. 
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The statistical tools used for data analysis were mean, standard deviation and Pearson’s correlation 
coefficient. The results indicated that:  1) for overall and each aspect, teamwork components of the 
schools had high levels of the scores, of which the highest mean was in the human relations ( = 4.20, 
SD.= 0.70), followed by trust in each other ( = 4.13, SD.= 0.69), and the lowest mean was in defining 
objectives and goals clearly ( = 4.00, SD.= 0.68); 2) for overall and each aspect, academic 
administration of the schools also had high level of scores, of which the highest mean was in the 
curriculum development ( = 4.25, SD.= 0.61), followed by supervision ( = 4.18, SD.= 0.60) and the 
lowest mean was in testing, evaluation, and transfer of academic results ( = 4.09, SD.= 0.60); and 3) 
the teamwork components of the schools was found to have positive relationship with the academic 
administration (r = .857) at the statistical significance of .01. 
Keywords: Teamwork, Academic operation 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     วิชาการเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา 
การพิจารณาคุณภาพของสถานศึกษาต้องอาศัยงาน
ทางด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยพิจารณาวิธีการและ
ผลผลิตของระบบงานวิชาการ อันได้แก่ วิธีการสอนของ
ครู การบริหารงานวิชาการ ผลส าเร็จของครู ทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นต้น ดังนั้นงานวิชาการจึงเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จ 
และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องด าเนินการ กระตุ้นและส่งเสริมให้ครู
ร่วมมือกัน ในการปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษา
อยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักวางแผน การ
ติดต่อสื่อสารการประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา 
การวินิจฉัยสั่งการ การมอบหมายงานให้ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการบรรลุ จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] งานหลักท่ีส าคัญ
ของขอบข่ายงานวิชาการนั้นมีนักวิชาการ และหน่วยงาน
ก าหนดขอบข่ายงานวิชาแตกต่างกันไป โดยมีขอบข่าย
งานวิชาการที่สถานศึกษามีการด าเนินงานที่ส าคัญ 5 
ด้ าน ประกอบด้วย การวัดผล ประเมินผล  และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การนิเทศการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา และ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา ตามแนวคิด และงานวิจัยของ ชุมศักดิ์  
อินทร์รักษ์ [2] ; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน [3] ; บุญเติม  เจริญ [4] ; ชุลี  รุ่งพานิช [5] ; 
โสภา  วงษ์นาคเพ็ชร์ [6] ; วิเชียร ยอดจักร์ [7] ; ภัคจิรา  
อาลัยญาติ [8] ; วิมล  เดชะ [9]  

     การด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา จากงานวิจัย
ของ อ านวย  มีสมทรัพย์ [10] ; ชัยวัฒน์  นนท์ยะโส [11] 
และสุวรรณา  พงษ์ผ่องพูล [12] ช้ีให้เห็นว่า การท างาน
เป็นทีมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา ซึ่งการท างานเป็นทีมจะช่วยให้
เกิดความส าเร็จในงาน โดยบุคลากรต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน 
ต้องส่งเสริม และร่วมกันพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้สมาชิก
และทีมมีศักยภาพและมีความพร้อมในการท างาน ทีมที่
ส า มา รถท า ง าน ให้ ปร ะสบความส า เ ร็ จ ไ ด้  ต้ อ ง
ประกอบด้วยความสามารถพิเศษ (Talent) ความรู้ 
(Knowledge) การมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในองค์กร 
ประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับวิธีการท างาน [13] 
เป็นเพราะความเช่ือที่ว่ามนุษย์แต่ละคน มีความรู้ 
ความสามารถแตกต่างกัน อีกทั้งความรู้ความสามารถ 
และศักยภาพในตัวบุคคลมีขอบเขตที่จ ากัด จึงต้องมา
ร วมกลุ่ ม กั น  เ พื่ อ น า จุ ด ดี  จุ ด ด้ อ ย  ค ว าม รู้ แ ล ะ
ความสามารถที่แตกต่างกัน ในส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละคน
มาร่วมกันท างาน ให้บรรลุตามเป้าหมายของทีม ซึ่ง
องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมนั้นมีนักวิชาการกล่าว
ไว้แตกต่างกันออกไป โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
ท างานเป็นทีม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการท างาน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ด้านการ
มีมนุษยสัมพันธ์ และด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน ตามแนวคิดและงานวิจัยของ วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์ 
[14] ; อ านวย  มีสมทรัพย์ [10] ; พัชราภรณ์  เย็นมนัส 
[15] ; จริยา  เห็นงาม [16]  
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     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็น
หน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาใน
สังกัดระดับมัธยมศึกษา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด
อ่างทอง จังหวัดชัยนาท และจังหวัดลพบุรี มีโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 64 โรง ซึ่งภารกิจหลักของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความ
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาที่ได้ก าหนดจุดเน้น เพื่อเป็น
แนวทางการด าเนินงานวิชาการ คือ ด้านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการทดสอบ การประเมิน และการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ด้าน ICT เพื่อการศึกษา และ
ด้านการบริหารจัดการ และตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 รวมไปถึงค่านิยมในการท างานร่วมกันและการ
ท างานเป็นทีมด้วย [17] 
     แต่อย่างไรก็ตามผลการด าเนินการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่ผ่าน
มายังพบว่า คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มา ก ที่ สุ ด  ( 4 5 . 3 7 )  ส่ ว น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด (27.10) โดยมีค่าเฉลี่ย 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ 37.04 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้กับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของ สพม.5 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ [17] ส่วนคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมากที่สุด (49.42) ส่วนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด (22.94) โดย
มีค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ 34.10 ซึ่งน้อย
กว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. และระดับประเทศ และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กับ สพฐ. พบว่า ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของ สพม.5 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กับ
ระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ สพม.5 
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ยกเว้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย [17] จากผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานช้ีให้เห็นว่าการด าเนินงานวิชาการยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร  
     จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยใน
ฐานะเป็นครูผู้สอน มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
การท างานเป็นทีม และการด าเนินงานวิชาการของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5  จึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมที่สัมพันธ์
กับการด า เนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่ เกี่ ยวข้องในการจัด
การศึกษาน าผลการวิจัยไปประยุกต์เป็นแนวทางและ
เทคนิคในการส่งเสริมการท างานเป็นทีม และการ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลของผู้เรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาระดับองค์ประกอบของการท างานเป็น
ทีมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  
     2.2 เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานวิชาการของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5    
     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
การท างานเป็นทีมกับการด า เนินงานวิชาการของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่าย
วิชาการ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จ านวน 64 แห่ง  
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3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ องค์ประกอบของการ
ท างานเป็นทีม ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การมี
ส่วนร่วมในการท างาน 2) การก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน 3) การสื่อสารที่เปิดเผย 4) การมี
มนุษยสัมพันธ์ และ 5) การให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน     
     3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การด าเนินงานวิชาการ 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1)  การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 2) การนิเทศการศึกษา 
3) การจัดการเรียนรู้ 4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และ 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยองค์ประกอบ
ของการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการท างาน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ชัดเจน ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ด้าน
การมีมนุษยสัมพันธ์ และด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ตามแนวคิดและงานวิจัยของ วราภรณ์  ตระกูล
สฤษดิ์ [14] ; อ านวย  มีสมทรัพย์ [10] ; พัชราภรณ์  เย็น
มนัส [15] ; จริยา  เห็นงาม [16] และกรอบแนวคิดการ
ด าเนินงานวิชาการ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
และ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ตามแนวคิด และงานวิจัยของ ชุมศักดิ์  
อินทร์รักษ์ [2] ; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน [3] ; บุญเติม  เจริญ [4] ; ชุลี  รุ่งพานิช [5] ; 
โสภา  วงษ์นาคเพ็ชร์ [6] ; วิเชียร ยอดจักร์ [7] ; ภัคจิรา  
อาลัยญาติ [8] ; วิมล  เดชะ [9] แสดงดังรูปที ่1 
 

 

ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

                                            รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สมมุติฐานการวิจัย 
     องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์ 
กับการด า เนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 128 
คน  
 
6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 
ตอน ดังนี ้

องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 
1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  
2.  ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ชัดเจน  
3.  ด้านการสื่อสารอย่างเปดิเผย  
4.  ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์  
5.  ด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน   

การด าเนินงานวิชาการ 
1.  ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ 

เทียบโอนผลการเรียน  
2.  ด้านการนิเทศการศึกษา  
3.  ด้านการจัดการเรยีนรู้ในสถานศึกษา  
4.  ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
5.  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาใน 

สถานศึกษา 
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     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของการ
ท างานเป็นทีมของสถานศึกษา  มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของ     
ลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อ
ค าถาม จ านวน 20 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วม
ในกา รท า ง าน  จ า น วน  4 ข้ อ  ด้ า น กา รก า หน ด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน จ านวน 3 ข้อ ด้าน
การสื่อสารอย่างเปิดเผย จ านวน 4 ข้อ ด้านการมีมนุษย
สัมพันธ์ จ านวน 5 ข้อ และด้านการให้ความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน จ านวน 4 ข้อ  
     โดยแบบสอบถามมีคา่ดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of item objective congruence : IOC) โดยค่า IOC ที่
ได้อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .93  
     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงาน
วิชาการของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ท 
(Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อค าถาม 
จ านวน 19 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน จ านวน 4 ข้อ ด้าน
การนิเทศการศึกษา จ านวน 4 ข้อ ด้านการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา จ านวน 4 ข้อ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน 3 ข้อ และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา จ านวน 4 ข้อ 
     โดยแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index 
of item objective congruence : IOC) โดยค่า IOC ที่
ได้อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .96  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
     ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 5 โดยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อม
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไป
ยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และน าแบบสอบถามที่
ได้รับคืนมาท าการตรวจนับ โดยได้รับคืนตามจ านวนที่ได้
ก าหนดไว้ในกลุ่มตัวอย่าง 128 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล   
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม
ของสถานศึกษา และข้อมูลการด าเนินงานวิชาการของ
สถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  

     วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการ
ท างานเป็นทีมกับการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
  
7. สรุปผลการวิจัย  
     7.1 องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08) 
และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ( = 4.20) 
รองลงมา คือ ด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ( = 
4.13) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ( = 4.00)       
     7.2 การด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.18) และรายด้านมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( = 4.25) รองลงมา คือ 
ด้านการนิเทศการศึกษา ( = 4.18) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน ( = 4.09)     
     7.3 องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของ
สถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับการ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาในระดับสูง (r = .857) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ 
การให้ความไว้วางใจซึ่งกัน และกัน (r = .771) รองลงมา 
คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ (r = .748) และด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน (r = .447)  
 
8. อภิปรายผล 
     8.1 องค์ประกอบของการท า งานเป็นทีมของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ รองลงมา คือ ด้าน
การให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 5 ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม 
ดังจะเห็นได้จากนโยบายที่ให้สถานศึกษาจัดโครงสร้าง
การบังคับบัญชาท่ีชัดเจนมีการกระจายอ านาจการบริหาร 
การมีส่วนร่วม มีค่านิยมในการท างานร่วมกัน และการ
ท างานเป็นทีม ซึ่งการท างานเป็นทีมมีความส าคัญต่อ
สถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการท างานเป็นทีม เป็น
การรวบรวมความสามารถและทักษะของบุคคลในด้านที่
แตกต่างกัน มาร่วมกันท างาน และจะสามารถท าให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ และน าความคิดที่สร้างสรรค์ของแต่
ละบุคคลมาท าให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประสิทธิภาพ
และความส าเร็จของสถานศึกษา ส่วนในประเด็น
องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของสถานศึกษา ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจาก 
การมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการร่วมมือ
กันท างาน เป็นการแสดงปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะท าให้
เกิดความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
จริ ง ใจและปรารถนาดี ต่ อกัน  มี ความร่ วมมื อกัน
ด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน และ ร่วมกันด าเนินงานอย่างมี
ความสุข และในประเด็นองค์ประกอบของการท างานเป็น
ทีมของสถานศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจาก 
บุคลากรในสถานศึกษาอาจเข้ า ใจว่ าการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือสถานศึกษาบางแห่งยังไม่เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของสถานศึกษาเท่าที่ควร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิริ รัตน์   แก้วสมบัติ  [18] เรื่ อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 2 พบว่า การท างานเป็นทีมของครู 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการท างานเป็นทีมเฉลี่ย
สูงสุด คือ มนุยสัมพันธ์ที่ดี     
     8.2 การด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวม 
และรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ยสู งสุด  คื อ  ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรของ
สถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ย มศึ ก ษา  เ ข ต  5 ส่ ว น ใหญ่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ มีการศึกษาระดับปริญญาโท และมี
ประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 16 ปี   จึ งมี
วิสัยทัศน์ และให้ความส าคัญกับงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจ
หลักของสถานศึกษา งานวิชาการเป็นงานที่มุ่ งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นตัวก าหนดปริมาณงานของ
สถานศึกษา เมื่อสถานศึกษามีงานวิชาการมากปริมาณ
งานด้านอื่น ๆ ย่อมมีมากตามไปด้วย งานวิชาการเป็น
เครื่องก าหนดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่สถานศึกษา 
เป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา และเป็น
เครื่องช้ีวัดความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักใน
สถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการ 
กระตุ้นและส่งเสริมให้ครูร่วมมือกัน ในการปรับปรุงงาน
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ เสมอ ดั งนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่ ละแห่ งจึ งต้ องรู้ จั กวางแผน การ
ติดต่อสื่อสารการประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา 
การวินิจฉัยสั่งการ การมอบหมายงานให้ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการบรรลุ จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้การ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
ส่วนการด าเนินงานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านการวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
เนื่องจาก กระบวนการวัดผลประเมินผลต้องอาศัยความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนินงาน ซึ่งบุคลากรบางคนอาจยัง
ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคจิรา  
อาลัยญาติ [8] เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านหลักสูตร  
     8.3 องค์ประกอบของการท า งานเป็นทีมของ
สถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับการ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัย ทั้งนี้เนื่องมาจากในงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลัก 
หรือหัวใจของสถานศึกษาน้ันจ าเป็นต้องอาศัยการท างาน
เป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
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เกี่ยวกับการวางแผน และล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การสื่อสารแบบเปิดเผย การให้ความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน ซึ่ งมีความส าคัญทางบวกในระดั บมาก 
หมายความว่า ถ้าบุคลากรในสถานศึกษาใดมีการท างาน
เป็นทีมมาก ก็มีแนวโน้มที่ท าให้งานวิชาการมีการปฏิบัติ
มากตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิ ภาพ ในทางตรงกันข้ ามถ้ าบุคลากรใน
สถานศึกษาใดมีการท างานเป็นทีมน้อย ก็มีแนวโน้มที่ท า
ให้งานวิชาการมีการปฏิบัติน้อยตามไปด้วย ซึ่งไม่ส่งผลดี
ต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ส่วนองค์ประกอบการ
ท างานเป็นทีม ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ ชัดเจน มีความสัมพันธ์ทางบวก กับการ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาในระดับปานกลาง 
อาจเนื่องมาจาก บุคลากรในสถานศึกษาอาจเข้าใจว่าการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้ยังมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย  มีสมทรัพย์ 
[10] เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็น
ทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
พบว่า  การท า งานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกระดับค่อนข้างสูง   
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกัน โดยร่วมเสนอ
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์กับสถานศึกษา 
     9.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูประจ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มจัดท าข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
ตามหลักวิชาการ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็น
ผู้จัดท าธนาคารข้อสอบ ซึ่งถ้าสถานศึกษาใดมีความพร้อม
ในการจัดเก็บด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ก็จะท าให้ครูน า
ข้อสอบมาใช้ได้สะดวกขึ้น 

     9.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมทุกด้าน เนื่องจากเมื่อ
มีการปฏิบัติมากมีแนวโน้มที่จะท าให้การปฏิบัติงาน
วิชาการมากตามไปด้วย  
9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางของการท างานเป็นทีม
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน  
     9.2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการด าเนินงาน
วิชาการของสถานศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
     9.2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการท างานเป็นทีมที่
ส่งเสริมการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล และ3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติทุกช้ันปีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 240 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
อาชีพของครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัว/เดือน และสถานภาพผู้ปกครองไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุและ
ช้ันปีท่ีศึกษามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้แก่ หน่วยงานควรมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับประชาธิปไตย ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาที่ถูกต้อง ด าเนินการพัฒนาด้านการใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดทั้งมีพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
ค าส าคัญ: แนวทาง, การพัฒนา, กิจกรรมการเรียนรู้, ประชาธิปไตย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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Abstract 
               This research had three purposes including: 1) to study the level of development for 
promoting democratic learning activities of the undergraduates in Surindara Rajabhat University, 2) to 
compare the development for promoting democratic learning activities of the undergraduates in 
Surindara Rajabhat University by considering the personal factors, and 3) to propose the guidelines 
for development and promotion of democratic learning activities of the undergraduates in Surindara 
Rajabhat University. The sample were 240 Public Administration undergraduates in the Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Surindara Rajabhat University. The research instrument was a 
questionnaire, and the obtained data were statistically analyzed for frequency, percentage, mean, 
standard deviation, independent-samples t-test, One-Way ANOVA, and, apart from that, the 
qualitative data were subjected to content analysis. The research findings revealed that: 1) for 
overall, the development for promoting  democratic learning activities of the undergraduates in 
Surindara Rajabhat University was at a high level; 2) the development for promoting democratic 
learning activities of the undergraduates in Surindara Rajabhat University by considering the personal 
factors, including gender, family’s occupation, family’s incomes/month, and parental status, were 
shown to be no different, but age and year of study were found to be significantly different at the 
statistical level of 0.05; and 3) the guidelines for development and promotion of democratic learning 
activities of the undergraduates in Surindara Rajabhat University were that the organization should 
have a variety of democratic activities, provide students the correct information, exercise the use of 
their rights for voting, and develop the knowledge about democracy.   
Keywords: Guidelines, Development, Learning Activities, Democracy, Surindara Rajabhat University 
 
1. บทน า 
     ประชาธิปไตย (Democracy) ถือเป็นระบอบการ
ปกครองแบบรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดใน
โลกปัจจุบัน ซึ่งการบริหารอ านาจรัฐมาจากเสียงข้างมาก
ของพลเมือง ผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยพลเมือง
อาจใช้อ านาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไป
ใช้อ านาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ ว่า
พลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการ
ปฏิบัติของรัฐ และก าหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดง
ความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน[1] ซึ่งการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ประชาธิปไตยจึงถือเปน็
เครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย  
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 7 ได้มีการก าหนดเอาไว้ว่า ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มี
ความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
  แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถบรรลุผลตาม
เจตนารมณ์อย่างแท้จริงได้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจอย่างชัดเจนในสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในฐานะ
พลเมืองของประเทศเท่าท่ีควร โดยสาเหตุที่ส าคัญนั้นเกิด
ขึ้นมาจากการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริงในเนื้อหาสาระและแก่นแท้ของประชาธิปไตย[2] 
อันสะท้อนให้เห็นได้จากงานวิจัยของสุภาพร ชัยฤกษ์[3] 
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ที่พบว่า ประชาชนและเยาวชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาและ
หลักการที่เป็นวิธีคิดและวิถีการด าเนินชีวิต โดยมองเห็น
ว่าการเมืองใช่เรื่องของประชาชน ประชาชนมีหน้าที่ที่
เพียงการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น ในท านอง
เดียวกันกับพรศิริ นาคล าภา[4] ท่ีพบว่าสภาพปัญหาและ
อุปสรรคที่มีผลต่อบทบาทผู้บริหารและผู้น าชุมชนในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยทางตรงนั้นเกิดจากขาดการสื่อสาร
ที่กระจายไม่ทั่วถึง และมีพื้นที่กว้าง 68.89 ตาราง
กิโลเมตร รวมถึงกิจกรรม/โครงการที่น าเสนอผ่านเวที
ประชาคมนั้น เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขก็ท าให้ประชาชนไม่
เห็นความส าคัญด้วยเช่นกัน 
 เพราะฉะนั้น การปลูกฝังประชาชนเพื่อให้มีความรู
ความเข้าใจในเชิงเนื้อหาและหลักการของประชาธิปไตย
และมีวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตยนั้นจึงจ าเป็นจะต้อง
ท าการอบรมบ่มนิสัยต่อเนื่องตลอดไปทั้งในระดับอนุบาล
ศึกษา ประถมศึกษา อุดมศึกษา และในวัยผู้ใหญ่ เพื่อให้
มีค่านิยมและมีทัศนคติที่ดี มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่
เหมาะสม มีวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตย รวมตลอดทั้ง
มีความรู้ความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระและแก่นแท้ของ
ประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง และ
ยั่งยืนต่อไป 
 ดัวยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยเลือกศึกษา
นั ก ศึ กษ า ส า ข า วิ ช า รั ฐ ป ร ะ ศ า สน ศ าส ต ร์  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์เป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้ มีข้อสงสัยในแง่ที่ว่าการ
พัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์อยู่ในระดับใด การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เมื่อจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร และจะมีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นอย่างไร ซึ่งผล
การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนที่ เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
     2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติทุกช้ันปี (ปี 1-4) 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีจ านวน
นักศึกษาทั้งสิ้น 599 คน (ส านักงานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 
6 ธันวาคม 2559) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 240 ราย ซึ่ง
ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)[5] ที่ระดับค่าความ
เชื่อมั่น 95%  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน
ดังนี้คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ช้ันปีที่ศึกษา อาชีพของครอบครัว รายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว/เดือน และสถานภาพผู้ปกครอง ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามประเภทแบบเลือกตอบ 
(Check list) 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของ
นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ สุ ริ น ท ร์  6 ด้ า น
ประกอบด้วย 1) ด้านบทบาทของผู้สอนในการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย 2) ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประชาธิปไตย ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย 4) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยและเป็น
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 5) ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้น ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
และมี ส่ วนร่ วม ในการพัฒนา ชุมชนท้ อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติตามวิถีประชาธิปไตย และ 6) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นเรื่องระบอบการ
ปกครอง ประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติในสังคมไทยการเกื้อหนุน  ซึ่งเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
  ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับแนวทางการ
พัฒนา กา รส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม กา ร เ รี ย น รู้
ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ซึ่ ง เ ป็ น ค า ถ า ม แ บ บ ป ล า ย เ ปิ ด  (Open-Ended  
Question) 
 ทั้งนี้ ได้มีการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด จากนั้นน า
แบบสอบถามที่ทดลองใช้มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 
Coefficient) โดยการใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) 
[6] ผ ล จ า ก ก า ร ค า น วณ ได้ ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากบั 0.916 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.3.1 จัดท าหนังสือขออนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3.2 จัดเตรียมความพร้อมของแบบสอบถามให้มี
จ านวนเพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากนั้นน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 3.3.3 น าแบบสอบถามไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่ มตั วอย่ า ง  โดยลงพื้ นที่ ภ าคสนาม ไปเก็ บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมท้ังทีมนักวิจัย 

 3.3.4 รวบรวมแบบสอบถามและน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องความสมบูรณ์เพื่อก าหนดรหัสและน าไป
วิเคราะห์ประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
กรณีที่ยังไม่สมบูรณ์จะด าเนินการเก็บรวบรวมใหม่อีกครั้ง 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  
     การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยช้ินนี้ ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ และน าเสนอข้อมูลและใช้ค่าสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) สถิติการทดสอบค่าที (Independent 
Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Anova) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่
ของเนื้อหา (Category) และน ามาสังเคราะห์เป็น
ประเด็นร่วมหรือประเด็นหลัก (Theme) และอธิบาย
เนื้อหา (Text) 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.70 มีอายุอยู่ในช่วง 21 ปี จ านวน 74 คน คิด
เป็นเป็นร้อยละ 30.80 ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 มากที่สุด 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 ครอบครัวมีอาชีพ
เกษตรกร จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 มี
รายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10,000-15,000 
บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 44.60 โดยส่วน
ใหญ่มีสถานภาพผู้ปกครองอาศัยอยู่ด้วยกัน จ านวน 209 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.10   
 4.2 การพัฒนาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     
(X = 4.09, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า 
การพัฒนาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านบทบาทของผู้สอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.14, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ
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ประเทศชาติตามวิถีประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.11, S.D. = 0.57) ด้านการจัดกิจกรรมการ
เ รี ยนรู้ ที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ มี ส่ วนร่ ว ม ในกิ จกรรม
ประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.92) ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 
0.59) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้น
เรื่องระบอบการปกครองประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการ
ออกเสียงประชามติในสังคมไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (
X = 4.08, S.D. = 0.63) ส่วนการพัฒนาการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04, S.D. = 
0.60) ทั้งนี้ สามารถแยกพิจารณาออกเป็นรายด้านดังน้ี 
       4.2.1 ด้านบทบาทของผู้สอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.14, S.D. =0.58) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ความเคารพในความคิดเห็นของ
ผู้เรียนทุกคน (X = 4.22, S.D. =0.67) รองลงมาคือ มี
การใช้เหตุผลและปัญญาในการแก้ไขปัญหา ( X = 4.16, 
S.D. =0.73) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการยอมรับในความหลากหลาย
ของผู้เรียนทางด้านร่างกายบุคลิกภาพสติปัญญาและ
อารมณ์ (X = 4.08, S.D. =0.683) 
       4.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.04, S.D. =0. 0.60) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มี
การส่ ง เสริมการจั ดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ ยวกับ
ประชาธิปไตย (X =4.12, S.D. =0.73) รองลงมาคือ มี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนสร้างแผนผัง
ความคิด ( X =4.06, S.D. =0.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเล่นเกม
และการสังเกตการเล่นตามกฎกติกาท่ีก าหนด (X =4.02, 
S.D. =0.75) 

      4.2.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของ
การด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. =0.59) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์
จากสถานการณ์จริ งด้ วยการตั้ งประเด็นค าถามที่
เหมาะสม (X =4.17, S.D. =0.73) รองลงมาคือ มีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสังเกตและเปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่างของการด าเนินชีวิตในสังคมโดยใช้
เหตุผลและเคารพในความแตกต่าง ( X =4.17, S.D. 
=0.71 ) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมฝึกฝนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการฟัง
และการสื่อสารอย่างสันติ (X = 3.99, S.D. =0.72) 
      4.2.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยและเป็น
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X =4.10, S.D. =0.92) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่มที่เน้นบทบาท
ของผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มตามวิถีประชาธิปไตย (X
=4.10, S.D. =0.70) รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของ
มหาวิทยาลัย ( X =4.10, S.D. =0.70) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเองตามสถานการณ์จริง (X = 4.02, S.D. 
=0.77) 
 4.2.5 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
ที่เน้น ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติตามวิถีประชาธิปไตย โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.11, S.D. 
=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการฝึกฝน
ทักษะในกิจกรรมที่เป็นผลให้ผู้เรียนรับรู้ศักยภาพของ
ตนเองทั้งทางร่างกายสติปัญญาและอารมณ์เพื่อการ
พัฒนาตน (X =4.20, S.D. =0.69) รองลงมาคือ มีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ เรียนฝึกฝนทักษะ
วิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองการวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้
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เหตุผลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องผู้สูงอายุทั่วไป (X =4.09, 
S.D. =0.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ส่ วนรวม ของ ชุมชนและท้องถิ่ นของตนเองตาม
สถานการณ์จริง (X = 4.02, S.D. =0.77) 
      4.2.6 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ป ร ะชา ธิ ป ไ ตยที่ เ น้ น เ รื่ อ ง ร ะบอบก า รปกครอ ง
ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตใิน
สังคมไทย  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     (
X =4.08, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ให้เรียนรู้เข้าใจและเห็นความส าคัญบทบาทหน้าที่ของพ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง (X =4.15, S.D.= 0.71) รองลงมาคือ 
มีงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เรียนรู้เข้าใจและเห็น
ความส าคัญบทบาทหน้ าที่ ขอ งผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น             
(X = 4.07, S.D. =0.78) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกตั้งและ
ออกเสียงประชามติในสังคมไทย โดยการจัดกิจกรรมการ
วิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทยด้วย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล (X =4.06, S.D. =0.76) 
 4.3 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาด้านการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อาชีพของครอบครัว รายได้
เฉลี่ยของครอบครัว/เดือน และสถานภาพผู้ปกครองไม่มี
ความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุและช้ันปีที่ศึกษามีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
     4.4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้แก่ ควรมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับประชาธิปไตย ควรมีการ
ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาที่ถูกต้อง ควรมีการพัฒนาด้านการ
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดทั้งควรมีพัฒนาด้าน
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 
 
 
 

5. อภิปรายผล 
     5.1 ด้านบทบาทของผู้สอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาธิปไตย กรณีที่พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ความเคารพในความคิดเห็นของ
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้ความเคารพซึ่งกัน
และกันเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่ต้องมีในคนทุกคนจะท าให้การ
ด าเนินชีวิตที่ไม่ เบียดเบียนคนอื่น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปทุมพร รอดกระต่าย [7] ที่พบว่า การ
พัฒนา กา รส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม กา ร เ รี ย น รู้ 
ประชาธิปไตยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ด้านบทบาทของ
ผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 5.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กรณีที่พบว่าโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มี
การส่ ง เสริมการจั ดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ ยวกับ
ประชาธิปไตย แสดงให้ว่าการให้ความส าคัญกับกิจกรรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยนั้นจะส่งผลต่อการ
พัฒนาด้านผู้เรียนได้อย่างมาก จึงจ าเป็นต้องมีการการจัด
กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ ให้กับนักศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[8] ที่ว่าการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีพฤติกรรม
หรือวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีเจตคติ ค่านิยม และศรัทธา
การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขนั้น จ าเป็นต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับวัยวุฒิของผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย  
  5.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่
เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนิน
ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กรณีที่พบว่าโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์
จากสถานการณ์จริ งด้ วยการตั้ งประเด็นค าถามที่
เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าการมีทักษะในตนเองและการ
หมั่นฝึกฝนทักษะมีการตั้งค าถามในการคิดวิเคราะหท์ี่ดีใน
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ตนจะท าให้มีการพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[9] ที่ว่า การฝึกฝนทักษะที่
ดีจะน าไปสู่การมีทัศนคติ  ค่านิยม เจตคติที่ดีต่อวิถี
ประชาธิปไตย 
 5.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยและเป็นพลเมือง
ดีในสังคมประชาธิปไตย กรณีที่พบว่าโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ มี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่มที่เน้น
บ ทบ า ท ขอ งผู้ น า ก ลุ่ ม แ ล ะ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ต า ม วิ ถี
ประชาธิปไตยแสดงให้เห็นว่าการท างานเป็นกลุ่มคณะมี
ความร่วมมือกันในกลุ่มคณะนั้นเป็นสิ่งส าคัญในการ
ด าเนินวิถีประชาธิปไตย จะสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ไปได้ด้วยง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
สวิง ตันอุด และคณะ[10] ที่พบว่า จุดแข็งของพลเมือง
อยู่ที่การมีส านึกร่วมต่อสังคม มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม 
และเครือข่ายมีความร่วมมือ การพัฒนากลไกการมีส่วน
ร่วมของพลเมืองในทุกระดับเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
องค์กรสามารถจัดการตนเอง สภาพลเมืองที่ดีควรมี
ลักษณะส าคัญ 6 ประการประกอบด้วย หลักการของสภา
พลเมือง อ านาจหน้าที่ของสภาพลเมือง กลไกของสภา
พลเมือง สภาพลเมืองระดับต่างๆ กระบวนการ และวาระ
การเปิดสภา 
 5.5 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่
เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่ น  และประ เทศชาติตามวิ ถี
ประชาธิปไตย กรณีที่พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการฝึกฝนทักษะในกิจกรรมที่เป็นผลให้
ผู้เรียนรับรู้ศักยภาพของตนเองทั้งทางร่างกายสติปัญญา
และอารมณ์เพื่อการพัฒนาตน แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยซึ่งนอกจากจะท าให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ แล้ว ยัง
ช่วยให้สามารถค้นหาศักยภาพของตนเองโดยไม่ต้อง
พึ่งพาคนอื่น ซึ่งสอดคล้องกับที่กมลวรรณ คารมปราชญ์ 
คล้ายแก้ว[11] ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างความเป็นพลเมือง
ดีให้กับคนในสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้

การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศมีความมั่นคง
  
  5.6 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่
เน้นเร่ืองระบอบการปกครองประชาธิปไตยการเลือกต้ัง
และการออกเสียงประชามติในสังคมไทย กรณีที่พบว่า
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เรียนรู้เข้าใจ
และเห็นความส าคัญบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองแสดงให้ เห็นว่าบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่
ผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และพัฒนาของ
นักศึกษาช่วยในการอบรมสั่งสอนปลูกฝังจิตส านึกที่ดี
ให้กับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัลลภา วงศ์
ศักดิรินท์[12] ที่พบว่า พฤติกรรมในการส่งเสริมการมี
วินัยในตนเองแก่นักเรียนของผู้ปกครอง เพื่อให้บุตร
สามารถประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
     5.7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ที่พบว่า เพศ อาชีพของครอบครัว รายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว/เดือน และสถานภาพผู้ปกครองไม่มีความ
แ ต ก ต่ า ง กั น  อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ 0.05               
ก็เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประชาธิปไตยในรูปแบบที่หลากหลายและ
เหมาะสมสอดคล้องตามสภาพของผู้เรียนแต่ละคน ส่วน
กรณีที่พบว่า อายุและช้ันปีที่ศึกษามีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 นั้น แสดงให้เห็นว่าอายุ
และช้ันปีที่ศึกษามีผลต่อการพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะนักศึกษา
ที่มีอายุและช้ันปีที่ศึกษามากกว่าจะมีความเข้าใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่ งท าให้
สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยได้
มากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีอายุและชั้นปีท่ีศึกษาที่ต่ ากว่า 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ควรมีการก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีความชัดเจน ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนควรก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ
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โดยเน้นส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการยอมรับ
ในความหลากหลายของผู้ เ รี ยนทางด้ านร่ างกาย
บุคลิกภาพสติปัญญาและอารมณ์ จัดกิจกรรมการเล่นเกม
และการสังเกตการเล่นตามกฎกติกาที่ก าหนด จัด
กิจกรรมฝึกฝนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการฟังและการ
สื่อสารอย่างสันติ และการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อส่วนรวมของชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
ตามสถานการณ์จริ ง  ตลอดจนการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
ในสังคมไทย โดยการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาทาง
การเมืองของประเทศไทยด้วยข้อเท็จจริงและเหตผุล ทั้งนี้
จะต้องมีการค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เน้นกระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้ควรเน้นการฝึก
ทักษะให้ปฏิบัติจริง ฝึกฝนให้ผู้ เรียนได้รู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 6.2.1 ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการท างานวิจัย 
 6.2.2 ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยที่เน้นผู้สอนเป็นส าคัญในการท างานวิจัย 
 6.2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  6.2.4 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมประชาธิปไตยของสถานศึกษาในหลายๆ 
คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และ3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ตรวจสอบรูปแบบที่สร้างขึ้นจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) แหล่งข้อมูลคือ อาจารย์มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนลา่ง ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีปัญหาใน 6 ด้าน คือ (1) การจัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีที่ยัง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนยังไม่มีกระบวนการที่พัฒนา
นักศึกษา ชุมชนหรือสังคมที่ยั่งยืน (3) กระบวนการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่ายังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม (4) ยังไม่มีรูปแบบในการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ (5) การประเมิน
ความส าเร็จของรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมยังไม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และ(6) กรอบการบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วมยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มี 6 องค์ ประกอบหลัก และ30 องค์ประกอบย่อย 3) 
ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการ, ตอบสนองความต้องการของสังคม, มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 
 

Abstract 
               The purposes of this study were: 1) to study the state of academic services administration 
to meet the requirements of the society of the University in The lower Northern Part of Thailand; 2) 
to create a model of academic services administration to meet the requirements of the society of 
the University in The lower Northern Part of Thailand and 3) to examine a model of  academic 
services administration to meet the requirements of the society of the University in The lower 
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Northern Part of Thailand. The Qualitative Quantitative were applied in these research. The 
population were University professors of the University in The lower Northern Part of Thailand. 
Evaluated the feasibility and the benefits of the model. The finding are indicated as follows: the 
state of academic service administration to meet the requirements of the society of the University in 
The lower Northern Part of Thailand was problematic In 6 aspects: (1) the problems of planning 
services the Social for the year didn’t comply with the requited; (2) the issue of project service to 
the society planned to process that contributes to the development of students, community and 
society sustainable; (3) The problems in project academic services administration to the society 
didn’t comply with the requirements of society; (4) issue of the form to evaluate success as an 
indicator of the plans and programs; (5) The problems of assessing the success of the model didn’t 
sustainable development; and (6) the issue of the performance of management services to the 
society engaged didn’t conform to the standard. 2) A model of the academic service administration 
to meet the requirements of the society of the University in The lower Northern Part of Thailand 
comprised 6 components and 30 sub-components; The evaluation results of the model academic 
services administration to meet the of the society of the University in The lower Northern Part of 
Thailand. The opinions about the possibility nd the utility standards to adoption at a high level.  
Keywords: A model of academic services administration, to meet the requirements of the society, 
the University in The lower Northern Part of Thailand. 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       
     สืบเนื่องจากการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของสังคมโลก 
(Global village) ในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในผู้น าการร่วมก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จึงต้องเน้นเรื่องการจัดการศึกษาให้คน
ไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลที่มีการ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นประเด็น
ปัญหาส าคัญที่ท าให้คนไทยต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ 
เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาคนในประเทศให้ได้รับการพัฒนามี
ความรู้ความสามารถ ก้าวไปสู่สากลได้ จึงเป็นหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาคนใน
ประเทศ และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถออกสู่
ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ    
     มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่างซึ่ งล้วนมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนมาก และเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งวิชาการที่
อื่น จึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งสามารถจัดใน

รูปแบบของการบริการแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม นอกจากจะเป็น
การท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ด้วย เช่น เป็นการเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ของอาจารย์ อันน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรที่สามารถน าไปบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 
ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาด้วย [1] เพื่อให้สอดคล้อง
กับพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ก าหนดให้ทุก
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมไว้ 
และสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ที่ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาสถาบันอุดมศึกษาไร้ทิศทางและขาด
ประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่
จะต้องแสวง หารูปแบบที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาคน และเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นที่ถือได้ว่า
เป็นผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างมีนัยส าคัญ 
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    การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ผ่านมาจะพบว่า ผล
การด าเนินงานยังไม่มีความต่อเนื่องและไม่ยั่งยืน อีกทั้งยัง
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากภาพสะท้อนทาง
สังคมที่เคยได้รับบริการทางวิชาการมาก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มี
การพัฒนาให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม และรูปแบบการให้บริการ
วิชาการส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การส่งเสริมด้านการประกอบ
อาชีพอิสระ แต่ไม่มีการน าเทคโนโลยีไปใช้อย่างจริงจัง ท า
ให้การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมไม่มีคุณภาพ ผู้ที่
ท าหน้าที่บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมจึงต้องเร่งหา
รูปแบบที่จะน ามาใช้พัฒนานักศึกษา สังคมหรือชุมชนให้
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้ชัดเจน ซึ่งจาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีผู้ใดหรือหน่วยงานใดท า
ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
เพื่อน าผลจากการศึกษาไปสร้างรูปแบบการบริหารงาน
บริการวิชาการแก่สังคมที่มีความเป็นไปได้ต่อการน าไป
ปฏิบัติและความเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดความ
เชื่อมั่น และก้าวไปสู่ระดับสากลพร้อมๆ กันได้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคนและประเทศชาติ ต่อไป 
 
2. ค าถามของการวิจัย 
     2.1 สภาพการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง เป็นอย่างไร 
     2.2 รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง ที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 
และมีความเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ควรเป็นอย่างไร 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     3.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
     3.2 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
    3.3 เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยครั้ง เป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
    ช่วงที่  1 การศึกษาสภาพการบริหารงานบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่  1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์สาระจากเอกสาร
แบบสร้างข้อสรุปจ าแนกข้อมูลแบบไม่ใช้ทฤษฎี [2] และ
ระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม น ามาเป็นข้อมูล
ในการสร้างข้อสรุป เพื่อด าเนินการวิจัยในขั้นตอนท่ี 2  
    ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ซึ่งเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่มีข้อมูลที่น่าเช่ือถือ     
มีเวลาเพียงพอที่จะให้ข้อมูล และเต็มใจที่จะให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการโดยการบอกกล่าว ที่เป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ที่ท าหน้า
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมหรือเคยมีประสบการณ์ 
ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และเลือกสนามวิจัย
แบบเจาะจงคือมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเนื่องจากมีบริบท
และวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมผสมระหว่างภาคอีสานและ
ภาคกลาง ซึ่งมีรูปแบบของวัฒนธรรมที่เป็นแบบเดียวกัน
จึงไม่แตกต่างกัน และยังมีที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองอันเป็น
แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ที่มีเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดต่างๆ 
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยได้หลายจังหวัด ประกอบ
กับผู้วิจัยเคยมีประสบการณ์ในการท างานด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมมาเป็นเวลา 9 เดือนเศษ จึงท า
ให้มีโอกาสได้ลงไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากสังคมและชุมชน
โดยการฝังตัวเพื่อศึกษาสภาพการบริหาร งานบริการ
วิชาการแก่สังคมด้วยวิธีการน าร่องแบบเจาะลึก และ
วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอด
ระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัยในภาคสนาม โดยท าเป็นช่วงๆ 
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เมื่อมีข้อมูลจ านวนมากพอสมควรแล้ว จึงน ามาจัดระเบียบ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบหาความเหมาะสม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
(เบญจา ยอดด าเนิน-แอ๊ดติกกจ์ และชาย โพธิสิตา [3] 
อ้างถึงใน ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ) [4] ผู้วิจัยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ตอนที่ก าลังเก็บข้อมูลครั้งแรกต่อเนื่องไป
จนถึงการเก็บข้อมูลเสร็จ แล้วน าไปให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งเป็นค าตอบที่ผู้วิจัยต้องการทราบ 
เพื่อน าข้อเท็จจริงที่ได้มาเป็นกรอบในการสร้าง (ร่างแรก) 
รูปแบบฯ ในช่วงที่ 2                                                           
    ช่วงที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารงานบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยน าร่างรูปแบบที่
ได้จากการวิจัยภาคสนามในช่วงที่ 1 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 6 คน ตรวจสอบเพื่อยืนยันให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้มา
มีความครอบคลุมเหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เพื่อร่วมกันวิพากษ์ แล้วสรุปผลจาก
ประเด็นการสนทนากลุ่ม และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
บันทึกสรุปผลจากข้อเสนอแนะทั้งหมดที่บันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และการบันทึกเสียงผู้ร่วมสนทนาใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของรูปแบบ ได้แก ่1) 
มีการจัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 2) มีโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนที่เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 3) มีโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมแบบให้เปล่า 4) มีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ 5) มีการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงหรือพัฒนา 6) การมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  
     ช่วงที่  3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารงาน
บริการวิชา การเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยเลือก
แหล่งข้อมูลแบบเจาะจง คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 4 แห่ง จากทุกคณะ จ านวน 
1,304 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของ 
Krejie and Morgan [5] ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 
297 คน  
     เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) จ านวน 4 ข้อ  
     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้
ของรูปแบบและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ จ านวน 
30 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ของ Likert [6]  
     ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened 
Form) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
     วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละจากแบบสอบถาม    
ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล และหา
ค่าเฉลี่ย (𝑥 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
แบบ สอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้
ของรูปแบบและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
     5.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาค  เหนือตอนล่าง พบว่า องค์ประกอบส าคัญของ
รูปแบบ 6 องค์ ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) การจัดท า
แผนการบริการวิชา การแก่สังคมประจ าปียังไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 2) โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนยังไม่มีกระบวนการที่พัฒนานักศึกษา ชุมชน
หรือสังคม ที่ยั่งยืน 3) กระบวนการบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่ายังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 4) ยังไม่มีรูปแบบในการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ 5) การ
ประเมินความส าเร็จของรูปแบบการให้บริการวิชาการแก่
สังคมยังไม่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และ6) กรอบการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วมยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการจัดท า
แผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีทั้งแบบให้เปล่า
หรือแบบมีค่าใช้จ่ายยังไม่มีกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน จึง
ท าให้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ อีกทั้งยังขาด
รูปแบบที่จะน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จึงท าให้ผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เห็นได้จากภาพสะท้อนทาง
สังคมที่เคยได้รับบริการทางวิชาการมาก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มี
การพัฒนาให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม และการขาดทรัพยากร
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บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จึงท าให้การ
ด าเนินงานยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร สอดคล้องกับ 
Katz [7] ที่ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหาร พบว่า มี 3 
ด้าน คือ 1) ทักษะด้านความคิดรวบยอดคือ ความสามารถ
ในการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการท างาน 2) ทักษะ
ด้านมนุษย์สัมพันธ์  คือ ความสามารถในการเข้าใจ
ธรรมชาติของคน และ3) ทักษะด้านเทคนิค คือ 
ความสามารถด้านการท างาน มีความรู้ ความเข้าใจในงาน                              
    5.2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงาน
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีความเป็นไปได้ในการ
น าไปปฏิบัติ และมีความเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    องค์ประกอบหลักที่  1 มีการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคมประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) มีการส ารวจความ
ต้องการด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมก่อนจัดท าแผน
ที่สอด คล้องกับความต้องการของสังคมโดยมีการใช้
กระบวนการ PDCA 2) ในแผนการให้บริการวิชาการแก่
สังคมมีวัตถุประสงค์หลายข้อที่ครอบ คลุมครบถ้วนและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3) ในแผนมีเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน 4) ในแผนมีหลักการและ
เหตุผลที่จะเป็นค าตอบของค าถามว่าท าไมต้องท า และ5) มี
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนคือสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็น
รูปธรรมว่าผลที่ต้องการได้เกิดขึ้นจริง  
    องค์ประกอบหลักที่ 2 มีโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนท่ีเกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือ
สังคม มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) มีการเขียนโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนที่เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนหรือสังคมโดยมีการใช้กระบวนการ PDCA 
2) โครงการมีการก าหนดวัตถุ ประสงค์ที่เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 3) มีการเขียน
วัตถุประสงค์ที่บอกว่าต้องท าอะไร 4) โครงการมีเป้าหมาย
คือจุดตัดสินว่าโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จหรือไม่ 
และ5) โครงการมีวัตถุประสงค์ที่เป็นตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ที่เป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวข้องกัน  
     องค์ประกอบหลักที่ 3 มีโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมแบบให้เปล่า มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ในแผน
มีการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าที่

เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม (2) มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคมในโครงการแบบให้
เปล่า 3) มีการใช้กระบวน การ PDCA ในการเขียนโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าที่เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 4) โครง การแบบให้เปล่ามี
เป้าหมายคือจุดตัดสินว่าโครงการจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ และ5) การใช้กระบวน การ PDCA วางแผน การ
ด าเนินตามแผนและโครงการเพื่อประเมินความส าเร็จตาม 
ตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ  
     องค์ประกอบหลักที่ 4 มีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
1) มีการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งช้ีที่เป็นตัวช้ีวัดและ
เป้า หมายของแผนและโครงการ 2) มีการวางแผนการ
ด าเนินงานที่ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ 3) มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานและกิจกรรมให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 4) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ5) มีการ
การประเมิน ผลความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและ
โครงการไปถ่ายทอดสู่ผู้รับบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม  
     องค์ประกอบหลักที่ 5 มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงหรือพัฒนา มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินแผนและโครงการเพื่อน ามา
ปรับปรุงหรือพัฒนา 2) มีการน าผลจากการวิเคราะห์การ
ประ เมินแผนและโครงการที่ได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
แล้วโดยน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ผู้รับบริการวิชาการ 3) มีการน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากผล
การประเมินแผนและโครงการที่ปรับปรุงหรือพัฒนาแล้วไป
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม 4) มี
การใช้กระบวนการ PDCA วิเคราะห์การน าผลการประเมิน
แผนและโครงการที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา และ5) มี
การน าผลการประเมินที่ปรับปรุงหรือพัฒนาแล้วมา
ด าเนินการโดยมีวิธีการ และกระบวนการถ่ายทอดการ
ด าเนินงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคมสู่ผู้รับบริการ  
     องค์ประกอบหลักที่ 6 การมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน มี 5 องค์ประกอบย่อย 
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ได้แก่ 1) ในแผนแต่ละโครงการมีการให้บริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 2) การมีส่วนร่วมในการบริการวิชา 
การแก่สังคมในระดับสถาบัน 3) การมีส่วนร่วมในแก้ไข
ปัญหาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 4) 
การมีส่วนร่วมในการใช้กระบวนการ PDCA มาปรับปรุง
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
และ5) การมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการในระดับ
สถาบันที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
     5.3 ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปได้ ดังนี ้
     องค์ประกอบหลักที่ 1 มีการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคมประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม พบว่า ในแผนมีการเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน 
มีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เป็น
เพราะการระบุวันเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนไว้ใน
แผนจะท าให้การด าเนินงานเสร็จตามเวลาก าหนดไว้ เพื่อ
ท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 
สอดคล้องกับ Becerra [8] ที่ศึกษาเรื่องบทบาทของ
ผู้บริหารการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ชุมชน พบว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ท่ีเกี่ยวกับ
สถานศึกษานั้นๆ ผู้บริหารและผู้แทนชุมชนต้องร่วมมือกัน
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาตามบทบาท
หน้าที่ และนโยบายที่ตกลงกันไว้ ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้
ความสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างของชุมชนด้วย  
    องค์ประกอบหลักที่ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผนที่เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
พบว่า การเขียนวัตถุ ประสงค์มีบอกว่าต้องท าอะไร มีความ
เป็นไปได้และความเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ
การเขียนวัตถุประสงค์ไว้ในแผนจะช่วยให้ทราบว่าต้องท า
อะไรจึงจะเกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรร่วมกับการน าเทคโนโลยีหรือหลักการท างานแบบ
ใหม่ให้แก่บุคลากร เพื่อน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
อบรมไปปรับปรุงพัฒนาการเขียนวัตถุประสงค์ที่ก่อให้เกิด
การพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคมให้ชัดเจนได้มากขึ้น ซึ่ง
การบริหารงานจะประสบผลส าเร็จได้หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่
กับผู้น าที่จะช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีหรือหลักการท างาน
แบบใหม่หรือน านวัตกรรมใหม่ๆ ไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะช่วย

ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้อง
กับเพ็ชรี รูปะวิเชตร์ [9] ที่ พบว่าสภาพการท างานของ
บุคลากรในองค์กรในช่วงของการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะที่
เป็นการท างานที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากด้วย
การน านวัตกรรมเทคโนโลยี หลักการ วิธีการใหม่ๆ เข้ามา
ท างาน และปรับใช้ในองค์กร โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรด้วยการอบรมให้มากขึ้น 
    องค์ประกอบหลักที่ 3 มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แบบให้เปล่า พบว่า มีการด าเนินตามแผนและโครงการเพื่อ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการที่
สามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ มีความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะในการด าเนิน
ตามแผนและโครงการถ้ามีการประเมินผลความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีจะท าให้ทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร หาก
มีปัญหาจะได้น าแผนและโครงการไปปรับปรุงพัฒนาใหม่ 
เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม สอดคล้องกับ McClelland 
[10] ที่ศึกษาเกี่ยว กับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
เปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) พบว่า 
ส่วนที่เห็นได้ง่ายและพัฒนาได้ง่ายคือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ า 
ได้แก่ องค์ความรู้และทักษะที่บุคคลมีอยู่  และส่วนที่
มองเห็นได้ยากคือส่วนที่อยู่ ใต้ผิวน้ า ได้แก่ แรงจูงใจ 
อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน ดังนั้นบทบาทที่แสดงออกต่อ
สังคมจึงมีผลต่อพฤติกรรมการท างานที่เป็นส่วนที่พัฒนาได้
ยาก สมรรถนะของคนจึงเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถต่างๆ ที่ท าให้
สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน และการที่
คนจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งออกมาได้นั้น จะต้อง
มีองค์ประกอบที่เป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ และมี
คุณลักษณะอื่นๆ เช่น มีสมรรถนะในการให้บริการที่ดีจนท า
ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ หรือมีความรู้ในงาน หรือมี
ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ดีจนกลาย เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี
ที่ผู้อื่นน าไปใช้เป็นตัวอย่างที่ดี ได้ ซึ่งจะเป็นตัวช้ีวัดที่
ช้ีให้เห็นถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีดีหรือเรียกได้ว่า
เป็นคุณภาพการให้บริการ  
     องค์ประกอบหลักที่ 4 มีการประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีของแผนและโครงการ พบว่า มีการวางแผนการ
ด าเนินงานที่ใช้กระบวนการ PDCA ประเมินความส าเร็จของ
ตัวบ่งช้ีที่เป็นตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแผนและโครงการ มี
ความเป็นไปได้มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการประเมินผล
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการเป็นการสร้าง
คุณภาพของการท างานให้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น เพราะ
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สามารถตรวจสอบได้ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามค่าดัชนีช้ี
วัดหรือมาตรฐานทั้งหมดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่ก าหนด
ก็น ามาปรับปรุงแก้ไข ทบทวน เพื่อเริ่มวาง แผนใหม่ตาม
วงจร PDCA ซ้ าไปเรื่อยๆ สอดคล้องกับแนวคิดพื้น ฐานเรื่อง
คุณภาพการให้บริการของ Cronin and Taylor [11] พบว่า 
ความพึ งพอใจหรือไม่พึ งพอใจจะเป็นเรื่ องของการ
เปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการที่ได้รับบริการกับ
ความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นจะมีในช่วงเวลาที่มารับ
บริการ และเป็นสิ่ งที่ ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการ
ให้บริการได้ ส่วนข้อที่มีความเป็นประโยชน์มากที่สุด พบว่า 
มีการประเมินผลความ ส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและ
โครงการไปถ่ายทอดสู่ผู้รับบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีเป็น
เครื่องมือหรือเป็นดัชนีที่ใช้วัดความก้าวหน้าของการบรรลุ
ในแต่ละเป้าประสงค์ที่สามารถวัดผล และก าหนดเป้าหมาย
ของความส าเร็จได้ และยังช้ีให้เห็นถึงสมรรถนะในการ
ปฏิบัติ งานที่ดีที่สามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการ
ปฏิบัติงานที่ดีได้ สอดคล้องกับพสุ เดชะรินทร์ [12] ที่ศึกษา
เกี่ยวกับตัวช้ีวัดที่จะสามารถช้ีให้เห็นถึงสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่ดี  ซึ่ งเป็นเครื่องมือหรือเป็นดัชนีที่ ใช้วัด
ความก้าวหน้าของการบรรลุในแต่ละเป้าประสงค์ที่สามารถ
วัดผล และก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จได้ โดยมี
ตัวช้ีวัด ตัวประกอบ ตัวแปรหรือค่าที่สังเกตได้หรือสะท้อน
ผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ว่าเป็นอย่างไรได้  
    องค์ประกอบหลักที่  5 มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงหรือพัฒนา พบว่า มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
แผนและโครงการโดยใช้กระบวนการ PDCA  เพื่อน าไป
ปรับปรุงหรือพัฒนา มีความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะกระบวนการ PDCA 
เป็นวงจรการควบคุมคุณภาพภายใต้การท างานเป็นทีม 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นกล
ยุทธใ์นการด าเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้ สอดคล้อง
กับเพลินพิศ จุฬพันธ์ทอง และคณะ [13] ที่พบว่า กลยุทธ์
การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 1) การปรับปรุง
กระบวนการวางแผนการบริการวิชาการเชิงรุกโดยใช้การมี
ส่วนร่วมและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 2) การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ 
3) การพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 4) การพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรด้านการบริการ

วิชาการ และ5) การพัฒนากลไกการจัดการทรัพยากรการ
บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก  
    องค์ประกอบหลักที่ 6 การมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน พบว่า มีความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้การบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และมีความเข้มแข็งมากขึ้น และยังสามารถ
น าปัญหาที่พบมาเป็นข้อมูลเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานต่อไปได้ สอดคล้องกับ McCabe 
[14] ที่พบว่า สมาชิกของชุมชนและมหาวิทยาลัยต่างมี
ความเช่ือว่าความร่วมมือในด้านปฏิบัติและการพึ่งพาอาศัย
กันเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาชุมชน ถ้ามีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันมากเท่าไร โอกาสแห่งความ ส าเร็จของกลุ่มที่มี
ส่วนร่วมก็มีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น      
6. ข้อเสนอแนะ           
6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้            
     6.1.1 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการลงไปศึกษาหา
ข้อมูลเชิงลึกกันอย่างจริงจังว่าสังคมต้องการอะไรกันแน่
ก่อนท่ีจะจัดท าแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจ าปีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
อย่างจริงจัง 
     6.1.2 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการอบรมทักษะการ
เขียนแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยี หลักการหรือวิธีการใหม่ๆ มาเขียน
วัตถุประสงค์ที่ช้ีให้เห็นผลการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือ
สังคมได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
     6.1.3 ควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
เพื่อจะได้ทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร หากมี
ปัญหาจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาใหม่ เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี ต่อไป 
     6.1.4 การเขียนแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมควรมีการน ากระบวนการ PDCA มาใช้เพื่อประเมิน
ความส าเร็จของตัวบ่งช้ีที่เป็นตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
แผน เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพให้การท างานมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น 
     6.1.5 การวิเคราะห์ผลการประเมินแผนและโครงการ
ควรด าเนินการตามกระบวนการ PDCA เพราะเป็นวงจร
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ควบคุมคุณภาพภายใต้การท างานเป็นทีม ซึ่งจะช่วย
สามารถพัฒนางานซ้ าๆ ได้อย่างต่อเนื่อง  
     6.1.6 ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในระดับ
สถาบัน ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมจะช่วยให้การแก้ไข
ปัญหาประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และจะช่วย
ท าให้สถาบันมีความเข้มแข็งมากขึ้น         
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
     6.2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ในบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมให้มากกว่านี้ 
     6.2.2 ควรมีการศึกษาและท าวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
เจาะลึกเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการแก่
สังคมที่ตรงกับความต้องการของสังคมในอุดมศึกษาต่างๆ 
ต่อไป 
     6.2.3 ควรมีการต่อยอดการท าวิจัยและพัฒนาเรื่อง
รูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
               นครราชสีมามีความส าคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการปกครองของแอ่งโคราชมาอย่าง
ยาวนาน เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเหมือนประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอดีตนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางใน
การควบคุมก าลังคน เก็บรวบรวมส่วยและสินค้าโดยเฉพาะของป่าในอีสาน ซึ่งเป็นสินค้าออกที่ส าคัญจนถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น เศรษฐกิจของนครราชสีมาเริ่มเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้ามากขึ้นภายหลัง
สนธิสัญญาบาวริ่ง พ.ศ. 2398 จนถึงการเข้ามาตั้งฐานทัพอเมริกันในยุคสงครามอินโดจีน เกิดโครงการก่อสร้างทางทหาร 
เช่น โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 
331 โครงการก่อสร้างฐานทัพบก และฐานทัพอากาศ ส่งผลให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเช่ือมกรุงเทพฯ 
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเข้ามาของฐานทัพอเมริกันท าให้เศรษฐกิจของนครราชสีมาเติบโตขึ้นอย่างมาก เกิด
ธุรกิจสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของทหารอเมริกัน และการเติบโตของทุนท้องถิ่นภายหลังการให้ความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแก่รัฐบาล 
ค าส าคัญ: ฐานทัพอเมริกัน, นครราชสีมา 
 

Abstract 
               Nakhon Ratchasima Province has a very important political and economic role in Thailand. 
It has been the center of governance of the Korat basin for a long period of time because of its 
strategic location as the gateway to the Northeast of Thailand.  In the past, Nakhon Ratchasima was 
the center of manpower control and tribute and goods collections, especially the forest products in 
Isaan area, which were the major export items until the early Rattanakosin period. The economy of 
Nakhon Ratchasima began to shift from self-reliance to commercialization after the 1851 Bowring 
Treaty until the establishment of an American base in the Indochina War that brought in the major 
military construction projects, such as the construction of transportation routes, including the 
Highway No. 2, No. 304, and No. 331, as well as the army and air bases. As a result, Nakhon 
Ratchasima has become a transportation hub linking Bangkok to the Northeast. The arrival of 
American troops made the economy of Nakhon Ratchasima thrive as it created a variety of 
businesses to meet the needs of the American Military. 
Keywords: American Military Base, Nakhon Ratchasima 
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1. บทน า 
     จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญ
จังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมี
ขนาดของพื้นที่ และมีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับ
หนึ่งของภาค และเป็นอันดับสองของประเทศ โดยมีพื้นที่
ทั้งหมด 20,493.96 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 
ลักษณะภูมิประเทศของนครราชสีมาเป็นทั้งภูเขา ที่ราบ
สูง และที่ราบลุ่มมีทิวเขาล้อมรอบ มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส าคัญ คือ เกลือหิน โปรแตส ทองแดง ยิปซั่ม ลิกไนต์ 
เป็นต้น[1]  
     ในอดีตนครราชสีมามีความส าคัญทางด้านการเมือง
และเศรษฐกิจมายาวนาน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิ
ประเทศที่ เอื้ออ านวยกับการตั้งถิ่นฐานของคน โดย
ปรากฏว่ามีชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มี
แม่น้ ามูลเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่ให้คนได้อาศัยท าการ
เพาะปลูก ส่งผลให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของแอ่งโคราชในการควบคุมก าลังคนและ
ควบคุมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในการเก็บรวบรวม
ส่วยและสินค้าโดยเฉพาะของป่าในอีสาน ซึ่ ง เป็น
สินค้าออกที่ส าคัญส่งให้กับเมืองหลวงจนถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น การเดินทางจากนครราชสีมาไปยังเมืองหลวงมี
อุปสรรคส าคัญ คือต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายวัน
และยากล าบาก ต้องเดินเท้าเลียบขึ้นไปตามไหล่เขา การ
เดินทางจากกรุงเทพเมื่อไปถึงต าบลแก่งคอย ต้องค้างใน
ดงพระยาไฟสองคืนจึงจะพ้นดง[2] หากเป็นกองคาราวาน
สินค้าบรรทุกเกวียนจากนครราชสมีาผา่นเทือกเขาดงพระ
ยาไฟไปยังเมืองสระบุรีจะใช้เวลาเดินทางตั้งแต่ 10-13 
วัน[3] 
     การเดินทางไปนครราชสีมาสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง 3 เส้นทาง 
คือ ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 2 สาย ได้แก่ 
เส้นทางกรุงเทพมหานคร -จังหวัดอุบลราชธานี และ
เส้นทางกรุงเทพมหานคร-จังหวัดหนองคาย ทางรถยนต์ 
มีเส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนน
มิตรภาพ) และสายรอง คือ ทางหลวงหมายเลข 304 
(ปากเกร็ด-สะพานต่างระดับนครราชสีมา)  และทาง
อากาศ โดยในตอนแรกใช้ทางวิ่งและลานจอดเครื่องบิน
ของกองทัพอากาศ (กองบิน 1) ต่อมา พ.ศ. 2537 
กรมการบินพาณิชย์ได้สร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ 

บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช-ต าบล
สีสุก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ การคมนาคมที่สะดวก
เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น การตัดถนนเพื่อเช่ือม
กรุงเทพฯ กับเมืองต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเ ช่ือมฐานทัพอเมริกันที่ตั้ งอยู่ ในนครราชสีมา 
อุบลราชธานี และขอนแก่น โดยได้รับความช่วยเหลอืด้าน
เงินทุนจากสหรัฐอเมริกา การสร้างถนนที่ทันสมัยและได้
มาตรฐานถือว่าเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการ
เคลื่อนทัพและขนอาวุธยุทธภัณฑ์เข้าสู่พื้นที่เสี่ยงต่อภัย
คุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์  
     ความส าคัญด้านยุทธศาสตร์ของนครราชสีมาดังกล่าว 
ส่งผลให้เกิดการตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้าน
การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น ใน
บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาการตั้งฐาน
ทัพอเมริกันในจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
นครราชสีมาเติบโตและน าไปสู่การขยายตัวของภาคการ
ผลิตอื่น ๆ เช่น สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม 
สาขาการบริการ และสาขาการค้าส่งและค้าปลีก 
 
2. สภาพเศรษฐกิจของนครราชสีมาก่อนการเข้า
มาของฐานทัพอเมริกัน 
     นครราชสีมาช่วงก่อน พ.ศ. 2500 มีภูมิประเทศเป็น
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ในสมัยอยุธยาผลิตผลจากป่าจึงเป็น
สินค้าส าคัญที่ส่งให้กับราชส านักอยุธยาในรูปของส่วย
และสินค้าโดยตรง ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม 
ได้บรรยายถึงสภาพการค้าขายที่บริเวณบ้านศาลาเกวียน
ที่กองเกวียนจากนครราชสีมาตั้งขบวนขายสินค้าไว้ว่า “..
กองเกวียนจากนครราชสีมาและเขมรบรรทุกสินค้า คือ 
น้ ารัก ขี้ผึ้งปีกนก ผ้า หนังเนื้อ เอ็นเนื้อ เนื้อแผ่น ครั่ง 
ไหม ก ายาน ดีบุก หน่องาของป่าต่างๆ..”[4] สินค้าบาง
รายการไม่ใช่สินค้าจากนครราชสีมาโดยตรง เช่น ดีบุก 
พบที่บริเวณตอนเหนือจังหวัดสกลนคร และลาว แสดงให้
เห็นว่านครราชสีมาเป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าที่ส าคัญ
ส่งให้กับอยุธยา  
     การท าสนธิสัญญาบาวริ่ง พ.ศ. 2398 ถือเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากสาระส าคัญ
ของสนธิสัญญาบาวริ่งต้องการยกเลิกระบบผูกขาดการค้า
โดยราชส านัก ปรับภาษีการเดินเรือจีนและอังกฤษให้
เท่ากัน ยอมให้อังกฤษมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหนือ
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พลเมืองอังกฤษ และยอมให้อังกฤษน าเข้าฝิ่นมาขายใน
สยามผ่านการผูกขาดของรัฐบาลสยาม[5] หลัง
สนธิสัญญาบาวริ่ง สยามท าสนธิสัญญาทางการค้ากับชาติ
ตะวันตกอื่น ๆ อีก มีผลให้เศรษฐกิจภายในขยายตัวและ
ผูกติดกับระบบเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น สยามกลายเป็น
ประเทศที่ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการผลิตสินค้าออก
ไม่กี่ประเภท คือ ข้าว ไม้สัก ดีบุก และยางพารา ข้าว
กลายเป็นสินค้าออกที่ตลาดมีความต้องการสูง เกษตรกร
ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาได้รับการส่งเสริมให้
ปลูกข้าวเพื่อขาย แต่กลับไม่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าว
ของนครราชสีมา  การผลิตข้าวของนครราชสีมายังอยู่ใน
ระดับต่ า เนื่องจากมีภูมิประเทศอยู่ในเขตเงาฝน จึงแห้ง
แล้ง ท านาได้เพียงปีละหนึ่งครั้งในฤดูฝนเท่านั้น อีกทั้ง
การคมนาคมที่ไม่สะดวกยังเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นครราชสีมาจึงยังคงท า
หน้าที่รวบรวมส่วยและสินค้าต่างๆ ส่งให้กับกรุงเทพฯ 
แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจของสยาม นครราชสีมายังไม่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงน้ัน สังฆราชปาลเลกัวซ์ ได้บันทึกถึง
นครราชสีมาไว้ว่า “..มีเหมืองแร่ทองแดงหลายแห่ง เมื่อ
เร็ว ๆ นี้มีโรงหีบอ้อยไปตั้ง 4-5 โรง รัฐนี้มีโภคผล คือ 
งาช้าง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ผลกระวาน ไม้เต็ง อบเชย ฯลฯ
...”[6] จากบันทึกของ เฮอร์เบิร์ท วาริงตัน สมิธ อดีต
เจ้ากรมเหมืองแร่ของประเทศสยาม แสดงให้เห็นสภาพ
เศรษฐกิจของนครราชสีมาในช่วงก่อนมีทางรถไฟยังคง
เป็นแบบดั้งเดิม ยังไม่นิยมใช้เงินตรามากนัก เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาดงพระยาเย็นกั้น ท าให้ถูก
ตัดขาดจากโลกภายนอก ยังสามารถพบเห็นการ
แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน หรือขายให้พ่อค้าชาวจีน
หรือกองคาราวานสินค้าที่กล้าเสี่ยงภัยเดินทางบุกป่าฝ่า
ดงเข้าไป[7]  
      อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจแบบการค้าได้เกิดขึ้นแล้วใน
เขตเมืองของนครราชสีมา ผ้าทอถือเป็นสินค้าหลักของ
นครราชสีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้เสด็จไปตรวจ
มณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดรอีสาน พ.ศ. 2449 ได้
ทรงบันทึกถึงอุตสาหกรรมทอผ้าในเมืองนครราชสีมา ว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ทอด้วยไหมสลับสีอย่างงดงาม 
นิยมใช้โทนสีเขียว ชมพู หรือสีอื่น ๆ[8]  
     การขยายอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้า
มาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงกลางพุทธ

ศตวรรษที่ 24 ท าให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยตกเป็น
เมืองขึ้นของทั้งอังกฤษ และฝรั่งเศส นครราชสีมาในฐานะ
เมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นเมือง
ยุทธศาสตร์และมีความส าคัญต่อความมั่นคงของ
ราชอาณาจักรด้วย ดังน้ันใน พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ก่อตั้งกรมรถไฟขึ้น โดยสังกัดกระทรวงโยธาธิการ 
พร้อมกันนั้นได้เปิดประมูลสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ-
นครราชสีมา เป็นสายแรก โดยว่าจ้างมิสเตอร์ จี มูเร 
แคมป์ เบล เป็นผู้สร้ างทางรถไฟจากกรุ ง เทพ ถึ ง
นครราชสีมา แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2443 รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 265 กิ โลเมตร การคมนาคมด้วยรถไฟจาก
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา เกิดจากปัจจัยทางการเมือง
และความมั่นคงเป็นส าคัญ แต่ก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
โคราช เพราะท าให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น 
รายการสินค้าที่นครราชสีมาส่งไปขายกรุงเทพฯ มี
หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก สุกร ยาง ส้ม 
มะขามป้อม สมอ นุ่น มะขามฝัก มะเกลือ ส้ม อ้อย เนื้อ
โค ไม้เสาเรือน ไม้ไถ ไม้เครื่องเกวียน ไม้แดง ไม้ท่อน 
ศิลา โค ม้า เป็ด ไก่ ปลาย่าง ปลากรอบ เป็นต้น และ
สินค้าที่ส่งมาจากกรุงเทพฯ ก็เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะ 
น้ าแข็ง พฤติกรรมการบริโภคของคนนครราชสีมาก็
เปลี่ยนไป จากเดิมเคยบริโภคสินค้าในภูมิภาค ก็นิยม
สินค้าที่มาจากกรุงเทพฯ เช่น “..คนโคราชกินเกลือทะเล 
แต่คนบ้านนอกยังกินเกลือสินเธาว์ แต่ก่อนใช้ยาเพชบูรณ์
แลหนองคาย เดี๋ยวนี้ใช้ยาเกาะกร่าง หมากพลู ปูนแดง 
ยาจืด มาแต่กรุงเทพฯ แต่ก่อนใช้ปลาร้าพิมาย เดี๋ยวนี้ใช้
ปลาร้ากรุงเก่า..” เป็นต้น[9]  
     เส้นทางรถไฟท าให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง
นครราชสีมาสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาเพียง
ประมาณ 10 ช่ัวโมงเท่านั้น ส่งผลให้จ านวนประชากรใน
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยก่อนท่ีจะมีเส้นทางรถไฟ จ านวน
พลเมืองที่อาศัยอยู่ ในเขตเมืองนครราชสีมา มีเพียง 
5,000 คน หลังจากเปิดใช้เส้นทางรถไฟเมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2443 จ านวนประชากรในเขตเมือง
นครราชสีมาเพิ่มขึ้นเป็น  19,000 ในปี 2486 และค่อยๆ 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น 23,000 คน ในปี 2490 เป็น 39,000 
คนในปี 2495 และเป็น 40,000 คนในปี 2500[10] โดย
ส่วนหน่ึงเป็นพ่อค้าชาวจีนที่อพยพมาจากที่ต่างๆ ทั้งจาก
กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณเมือง
ใกล้สถานีรถไฟ เพราะสะดวกในการท าการค้า จากการ
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ส ามะโนประชากร พ.ศ. 2447 มีจ านวนชาวจีนใน
นครราชสีมา 2,431 คน[11] เข้ามาเพื่อเป็นแรงงาน
ก่อสร้างทางรถไฟ และท าการค้า ชาวจีนเหล่านี้มีบทบาท
ส าคัญในการซื้อขาย กระตุ้นให้เกิดการผลิตเพื่อค้าขึ้น 
เพราะพวกเขาท าหน้าที่ เป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้ อ
ข้าวเปลือก และผลิตผลอื่นๆ ที่ตลาดต้องการ ให้เงินเช่ือ
และสินค้าล่วงหน้า ให้เงินกู้ เก็บภาษี ขายสินค้าที่สั่งเข้า
มา และขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ โดยมักจะ
เก็บดอกเบี้ยราคาแพง ท าให้ เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนจากการเป็นลูกหนี้พ่อค้าชาวจีน  
     ชาวจีนมีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวกลางในการซื้อ
ขาย กระตุ้นให้เกิดการผลิตเพื่อค้าขึ้น เพราะชาวจีน
เหล่านี้มีความขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้ว่า
หนทางการค้าทั้งภายในนครราชสีมาและพื้นที่ที่ห่างไกล
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะล าบากทุรกันดาร
เพียงใดก็ตาม จนกระทั่งมีทางรถไฟมาถึงนครราชสีมาท า
ให้การคมนาคมสะดวกขึ้น ถือเป็นช่องทางให้ชาวจีนจาก
ที่ต่าง ๆ ท้ังจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ อพยพเข้ามา
ท ามาหากินในนครราชสีมามากขึ้น แต่พวกเขาจะอาศัย
อยู่บริเวณในตัวเมืองนครราชสีมา[12] เพราะใกล้สถานี
รถไฟ สะดวกในการท าการค้า ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าถึงแม้
จะมีชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาในนครราชสีมา แต่ก็กระจุกตัว
อยู่ในเขตเมือง ส่วนในเขตนอกตัวเมืองนครราชสีมา
เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวกและสภาพดินที่ไม่อุดม
สมบูรณ์ท าให้มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบาง[13] วิถีการ
ผลิตจึงยังคงเป็นแบบเดิม  
     สรุปได้ว่าสภาพเศรษฐกิจของนครราชสีมาในช่วง
ก่อน พ.ศ. 2500 การเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบยัง
ชีพเป็นเศรษฐกิจแบบการค้าเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และ
เกิดขึ้นในเขตเมืองมากกว่าชนบท ผู้คนที่อาศัยอยู่ต่าง
อ าเภอยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิม ท าการผลิตแบบเดิม พ่ึงพา
สินค้าจากชาวจีนที่เดินทางเข้าไปขายในหมู่บ้านแต่เพียง
สินค้าจ าเป็นที่ไม่สามารถผลิตได้เองเท่านั้น 
 
3. การเข้ามาของฐานทัพอเมริกันในนครราชสีมา 
     หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาด าเนิน
นโยบายปิดล้อมเพื่อป้องกันการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ เมื่อจีนสถาปนาระบบสังคมนิยมภายใต้การ
น าของเหมาเจ๋อตงได้ส าเร็จใน พ.ศ. 2492 สหรัฐอเมริกา
ได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในทวีปเอเชียเพื่อปิดล้อมการ

ขยายตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับ
เหตุการณ์ที่พรรคชาตินิยมเวียดนามของโฮจิมินห์ชนะ
กองทหารฝรั่งเศสในสงครามเดียนเบียนฟู ในปี 2496 
และเหตุการณ์ไม่สงบในลาว ในปี 2497 การเมืองภายใน
ลาวเริ่มแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือฝ่ายประเทศลาว มีเจ้า
สุภานุวงศ์  เป็นผู้ น า  ได้ รับการสนับสนุนจากฝ่ าย
คอมมิวนิสต์ ฝ่ายนิยมความเป็นกลาง มีเจ้าสุวรรณภูมา 
เป็นผู้น า ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศส และฝ่ายนิยม
ตะวันตกน าโดยคณะนายทหารและข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ 
เช่น เจ้าบุญอุ้ม และนายพลภูมี  โนสวัน ได้รับการ
สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ท า
ให้รัฐบาลไทยหวั่นเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ สหรัฐอเมริกาจึงด าเนินยุทธศาสตร์การ
ป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ความช่วยเหลือกับไทยอย่าง
เต็มที่ เพราะเช่ือตามทฤษฎีโดมิโน โดยนายจอห์น ฟอ
สเตอร์ ดัลเลส รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาใน
ขณะนั้นกล่าวว่าถ้ า เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์แล้ว 
ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะกลายเป็น
คอมมิวนิสต์ไปด้วย[14]  
      นครราชสีมาซึ่ งมี สภาพภูมิ ศาสตร์ เป็น เมื อง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของเมืองหลวงในการขยายอ านาจไป
ยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่อดีต ถูกใช้เป็นที่ตั้งฐาน
ทัพของสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกาให้
ความช่วยเหลือทางการทหารและเศรษฐกิจแก่ไทยตั้งแต่ 
พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับไทยเริ่มต้นเมื่อนายกรัฐมนตรี จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ส่งทหาร 4,000 นายไปช่วยกองก าลัง
สหประชาชาติในเกาหลีใต้ ส่งผลให้มีการลงนามในสญัญา
ความตกลงว่าด้วยการให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
และเศรษฐกิจ และความตกลงด้านความช่วยเหลือทาง
ทหารในรูปของอาวุธยุทโธปกรณ์และการฝึกแก่กองทัพ
ไทย ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางทหาร 
มีการก่อตั้ งหน่วยปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาใน
กรุงเทพฯ ช่ือว่าหน่วยที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐอเมริกา 
หรือ หน่วยจัสแมก (Joint U.S. Military Advisory 
Group)  ต่อมาใน พ.ศ. 2498 มีการเริ่มโครงการเพื่อ
สร้างเครื่องสนับสนุนให้ความสะดวกทางการทหารภายใต้
การบริหารขององค์การทางทหารของสหรัฐอเมริกา มีช่ือ
เรียกว่า ส านักงานดูแลการก่อสร้าง หรือ โอไอซีซี 
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(Office in Change of Construction) ภายใต้การ
ควบคุมของวิศวกรของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา[15] 
นครราชสีมาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็น
ฐานทัพหน่ึงในเจ็ดฐานทัพใหญ่ที่ใช้ปฏิบัติการในสงคราม
เวียดนาม อันได้แก่ ฐานทัพอู่ตะเภา ตาคลี น้ าพอง 
อุดรธานี นครพนม อุบลราชธานี และนครราชสีมา[16] 
ฐานทัพนครราชสีมาอยู่ห่างจากฮานอยเพียง 470 ไมล์ 
เป็นฐานทัพของเครื่องบินขับไล่ไอพ่น เอฟ-105 และเป็น
กองบัญชาการสังกัดกองทัพอากาศอเมริกันประจ าแป
ซิฟิค รวมทั้งเป็นกองบัญชาการสนับสนุนกองทัพบก
อเมริกันอยู่ที่ค่ายมิตรภาพ (Camp Friendship) ซึ่งเป็น
คลังอาวุธเก็บรถถัง ปืนใหญ่ รถบรรทุก และขีปนาวุธชนิด
ต่าง ๆ[17]  
      ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการขนส่งภาคพื้นดินระหว่าง
กรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 
2498 เพื่อติดตั้งข่ายการสื่อสารทางทหาร และการ
ก่อสร้างเครื่องอ านวยความสะดวกที่เน้นทางด้านการ
ปฏิบัติการแบบฉุกเฉินที่ฐานทัพเรือสัตหีบทางชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกของอ่าวไทย[18] นอกจากนั้นหน่วยผึ้ง
ทะเลของกองทัพเรือสหรัฐฯ ยังท างานร่วมกับทหารช่าง
ของไทยเพื่อสร้างถนนเช่ือมสัตหีบกับนครราชสีมาโดยไม่
ต้องผ่านกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับโครงการของเอไอดี 
(Agency for International Development) ที่จะสร้าง
ทางหลวงเช่ือมกรุงเทพฯ กับหนองคาย และโครงการ
ส าคัญที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของนครราชสีมา
ในเวลาต่อมา คือ โครงการก่อสร้างถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็น
เส้นทางสายหลักไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยก
จากถนนพหลโยธินที่จังหวัดสระบุรีมาถึงนครราชสีมา 
เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2497 เปิดใช้ได้ในปี 2501 มีความยาว 
148.5 กิโลเมตร แล้วสร้างต่อไปถึงหนองคายใน พ.ศ. 
2501 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2507 มีความยาว 360 กิโลเมตร 
นอกจากน้ันยังมีโครงการก่อสร้างถนนสายอ้อมกรุงเทพฯ 
ติดต่อถึงกันโดยตรงระหว่างฐานทัพอากาศสัตหีบ -อู่
ตะเภา กับระบบทางหลวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ ทางหลวงสาย 304 จากฉะเชิงเทราถึงนครราชสีมา 
มีความยาว 264 กิโลเมตร และทางหลวงสาย 331 จาก
สัตหีบถึงฉะเชิงเทรา ความยาว 127 กิโลเมตร เพื่อให้การ
ขนส่งทางทหารระหว่างฐานทัพซึ่งเป็นจุดหลักในการเข้า
ประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้ไม่ต้องผ่าน
เข้ากรุงเทพฯ การลงทุนของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็น

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนทาง
ทหาร มีลักษณะเป็นงานเกี่ยวกับการทหารอย่างแท้จริง 
กล่าวคือเป็นการสร้างค่ายทหาร เรดาร์ การสื่อสาร และ
อื่นๆ แต่โครงการก็ยังรวมเอาการก่อสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการขนส่งเข้าไว้ด้วยเป็นจ านวนมาก ซึ่งนับเป็น
การเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงส าหรับใช้ประโยชน์ทั่วไปก็ได้ 
หลังการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในพ.ศ. 
2506 จอมพลถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีคน
ต่อมา ตรงกับสมัยของประนาธิบดี ลินดอน บี จอห์นสัน 
ซึ่งมีนโยบายแผ่ขยายสงครามในเวียดนามอย่างเต็มที่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในสมัยนี้จึง
เป็นเรื่องของความร่วมมือในสงครามอินโดจีนและการ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์ ท าให้ทหารอเมริกันเริ่มเข้ามา
ประจ าการในประเทศไทยมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2507 มีทั้ง
ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ หน่วยนาวิกโยธิน 
หน่วยลาดตระเวน และหน่วยช่างเทคนิคประจ าตาม
ศูนย์วิจัยข่าวกรองสื่อสารต่าง ๆ มีลักษณะหน้าที่คือ 
กองทัพบก ท าการสร้างระบบโทรคมนาคมของการทหาร 
โดยมีหน่วยก่อสร้าง หน่วยทหารช่าง ทหารเสบียง
สัมภาระยุ ทธศาสตร์  มี กองบัญชาการ ในลพบุ รี 
นครราชสีมา อุดรธานี  ภู เขียว สกลนคร เป็นต้น
กองทัพอากาศ ประกอบด้วยกองหนุน 7 กองบิน กองบิน
ทิ้งระเบิด 7 กองบิน กองบินสังเกตการณ์ 2 กองบิน 
กองบินยุทธการและหน่วยสื่อสารอื่นๆ ที่ฐานทัพที่ดอน
เมือง ตาคลี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี น้ าพอง และอู่ตะเภา 
กองทัพเรือ เป็นหน่วยก าลังขนส่งทางทะเล หน่วยควบคุม
การก่อสร้าง[19] 
     นครราชสีมาเป็นท่ีตั้งฐานทัพส าคัญของสหรัฐอเมริกา 
ทั้งฐานทัพบกที่ค่ายมิตรภาพ (Camp Friendship ต่อมา
เปลี่ยนช่ือเป็นค่ายสุรธรรมพิทักษ์) และฐานทัพอากาศที่
กองบิน 1 การเข้ามาตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาท าให้
เกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของนครราชสีมาในเวลาต่อมา โดยมี
เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญคือ ถนนมิตรภาพหรือทางหลวง
หมายเลข 2 ทางหลวงสาย 304 จากฉะเชิงเทราถึง
นครราชสีมา  ทางหลวงสาย 331 หรื อถนนสาย
ยุทธศาสตร์ เช่ือมต่อทางหลวงสาย 304 ไปถึงสัตหีบ เมื่อ
เริ่มก่อสร้างมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือการอ านวยความ
สะดวกด้านการขนส่งของกองทัพอเมริกา เมื่อสิ้นสุด
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สงครามอินโดจีน เส้นทางเหล่านี้ได้กลายเป็นเส้นทางสาย
เศรษฐกิจที่ส าคัญของนครราชสีมา ส่งผลให้ในปัจจุบัน
นครราชสีมามีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ระหว่างภูมิภาค และมีสาธารณูปโภคพร้อมรองรับการ
ผลิตในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และบริการ 
     โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน เพื่อแก้ปัญหา
ขาดแคลนน้ า ได้เอื้อประโยชน์ต่อการขยายพื้นที่ทาง
การเกษตรในนครราชสีมา โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน ได้แก่ โครงการศึกษาและ
พัฒนาการก่อสร้างเขื่อนล าแชะ (สร้าง พ.ศ. 2533-2541) 
และเขื่อนมูลบน (สร้าง พ.ศ. 2523-2538) เกิดขึ้นจาก
ความช่วยเหลือของผู้เช่ียวชาญ AID ของสหรัฐอเมริกา 
เข้ามาศึกษาและพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเบื้องต้น
ของลุ่มน้ าชี เขื่อนล าแชะ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของล ามูลบน 
ในเขตอ าเภอครบุรี และอ าเภอโชคชัย ปิดกั้นล าแชะที่
ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี เพื่อส่งน้ าช่วยพื้นที่
การเกษตร 80,600 ไร่ ในฤดูฝน และ 70,700 ไร่ ในฤดู
แล้ง และเขื่อนมูลบน ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของล ามูลบนใน
เขตอ าเภอครบุรี อ าเภอโชคชัย และอ าเภอปักธงชัย
บางส่วน ปิดกั้นล ามูลบนตอนบน ที่ต าบลจระเข้หิน 
อ าเภอครบุรี ส าหรับส่งน้ าช่วยพื้นที่การเกษตร 41,400 
ไร่ ในฤดูฝน และ 34,300 ไร่ในฤดูแล้ง[14] 
 
4. ผลกระทบทางเศรษฐกิจภายหลังการเข้ามาตั้ง
ฐานทัพอเมริกันในนครราชสีมา 

ผลของการเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในสงครามอินโดจีน เกิด
โครงการก่อสร้างทางทหารหลายโครงการ ท้ังการก่อสร้าง
ระบบคมนาคมเช่ือมกรุงเทพฯ กับฐานทัพต่าง ๆ ของ
สหรัฐอเมริกาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การก่อสร้างฐาน
ทัพบก และฐานทัพอากาศ และโครงการก่อสร้างระบบ
ชลประทานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า  

นครราชสีมาจึงเป็นท้ังที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกา 
และแหล่งพักผ่อนของทหารฝ่ายโลกเสรีที่ผลัดเปลี่ยนกัน
เดินทางมาพักผ่อน ส่งผลให้เกิดการเติบโตในด้านธุรกิจ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่าทหารอเมริกัน
ที่มาประจ าการที่นครราชสีมา จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก
การอพยพเข้ามาท างานในเมือง โดยเป็นการจ้างงานที่
เกี่ยวเนื่องกับฐานทัพอเมริกาในนครราชสีมาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยประมาณการจ้างงานทางตรง 10,000 คน และ

การจ้างงานทางอ้อม 12,500 คน[15] ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
นครราชสีมาในระยะนั้นเฟื่องฟูขึ้นเป็นอันมาก มีการค้าขาย
ติดต่อกับหน่วยทหารของสหรัฐอเมริกา เช่น การส่งเสบียง
อาหาร การจัดหาสินค้าทั้งที่จ าเป็นและฟุ่มเฟือยในทุกพื้นที่
ที่มีหน่วยทหารของสหรัฐฯ ตั้งอยู่ ประชาชนในท้องถิ่นมี
รายได้จากการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ การใช้จ่ายเงินของ
ทหารอเมริกัน ส่วนใหญ่ใช้เป็นเงินดอลล่าร์  ท าให้มีผู้ที่
ต้องการค้าขายและท างานกับทหารอเมริกันเป็นจ านวนมาก 
ถือได้ว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี แรงงานไม่มีความรู้ก็ได้ท างาน
ที่ได้ค่าตอบแทนสูง เช่น ท างานเป็นคนงานตัดหญ้า ตัด
ต้นไม้ หรือคนงานระดับใช้แรงงานภายในค่ายทหาร เป็นต้น 
พงษ์เทพ กระโดนช านาญ นักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังชาว
โคราช ก็เคยเข้าไปร้องเพลงในสโมสรของทหารอเมริกัน
เช่นกัน ธุรกิจโรงน้ าแข็งในนครราชสีมา ก็ได้ผลตอบแทน
อย่างมากจากการที่ทหารอเมริกันมาติดต่อขอเช่าโรงน้ าแข็ง 
โดยบรรทุกน้ ามาท าน้ าแข็งเอง และให้ค่าตอบแทนสูง
กว่าเดิมถึงสองเท่า โดยน าไปผสมน้ าอาบเพื่อคลายร้อน 
ธุรกิจโรงแรมก็เติบโตขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น โรงแรมด ารง
รักษ์ ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 60-70 ห้อง มีบริการโทรทัศน์ น้ า
ร้อน น้ าเย็น และเป็นโรงแรมที่มี ลิฟท์แห่ งแรกของ
นครราชสีมา นับเป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น ซึ่ง
เป็นที่นิยมของเหล่าทหารอเมริกัน รวมถึงโรงแรมศรีพัฒนา
ของ พลเอกกฤษณ์ สีวะรา (แม่ทัพภาคที่ 2 พ.ศ. 2503-
2506) ก็ เฟื่ องฟู จากการเข้ ามาของทหารอเมริ กั น
เช่นเดียวกัน[22] 

การเข้ามาของทหารอเมริกัน ท าให้ เศรษฐกิจของ
นครราชสีมาเฟื่องฟูขึ้นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาทอง
ของการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในธุรกิจบริ การ แต่
ผลกระทบจากการเจริญเติบโตนั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ต่าง ๆ เพราะธุรกิจโรงแรมที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กับธุรกิจค้า
บริการทางเพศที่เฟื่องฟูขึ้นมาพร้อมกันนั้นเอง ดึงดูดหญิง
สาวจากต่างอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงที่ด้อยการศึกษา
อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อเข้ามาหางานท า เกิดสถาน
บริการต่างๆ เช่น บาร์ ไนต์คลับ อาบอบนวด โรงน้ าชา และ
ซ่องโสเภณีจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหา
ชุมชนแออัด ปัญหาการค้าประเวณี ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และปัญหาเด็กลูกครึ่งที่เกิดจากทหารอเมริกัน 
เป็นต้น แต่ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไม่มี
หน่วยงานใดให้ความสนใจ นอกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่
แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่าง
เดียว 
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เศรษฐกิจการเกษตรของนครราชสีมาก็เติบโตขึ้นเช่นกัน 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ การเร่งรัดพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกจิแห่งชาติฉบับที่ 1 การ
ก าหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได้รับความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการจากสหรัฐอเมริกาอีกเช่นกัน ท าให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ 
เนื่องจากมีภูมิประเทศติดกับลาว กัมพูชา และเวียดนาม จึง
ปรากฏนโยบายการพัฒนาชนบท โดยกล่าวถึงการพัฒนา
นครราชสีมาอย่างเฉพาะเจาะจง มีการวางแผนให้มีการสร้าง
ทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ ความยาว 272 กิโลเมตร 
ส่งเสริมการปลูกพืชส าคัญ คือ ข้าว ปอแก้ว ข้าวโพด และ
มันส าปะหลัง เพื่อการส่งออก สร้างเขื่อนล าพระเพลิง (สร้าง 
พ.ศ. 2506-2510) ในเขตอ าเภอปักธงชัย และเขื่อนล าตะ-
คอง (สร้าง พ.ศ. 2507-2512) ในเขตอ าเภอสีคิ้ว ช่วยให้
เกษตรกรที่อาศัยอยู่ใกล้เขื่อนสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 
ครั้ง เกษตรกรผลิตข้าวเพิ่มขึ้น และมีรายได้มากขึ้นจากการ
ขายข้าว เมื่อเริ่มแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 เนื้อท่ีปลูกข้าวใน
นครราชสีมา พ.ศ. 2504 มี 1,176,146 ไร่ ได้ผลผลิต 
163,511 ตัน ใน พ.ศ. 2509 มีเนื้อท่ีปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 
1,885,457 ไร่ ได้ผลผลิต 407,831 ตัน[23] เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  1 เนื้อที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นถึง 60 
เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 149 เปอร์เซ็นต์ นอกจาก
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
เกษตรในพื้นที่นครราชสีมา ได้แก่  

โรงงานทอกระสอบ โดยน าปอแก้วซึ่งเป็นพืชไร่ที่รัฐบาล
ส่งเสริมให้ปลูก มาเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานทอกระสอบ ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมของรัฐบาล มีขึ้นเป็นแห่งแรกที่ต าบลจอ
หอ อ าเภอเมือง การขยายพื้นที่ปลูกปอแก้วมีความสัมพันธ์
กับการปลูกข้าว ปอที่ผ่านกรรมวิธีแล้วจะถูกส่งเข้าโรงงาน
ทอกระสอบเพื่อใช้บรรจุข้าว ปลายทศวรรษ 2500 ตลาดปอ
ตกต่ าเพราะต้องแข่งขันกับกระสอบใยสังเคราะห์ และระบบ
การขนส่งข้าวที่ไม่ต้องใช้กระสอบ พื้นที่ปลูกปอจึงเปลี่ยนมา
ปลูกมันส าปะหลังแทน 

โรงงานแปรรูปข้าวโพด เพื่อผลิตอาหารสัตว์ และท า
ผลผลิตอื่นๆ เช่น แป้ง  น้ าตาล แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ เป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น  

โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง เนื่องจากรัฐบาลน ามัน
ส าปะหลัง มาปลูกครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
อ าเภอพิมาย ใน พ.ศ. 2504[24] เพราะเป็นพืชที่ทนต่อ
สภาพความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็น

อย่างดี ส่งผลให้นครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังมาก
ที่สุดในประเทศ เกิดกลุ่มนักธุรกิจในท้องถิ่นที่หันมาลงทุน
ในอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง เช่น บริษัทสงวน-วงษ์
อุตสาหกรรม จ ากัด โดยนายทศพล ตันติวงษ์  ประธาน
กรรมการบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจ ากัด ผันตัวเองจาก
การเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ มาท าโรงงานแป้งมัน
ส าปะหลัง ใน พ.ศ. 2517 เพราะเห็นว่านครราชสีมาเป็น
แหล่งปลูกมันส าปะหลัง และต้นทุนต่ า ปัจจุบันโรงงานของ
สงวนวงษ์ ถือว่าเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรในกระบวนการ
ผลิตแป้ งมันที่ทันสมัยที่ สุดในประเทศ ถือได้ ว่าเป็น
โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีตลาดที่ส าคัญอยู่ในสหภาพยุโรป
[25] 
 

5. บทสรุป  
     นครราชสีมาเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เนื่องจากมี
สภาพภูมิประเทศเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงสามารถส่ง
ผลิตผลจากป่าเป็นส่วยและสินค้าส าคัญให้กับราชส านัก
อยุธยา เช่น เนื้อแผ่น งาช้าง ครั่ง ก ายาน ผ้าไหม รวมถึง
ทรัพยากรประเภทแร่ธาตุ โดยเฉพาะเกลือซึ่งเป็นสินค้า
จ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในการถนอมอาหาร อีกทั้งการมี
ภูมิศาสตร์เหมาะสม มีที่ตั้งที่เป็นเสมือนประตูสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้นครราชสีมาเป็นเมือง
ส าคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นทั้งเมืองหน้าด่าน 
และเป็นชุมทางส าหรับเดินทางต่อไปยังเมืองอื่น ๆ 
ประชากรส่วนใหญ่ของนครราชสีมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การสร้างทางรถไฟมาถึงนครราชสีมาใน 
พ.ศ. 2443 ได้น าสินค้าหลากหลายประเภท พร้อมกับ
ชาวจีนจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เข้ามาท าการค้า
ในนครราชสีมา กล่ าวได้ ว่ าสภาพเศรษฐกิจของ
นครราชสีมาในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 เปลี่ยนแปลงจาก
เศรษฐกิจแบบยังชีพเป็นเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้าอย่าง
ช้า ๆ และเกิดขึ้นในเขตเมืองมากกว่าชนบท ผู้คนที่อาศัย
อยู่ต่างอ าเภอยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิม ท าการผลิตแบบเดมิ 
พึ่งพาสินค้าจากชาวจีนท่ีเดินทางเข้าไปขายในหมู่บ้านแต่
เพียงสินค้าจ าเป็นที่ไม่สามารถผลิตได้เองเท่านั้น 
     การเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในยุคสงครามอินโดจีน ท า
ให้นครราชสีมาเป็นที่ตั้งของฐานทัพบกและฐานทัพ
อากาศของสหรัฐอเมริกา เกิดโครงการก่อสร้างทาง
การทหารมากมาย ได้แก่ การสร้างเส้นทางคมนาคม 
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โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนนมิตรภาพ และโครงการ
ก่อสร้ างทางหลวงสาย 304 จากนครราชสีมาถึ ง
ฉะเชิงเทรา และทางหลวงสาย 331 จากฉะเชิงเทราถึง
สัตหีบ เป็นเส้นทางอ้อมกรุงเทพฯ เ ช่ือมฐานทัพที่
นครราชสีมากับฐานทัพอากาศสัตหีบถึงอู่ตะเภา ระบบ
โทรคมนาคม ไฟฟ้าและน้ าประปา เป็นต้น เมื่อสิ้นสุด
สงครามอินโดจีน เส้นทางเหล่านี้ได้กลายเป็นเส้นทางสาย
เศรษฐกิจที่ส าคัญของนครราชสีมาส่งผลให้นครราชสีมา
กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างภูมิภาคและการ
กระจายพืชผลทางการเกษตร และมีสาธารณูปโภคพร้อม
รองรับการผลิตในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมและบริการ 
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บทคัดย่อ 

               นครราชสีมามีความส าคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการปกครองของแอ่งโคราชมาอย่าง
ยาวนาน เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเหมือนประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอดีตนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางใน
การควบคุมก าลังคน เก็บรวบรวมส่วยและสินค้าโดยเฉพาะของป่าในอีสาน ซึ่งเป็นสินค้าออกที่ส าคัญจนถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น เศรษฐกิจของนครราชสีมาเริ่มเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้ามากขึ้นภายหลัง
สนธิสัญญาบาวริ่ง พ.ศ. 2398 จนถึงการเข้ามาตั้งฐานทัพอเมริกันในยุคสงครามอินโดจีน เกิดโครงการก่อสร้างทางทหาร 
เช่น โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 
331 โครงการก่อสร้างฐานทัพบก และฐานทัพอากาศ ส่งผลให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเช่ือมกรุงเทพฯ 
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเข้ามาของฐานทัพอเมริกันท าให้เศรษฐกิจของนครราชสีมาเติบโตขึ้นอย่างมาก เกิด
ธุรกิจสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของทหารอเมริกัน และการเติบโตของทุนท้องถิ่นภายหลังการให้ความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแก่รัฐบาล 
ค าส าคัญ: ฐานทัพอเมริกัน, นครราชสีมา 
 

Abstract 
               Nakhon Ratchasima Province has a very important political and economic role in Thailand. 
It has been the center of governance of the Korat basin for a long period of time because of its 
strategic location as the gateway to the Northeast of Thailand.  In the past, Nakhon Ratchasima was 
the center of manpower control and tribute and goods collections, especially the forest products in 
Isaan area, which were the major export items until the early Rattanakosin period. The economy of 
Nakhon Ratchasima began to shift from self-reliance to commercialization after the 1851 Bowring 
Treaty until the establishment of an American base in the Indochina War that brought in the major 
military construction projects, such as the construction of transportation routes, including the 
Highway No. 2, No. 304, and No. 331, as well as the army and air bases. As a result, Nakhon 
Ratchasima has become a transportation hub linking Bangkok to the Northeast. The arrival of 
American troops made the economy of Nakhon Ratchasima thrive as it created a variety of 
businesses to meet the needs of the American Military. 
Keywords: American Military Base, Nakhon Ratchasima 
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1. บทน า 
     จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญ
จังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมี
ขนาดของพื้นที่ และมีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับ
หนึ่งของภาค และเป็นอันดับสองของประเทศ โดยมีพื้นที่
ทั้งหมด 20,493.96 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 
ลักษณะภูมิประเทศของนครราชสีมาเป็นทั้งภูเขา ที่ราบ
สูง และที่ราบลุ่มมีทิวเขาล้อมรอบ มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส าคัญ คือ เกลือหิน โปรแตส ทองแดง ยิปซั่ม ลิกไนต์ 
เป็นต้น[1]  
     ในอดีตนครราชสีมามีความส าคัญทางด้านการเมือง
และเศรษฐกิจมายาวนาน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิ
ประเทศที่ เอื้ออ านวยกับการตั้งถิ่นฐานของคน โดย
ปรากฏว่ามีชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มี
แม่น้ ามูลเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่ให้คนได้อาศัยท าการ
เพาะปลูก ส่งผลให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของแอ่งโคราชในการควบคุมก าลังคนและ
ควบคุมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในการเก็บรวบรวม
ส่วยและสินค้าโดยเฉพาะของป่าในอีสาน ซึ่ ง เป็น
สินค้าออกที่ส าคัญส่งให้กับเมืองหลวงจนถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น การเดินทางจากนครราชสีมาไปยังเมืองหลวงมี
อุปสรรคส าคัญ คือต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายวัน
และยากล าบาก ต้องเดินเท้าเลียบขึ้นไปตามไหล่เขา การ
เดินทางจากกรุงเทพเมื่อไปถึงต าบลแก่งคอย ต้องค้างใน
ดงพระยาไฟสองคืนจึงจะพ้นดง[2] หากเป็นกองคาราวาน
สินค้าบรรทุกเกวียนจากนครราชสมีาผา่นเทือกเขาดงพระ
ยาไฟไปยังเมืองสระบุรีจะใช้เวลาเดินทางตั้งแต่ 10-13 
วัน[3] 
     การเดินทางไปนครราชสีมาสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง 3 เส้นทาง 
คือ ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 2 สาย ได้แก่ 
เส้นทางกรุงเทพมหานคร -จังหวัดอุบลราชธานี และ
เส้นทางกรุงเทพมหานคร-จังหวัดหนองคาย ทางรถยนต์ 
มีเส้นทางสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนน
มิตรภาพ) และสายรอง คือ ทางหลวงหมายเลข 304 
(ปากเกร็ด-สะพานต่างระดับนครราชสีมา)  และทาง
อากาศ โดยในตอนแรกใช้ทางวิ่งและลานจอดเครื่องบิน
ของกองทัพอากาศ (กองบิน 1) ต่อมา พ.ศ. 2537 

กรมการบินพาณิชย์ได้สร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ 
บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช-ต าบล
สีสุก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ การคมนาคมที่สะดวก
เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น การตัดถนนเพื่อเช่ือม
กรุงเทพฯ กับเมืองต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเ ช่ือมฐานทัพอเมริกันที่ตั้ งอยู่ ในนครราชสีมา 
อุบลราชธานี และขอนแก่น โดยได้รับความช่วยเหลอืด้าน
เงินทุนจากสหรัฐอเมริกา การสร้างถนนที่ทันสมัยและได้
มาตรฐานถือว่าเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการ
เคลื่อนทัพและขนอาวุธยุทธภัณฑ์เข้าสู่พื้นที่เสี่ยงต่อภัย
คุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์  
     ความส าคัญด้านยุทธศาสตร์ของนครราชสีมาดังกล่าว 
ส่งผลให้เกิดการตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้าน
การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น ใน
บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาการตั้งฐาน
ทัพอเมริกันในจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
นครราชสีมาเติบโตและน าไปสู่การขยายตัวของภาคการ
ผลิตอื่น ๆ เช่น สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม 
สาขาการบริการ และสาขาการค้าส่งและค้าปลีก 
 
2. สภาพเศรษฐกิจของนครราชสีมาก่อนการเข้า
มาของฐานทัพอเมริกัน 
     นครราชสีมาช่วงก่อน พ.ศ. 2500 มีภูมิประเทศเป็น
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ในสมัยอยุธยาผลิตผลจากป่าจึงเป็น
สินค้าส าคัญที่ส่งให้กับราชส านักอยุธยาในรูปของส่วย
และสินค้าโดยตรง ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม 
ได้บรรยายถึงสภาพการค้าขายที่บริเวณบ้านศาลาเกวียน
ที่กองเกวียนจากนครราชสีมาตั้งขบวนขายสินค้าไว้ว่า “..
กองเกวียนจากนครราชสีมาและเขมรบรรทุกสินค้า คือ 
น้ ารัก ขี้ผึ้งปีกนก ผ้า หนังเนื้อ เอ็นเนื้อ เนื้อแผ่น ครั่ง 
ไหม ก ายาน ดีบุก หน่องาของป่าต่างๆ..”[4] สินค้าบาง
รายการไม่ใช่สินค้าจากนครราชสีมาโดยตรง เช่น ดีบุก 
พบที่บริเวณตอนเหนือจังหวัดสกลนคร และลาว แสดงให้
เห็นว่านครราชสีมาเป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าที่ส าคัญ
ส่งให้กับอยุธยา  
     การท าสนธิสัญญาบาวริ่ง พ.ศ. 2398 ถือเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากสาระส าคัญ
ของสนธิสัญญาบาวริ่งต้องการยกเลิกระบบผูกขาดการค้า
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โดยราชส านัก ปรับภาษีการเดินเรือจีนและอังกฤษให้
เท่ากัน ยอมให้อังกฤษมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหนือ
พลเมืองอังกฤษ และยอมให้อังกฤษน าเข้าฝิ่นมาขายใน
สยามผ่านการผูกขาดของรัฐบาลสยาม[5] หลัง
สนธิสัญญาบาวริ่ง สยามท าสนธิสัญญาทางการค้ากับชาติ
ตะวันตกอื่น ๆ อีก มีผลให้เศรษฐกิจภายในขยายตัวและ
ผูกติดกับระบบเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น สยามกลายเป็น
ประเทศที่ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการผลิตสินค้าออก
ไม่กี่ประเภท คือ ข้าว ไม้สัก ดีบุก และยางพารา ข้าว
กลายเป็นสินค้าออกที่ตลาดมีความต้องการสูง เกษตรกร
ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาได้รับการส่งเสริมให้
ปลูกข้าวเพื่อขาย แต่กลับไม่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าว
ของนครราชสีมา  การผลิตข้าวของนครราชสีมายังอยู่ใน
ระดับต่ า เนื่องจากมีภูมิประเทศอยู่ในเขตเงาฝน จึงแห้ง
แล้ง ท านาได้เพียงปีละหนึ่งครั้งในฤดูฝนเท่านั้น อีกทั้ง
การคมนาคมที่ไม่สะดวกยังเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นครราชสีมาจึงยังคงท า
หน้าที่รวบรวมส่วยและสินค้าต่างๆ ส่งให้กับกรุงเทพฯ 
แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจของสยาม นครราชสีมายังไม่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงน้ัน สังฆราชปาลเลกัวซ์ ได้บันทึกถึง
นครราชสีมาไว้ว่า “..มีเหมืองแร่ทองแดงหลายแห่ง เมื่อ
เร็ว ๆ นี้มีโรงหีบอ้อยไปตั้ง 4-5 โรง รัฐนี้มีโภคผล คือ 
งาช้าง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ผลกระวาน ไม้เต็ง อบเชย ฯลฯ
...”[6] จากบันทึกของ เฮอร์เบิร์ท วาริงตัน สมิธ อดีต
เจ้ากรมเหมืองแร่ของประเทศสยาม แสดงให้เห็นสภาพ
เศรษฐกิจของนครราชสีมาในช่วงก่อนมีทางรถไฟยังคง
เป็นแบบดั้งเดิม ยังไม่นิยมใช้เงินตรามากนัก เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาดงพระยาเย็นกั้น ท าให้ถูก
ตัดขาดจากโลกภายนอก ยังสามารถพบเห็นการ
แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน หรือขายให้พ่อค้าชาวจีน
หรือกองคาราวานสินค้าที่กล้าเสี่ยงภัยเดินทางบุกป่าฝ่า
ดงเข้าไป[7]  
      อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจแบบการค้าได้เกิดขึ้นแล้วใน
เขตเมืองของนครราชสีมา ผ้าทอถือเป็นสินค้าหลักของ
นครราชสีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้เสด็จไปตรวจ
มณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดรอีสาน พ.ศ. 2449 ได้
ทรงบันทึกถึงอุตสาหกรรมทอผ้าในเมืองนครราชสีมา ว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ทอด้วยไหมสลับสีอย่างงดงาม 
นิยมใช้โทนสีเขียว ชมพู หรือสีอื่น ๆ[8]  

     การขยายอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้า
มาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 24 ท าให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยตกเป็น
เมืองขึ้นของทั้งอังกฤษ และฝรั่งเศส นครราชสีมาในฐานะ
เมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นเมือง
ยุทธศาสตร์และมีความส าคัญต่อความมั่นคงของ
ราชอาณาจักรด้วย ดังน้ันใน พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ก่อตั้งกรมรถไฟขึ้น โดยสังกัดกระทรวงโยธาธิการ 
พร้อมกันนั้นได้เปิดประมูลสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ-
นครราชสีมา เป็นสายแรก โดยว่าจ้างมิสเตอร์ จี มูเร 
แคมป์ เบล เป็นผู้สร้ างทางรถไฟจากกรุ ง เทพ ถึ ง
นครราชสีมา แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2443 รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 265 กิ โลเมตร การคมนาคมด้วยรถไฟจาก
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา เกิดจากปัจจัยทางการเมือง
และความมั่นคงเป็นส าคัญ แต่ก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
โคราช เพราะท าให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น 
รายการสินค้าที่นครราชสีมาส่งไปขายกรุงเทพฯ มี
หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก สุกร ยาง ส้ม 
มะขามป้อม สมอ นุ่น มะขามฝัก มะเกลือ ส้ม อ้อย เนื้อ
โค ไม้เสาเรือน ไม้ไถ ไม้เครื่องเกวียน ไม้แดง ไม้ท่อน 
ศิลา โค ม้า เป็ด ไก่ ปลาย่าง ปลากรอบ เป็นต้น และ
สินค้าที่ส่งมาจากกรุงเทพฯ ก็เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะ 
น้ าแข็ง พฤติกรรมการบริโภคของคนนครราชสีมาก็
เปลี่ยนไป จากเดิมเคยบริโภคสินค้าในภูมิภาค ก็นิยม
สินค้าที่มาจากกรุงเทพฯ เช่น “..คนโคราชกินเกลือทะเล 
แต่คนบ้านนอกยังกินเกลือสินเธาว์ แต่ก่อนใช้ยาเพชบูรณ์
แลหนองคาย เดี๋ยวนี้ใช้ยาเกาะกร่าง หมากพลู ปูนแดง 
ยาจืด มาแต่กรุงเทพฯ แต่ก่อนใช้ปลาร้าพิมาย เดี๋ยวนี้ใช้
ปลาร้ากรุงเก่า..” เป็นต้น[9]  
     เส้นทางรถไฟท าให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง
นครราชสีมาสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาเพียง
ประมาณ 10 ช่ัวโมงเท่านั้น ส่งผลให้จ านวนประชากรใน
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยก่อนท่ีจะมีเส้นทางรถไฟ จ านวน
พลเมืองที่อาศัยอยู่ ในเขตเมืองนครราชสีมา มีเพียง 
5,000 คน หลังจากเปิดใช้เส้นทางรถไฟเมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2443 จ านวนประชากรในเขตเมือง
นครราชสีมาเพิ่มขึ้นเป็น  19,000 ในปี 2486 และค่อยๆ 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น 23,000 คน ในปี 2490 เป็น 39,000 
คนในปี 2495 และเป็น 40,000 คนในปี 2500[10] โดย
ส่วนหน่ึงเป็นพ่อค้าชาวจีนที่อพยพมาจากที่ต่างๆ ทั้งจาก
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กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณเมือง
ใกล้สถานีรถไฟ เพราะสะดวกในการท าการค้า จากการ
ส ามะโนประชากร พ.ศ. 2447 มีจ านวนชาวจีนใน
นครราชสีมา 2,431 คน[11] เข้ามาเพื่อเป็นแรงงาน
ก่อสร้างทางรถไฟ และท าการค้า ชาวจีนเหล่านี้มีบทบาท
ส าคัญในการซื้อขาย กระตุ้นให้เกิดการผลิตเพื่อค้าขึ้น 
เพราะพวกเขาท าหน้าที่ เป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้ อ
ข้าวเปลือก และผลิตผลอื่นๆ ที่ตลาดต้องการ ให้เงินเช่ือ
และสินค้าล่วงหน้า ให้เงินกู้ เก็บภาษี ขายสินค้าที่สั่งเข้า
มา และขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ โดยมักจะ
เก็บดอกเบี้ยราคาแพง ท าให้ เกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนจากการเป็นลูกหนี้พ่อค้าชาวจีน  
     ชาวจีนมีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวกลางในการซื้อ
ขาย กระตุ้นให้เกิดการผลิตเพื่อค้าขึ้น เพราะชาวจีน
เหล่านี้มีความขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้ว่า
หนทางการค้าทั้งภายในนครราชสีมาและพื้นที่ที่ห่างไกล
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะล าบากทุรกันดาร
เพียงใดก็ตาม จนกระทั่งมีทางรถไฟมาถึงนครราชสีมาท า
ให้การคมนาคมสะดวกขึ้น ถือเป็นช่องทางให้ชาวจีนจาก
ที่ต่าง ๆ ท้ังจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ อพยพเข้ามา
ท ามาหากินในนครราชสีมามากขึ้น แต่พวกเขาจะอาศัย
อยู่บริเวณในตัวเมืองนครราชสีมา[12] เพราะใกล้สถานี
รถไฟ สะดวกในการท าการค้า ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าถึงแม้
จะมีชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาในนครราชสีมา แต่ก็กระจุกตัว
อยู่ในเขตเมือง ส่วนในเขตนอกตัวเมืองนครราชสีมา
เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวกและสภาพดินที่ไม่อุดม
สมบูรณ์ท าให้มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบาง[13] วิถีการ
ผลิตจึงยังคงเป็นแบบเดิม  
     สรุปได้ว่าสภาพเศรษฐกิจของนครราชสีมาในช่วง
ก่อน พ.ศ. 2500 การเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบยัง
ชีพเป็นเศรษฐกิจแบบการค้าเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และ
เกิดขึ้นในเขตเมืองมากกว่าชนบท ผู้คนที่อาศัยอยู่ต่าง
อ าเภอยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิม ท าการผลิตแบบเดิม พ่ึงพา
สินค้าจากชาวจีนที่เดินทางเข้าไปขายในหมู่บ้านแต่เพียง
สินค้าจ าเป็นที่ไม่สามารถผลิตได้เองเท่านั้น 
 
3. การเข้ามาของฐานทัพอเมริกันในนครราชสีมา 
     หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาด าเนิน
นโยบายปิดล้อมเพื่อป้องกันการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ เมื่อจีนสถาปนาระบบสังคมนิยมภายใต้การ

น าของเหมาเจ๋อตงได้ส าเร็จใน พ.ศ. 2492 สหรัฐอเมริกา
ได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในทวีปเอเชียเพื่อปิดล้อมการ
ขยายตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับ
เหตุการณ์ที่พรรคชาตินิยมเวียดนามของโฮจิมินห์ชนะ
กองทหารฝรั่งเศสในสงครามเดียนเบียนฟู ในปี 2496 
และเหตุการณ์ไม่สงบในลาว ในปี 2497 การเมืองภายใน
ลาวเริ่มแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือฝ่ายประเทศลาว มีเจ้า
สุภานุวงศ์  เป็นผู้ น า  ได้ รับการสนับสนุนจากฝ่ าย
คอมมิวนิสต์ ฝ่ายนิยมความเป็นกลาง มีเจ้าสุวรรณภูมา 
เป็นผู้น า ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศส และฝ่ายนิยม
ตะวันตกน าโดยคณะนายทหารและข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ 
เช่น เจ้าบุญอุ้ม และนายพลภูมี  โนสวัน ได้รับการ
สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ท า
ให้รัฐบาลไทยหวั่นเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ สหรัฐอเมริกาจึงด าเนินยุทธศาสตร์การ
ป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ความช่วยเหลือกับไทยอย่าง
เต็มที่ เพราะเช่ือตามทฤษฎีโดมิโน โดยนายจอห์น ฟอ
สเตอร์ ดัลเลส รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาใน
ขณะนั้นกล่าวว่าถ้ า เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์แล้ว 
ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะกลายเป็น
คอมมิวนิสต์ไปด้วย[14]  
      นครราชสีมาซึ่ งมี สภาพภูมิ ศาสตร์ เป็น เมื อง
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของเมืองหลวงในการขยายอ านาจไป
ยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่อดีต ถูกใช้เป็นที่ตั้งฐาน
ทัพของสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกาให้
ความช่วยเหลือทางการทหารและเศรษฐกิจแก่ไทยตั้งแต่ 
พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับไทยเริ่มต้นเมื่อนายกรัฐมนตรี จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ส่งทหาร 4,000 นายไปช่วยกองก าลัง
สหประชาชาติในเกาหลีใต้ ส่งผลให้มีการลงนามในสญัญา
ความตกลงว่าด้วยการให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
และเศรษฐกิจ และความตกลงด้านความช่วยเหลือทาง
ทหารในรูปของอาวุธยุทโธปกรณ์และการฝึกแก่กองทัพ
ไทย ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางทหาร 
มีการก่อตั้ งหน่วยปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาใน
กรุงเทพฯ ช่ือว่าหน่วยที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐอเมริกา 
หรือ หน่วยจัสแมก (Joint U.S. Military Advisory 
Group)  ต่อมาใน พ.ศ. 2498 มีการเริ่มโครงการเพื่อ
สร้างเครื่องสนับสนุนให้ความสะดวกทางการทหารภายใต้
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การบริหารขององค์การทางทหารของสหรัฐอเมริกา มีช่ือ
เรียกว่า ส านักงานดูแลการก่อสร้าง หรือ โอไอซีซี 
(Office in Change of Construction) ภายใต้การ
ควบคุมของวิศวกรของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา[15] 
นครราชสีมาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็น
ฐานทัพหน่ึงในเจ็ดฐานทัพใหญ่ที่ใช้ปฏิบัติการในสงคราม
เวียดนาม อันได้แก่ ฐานทัพอู่ตะเภา ตาคลี น้ าพอง 
อุดรธานี นครพนม อุบลราชธานี และนครราชสีมา[16] 
ฐานทัพนครราชสีมาอยู่ห่างจากฮานอยเพียง 470 ไมล์ 
เป็นฐานทัพของเครื่องบินขับไล่ไอพ่น เอฟ-105 และเป็น
กองบัญชาการสังกัดกองทัพอากาศอเมริกันประจ าแป
ซิฟิค รวมทั้งเป็นกองบัญชาการสนับสนุนกองทัพบก
อเมริกันอยู่ที่ค่ายมิตรภาพ (Camp Friendship) ซึ่งเป็น
คลังอาวุธเก็บรถถัง ปืนใหญ่ รถบรรทุก และขีปนาวุธชนิด
ต่าง ๆ[17]  
      ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการขนส่งภาคพื้นดินระหว่าง
กรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 
2498 เพื่อติดตั้งข่ายการสื่อสารทางทหาร และการ
ก่อสร้างเครื่องอ านวยความสะดวกที่เน้นทางด้านการ
ปฏิบัติการแบบฉุกเฉินที่ฐานทัพเรือสัตหีบทางชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกของอ่าวไทย[18] นอกจากนั้นหน่วยผึ้ง
ทะเลของกองทัพเรือสหรัฐฯ ยังท างานร่วมกับทหารช่าง
ของไทยเพื่อสร้างถนนเช่ือมสัตหีบกับนครราชสีมาโดยไม่
ต้องผ่านกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับโครงการของเอไอดี 
(Agency for International Development) ที่จะสร้าง
ทางหลวงเช่ือมกรุงเทพฯ กับหนองคาย และโครงการ
ส าคัญที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของนครราชสีมา
ในเวลาต่อมา คือ โครงการก่อสร้างถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็น
เส้นทางสายหลักไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยก
จากถนนพหลโยธินที่จังหวัดสระบุรีมาถึงนครราชสีมา 
เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2497 เปิดใช้ได้ในปี 2501 มีความยาว 
148.5 กิโลเมตร แล้วสร้างต่อไปถึงหนองคายใน พ.ศ. 
2501 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2507 มีความยาว 360 กิโลเมตร 
นอกจากน้ันยังมีโครงการก่อสร้างถนนสายอ้อมกรุงเทพฯ 
ติดต่อถึงกันโดยตรงระหว่างฐานทัพอากาศสัตหีบ -อู่
ตะเภา กับระบบทางหลวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ ทางหลวงสาย 304 จากฉะเชิงเทราถึงนครราชสีมา 
มีความยาว 264 กิโลเมตร และทางหลวงสาย 331 จาก
สัตหีบถึงฉะเชิงเทรา ความยาว 127 กิโลเมตร เพื่อให้การ
ขนส่งทางทหารระหว่างฐานทัพซึ่งเป็นจุดหลักในการเข้า

ประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้ไม่ต้องผ่าน
เข้ากรุงเทพฯ การลงทุนของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนทาง
ทหาร มีลักษณะเป็นงานเกี่ยวกับการทหารอย่างแท้จริง 
กล่าวคือเป็นการสร้างค่ายทหาร เรดาร์ การสื่อสาร และ
อื่นๆ แต่โครงการก็ยังรวมเอาการก่อสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการขนส่งเข้าไว้ด้วยเป็นจ านวนมาก ซึ่งนับเป็น
การเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงส าหรับใช้ประโยชน์ทั่วไปก็ได้ 
หลังการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในพ.ศ. 
2506 จอมพลถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีคน
ต่อมา ตรงกับสมัยของประนาธิบดี ลินดอน บี จอห์นสัน 
ซึ่งมีนโยบายแผ่ขยายสงครามในเวียดนามอย่างเต็มที่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในสมัยนี้จึง
เป็นเรื่องของความร่วมมือในสงครามอินโดจีนและการ
ต่อต้านคอมมิวนิสต์ ท าให้ทหารอเมริกันเริ่มเข้ามา
ประจ าการในประเทศไทยมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2507 มีทั้ง
ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ หน่วยนาวิกโยธิน 
หน่วยลาดตระเวน และหน่วยช่างเทคนิคประจ าตาม
ศูนย์วิจัยข่าวกรองสื่อสารต่าง ๆ มีลักษณะหน้าที่คือ 
กองทัพบก ท าการสร้างระบบโทรคมนาคมของการทหาร 
โดยมีหน่วยก่อสร้าง หน่วยทหารช่าง ทหารเสบียง
สัมภาระยุ ทธศาสตร์  มี กองบัญชาการ ในลพบุ รี 
นครราชสีมา อุดรธานี  ภู เขียว สกลนคร เป็นต้น
กองทัพอากาศ ประกอบด้วยกองหนุน 7 กองบิน กองบิน
ทิ้งระเบิด 7 กองบิน กองบินสังเกตการณ์ 2 กองบิน 
กองบินยุทธการและหน่วยสื่อสารอื่นๆ ที่ฐานทัพที่ดอน
เมือง ตาคลี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี น้ าพอง และอู่ตะเภา 
กองทัพเรือ เป็นหน่วยก าลังขนส่งทางทะเล หน่วยควบคุม
การก่อสร้าง[19] 
     นครราชสีมาเป็นท่ีตั้งฐานทัพส าคัญของสหรัฐอเมริกา 
ทั้งฐานทัพบกที่ค่ายมิตรภาพ (Camp Friendship ต่อมา
เปลี่ยนช่ือเป็นค่ายสุรธรรมพิทักษ์) และฐานทัพอากาศที่
กองบิน 1 การเข้ามาตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาท าให้
เกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของนครราชสีมาในเวลาต่อมา โดยมี
เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญคือ ถนนมิตรภาพหรือทางหลวง
หมายเลข 2 ทางหลวงสาย 304 จากฉะเชิงเทราถึง
นครราชสีมา  ทางหลวงสาย 331 หรื อถนนสาย
ยุทธศาสตร์ เช่ือมต่อทางหลวงสาย 304 ไปถึงสัตหีบ เมื่อ
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เริ่มก่อสร้างมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือการอ านวยความ
สะดวกด้านการขนส่งของกองทัพอเมริกา เมื่อสิ้นสุด
สงครามอินโดจีน เส้นทางเหล่านี้ได้กลายเป็นเส้นทางสาย
เศรษฐกิจที่ส าคัญของนครราชสีมา ส่งผลให้ในปัจจุบัน
นครราชสีมามีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ระหว่างภูมิภาค และมีสาธารณูปโภคพร้อมรองรับการ
ผลิตในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และบริการ 
     โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน เพื่อแก้ปัญหา
ขาดแคลนน้ า ได้เอื้อประโยชน์ต่อการขยายพื้นที่ทาง
การเกษตรในนครราชสีมา โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน ได้แก่ โครงการศึกษาและ
พัฒนาการก่อสร้างเขื่อนล าแชะ (สร้าง พ.ศ. 2533-2541) 
และเขื่อนมูลบน (สร้าง พ.ศ. 2523-2538) เกิดขึ้นจาก
ความช่วยเหลือของผู้เช่ียวชาญ AID ของสหรัฐอเมริกา 
เข้ามาศึกษาและพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเบื้องต้น
ของลุ่มน้ าชี เขื่อนล าแชะ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของล ามูลบน 
ในเขตอ าเภอครบุรี และอ าเภอโชคชัย ปิดกั้นล าแชะที่
ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี เพื่อส่งน้ าช่วยพื้นที่
การเกษตร 80,600 ไร่ ในฤดูฝน และ 70,700 ไร่ ในฤดู
แล้ง และเขื่อนมูลบน ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของล ามูลบนใน
เขตอ าเภอครบุรี อ าเภอโชคชัย และอ าเภอปักธงชัย
บางส่วน ปิดกั้นล ามูลบนตอนบน ที่ต าบลจระเข้หิน 
อ าเภอครบุรี ส าหรับส่งน้ าช่วยพื้นที่การเกษตร 41,400 
ไร่ ในฤดูฝน และ 34,300 ไร่ในฤดูแล้ง[14] 
 
4. ผลกระทบทางเศรษฐกิจภายหลังการเข้ามาตั้ง
ฐานทัพอเมริกันในนครราชสีมา 

ผลของการเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในสงครามอินโดจีน เกิด
โครงการก่อสร้างทางทหารหลายโครงการ ท้ังการก่อสร้าง
ระบบคมนาคมเช่ือมกรุงเทพฯ กับฐานทัพต่าง ๆ ของ
สหรัฐอเมริกาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การก่อสร้างฐาน
ทัพบก และฐานทัพอากาศ และโครงการก่อสร้างระบบ
ชลประทานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า  

นครราชสีมาจึงเป็นท้ังที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกา 
และแหล่งพักผ่อนของทหารฝ่ายโลกเสรีที่ผลัดเปลี่ยนกัน
เดินทางมาพักผ่อน ส่งผลให้เกิดการเติบโตในด้านธุรกิจ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่าทหารอเมริกัน
ที่มาประจ าการที่นครราชสีมา จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก
การอพยพเข้ามาท างานในเมือง โดยเป็นการจ้างงานที่

เกี่ยวเนื่องกับฐานทัพอเมริกาในนครราชสีมาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยประมาณการจ้างงานทางตรง 10,000 คน และ
การจ้างงานทางอ้อม 12,500 คน[15] ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
นครราชสีมาในระยะนั้นเฟื่องฟูขึ้นเป็นอันมาก มีการค้าขาย
ติดต่อกับหน่วยทหารของสหรัฐอเมริกา เช่น การส่งเสบียง
อาหาร การจัดหาสินค้าทั้งที่จ าเป็นและฟุ่มเฟือยในทุกพื้นที่
ที่มีหน่วยทหารของสหรัฐฯ ตั้งอยู่ ประชาชนในท้องถิ่นมี
รายได้จากการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ การใช้จ่ายเงินของ
ทหารอเมริกัน ส่วนใหญ่ใช้เป็นเงินดอลล่าร์  ท าให้มีผู้ที่
ต้องการค้าขายและท างานกับทหารอเมริกันเป็นจ านวนมาก 
ถือได้ว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี แรงงานไม่มีความรู้ก็ได้ท างาน
ที่ได้ค่าตอบแทนสูง เช่น ท างานเป็นคนงานตัดหญ้า ตัด
ต้นไม้ หรือคนงานระดับใช้แรงงานภายในค่ายทหาร เป็นต้น 
พงษ์เทพ กระโดนช านาญ นักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังชาว
โคราช ก็เคยเข้าไปร้องเพลงในสโมสรของทหารอเมริกัน
เช่นกัน ธุรกิจโรงน้ าแข็งในนครราชสีมา ก็ได้ผลตอบแทน
อย่างมากจากการที่ทหารอเมริกันมาติดต่อขอเช่าโรงน้ าแข็ง 
โดยบรรทุกน้ ามาท าน้ าแข็งเอง และให้ค่าตอบแทนสูง
กว่าเดิมถึงสองเท่า โดยน าไปผสมน้ าอาบเพื่อคลายร้อน 
ธุรกิจโรงแรมก็เติบโตขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น โรงแรมด ารง
รักษ์ ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 60-70 ห้อง มีบริการโทรทัศน์ น้ า
ร้อน น้ าเย็น และเป็นโรงแรมที่มี ลิฟท์แห่ งแรกของ
นครราชสีมา นับเป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น ซึ่ง
เป็นที่นิยมของเหล่าทหารอเมริกัน รวมถึงโรงแรมศรีพัฒนา
ของ พลเอกกฤษณ์ สีวะรา (แม่ทัพภาคที่ 2 พ.ศ. 2503-
2506) ก็ เฟื่ องฟู จากการเข้ ามาของทหารอเมริ กั น
เช่นเดียวกัน[22] 

การเข้ามาของทหารอเมริกัน ท าให้ เศรษฐกิจของ
นครราชสีมาเฟื่องฟูขึ้นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาทอง
ของการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในธุรกิจบริ การ แต่
ผลกระทบจากการเจริญเติบโตนั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ต่าง ๆ เพราะธุรกิจโรงแรมที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์กับธุรกิจค้า
บริการทางเพศที่เฟื่องฟูขึ้นมาพร้อมกันนั้นเอง ดึงดูดหญิง
สาวจากต่างอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงที่ด้อยการศึกษา
อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อเข้ามาหางานท า เกิดสถาน
บริการต่างๆ เช่น บาร์ ไนต์คลับ อาบอบนวด โรงน้ าชา และ
ซ่องโสเภณีจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหา
ชุมชนแออัด ปัญหาการค้าประเวณี ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และปัญหาเด็กลูกครึ่งที่เกิดจากทหารอเมริกัน 
เป็นต้น แต่ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไม่มี
หน่วยงานใดให้ความสนใจ นอกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่
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แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่าง
เดียว 

เศรษฐกิจการเกษตรของนครราชสีมาก็เติบโตขึ้นเช่นกัน 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ การเร่งรัดพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกจิแห่งชาติฉบับที่ 1 การ
ก าหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได้รับความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการจากสหรัฐอเมริกาอีกเช่นกัน ท าให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ 
เนื่องจากมีภูมิประเทศติดกับลาว กัมพูชา และเวียดนาม จึง
ปรากฏนโยบายการพัฒนาชนบท โดยกล่าวถึงการพัฒนา
นครราชสีมาอย่างเฉพาะเจาะจง มีการวางแผนให้มีการสร้าง
ทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ ความยาว 272 กิโลเมตร 
ส่งเสริมการปลูกพืชส าคัญ คือ ข้าว ปอแก้ว ข้าวโพด และ
มันส าปะหลัง เพื่อการส่งออก สร้างเขื่อนล าพระเพลิง (สร้าง 
พ.ศ. 2506-2510) ในเขตอ าเภอปักธงชัย และเขื่อนล าตะ-
คอง (สร้าง พ.ศ. 2507-2512) ในเขตอ าเภอสีคิ้ว ช่วยให้
เกษตรกรที่อาศัยอยู่ใกล้เขื่อนสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 
ครั้ง เกษตรกรผลิตข้าวเพิ่มขึ้น และมีรายได้มากขึ้นจากการ
ขายข้าว เมื่อเริ่มแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 เนื้อท่ีปลูกข้าวใน
นครราชสีมา พ.ศ. 2504 มี 1,176,146 ไร่ ได้ผลผลิต 
163,511 ตัน ใน พ.ศ. 2509 มีเนื้อท่ีปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 
1,885,457 ไร่ ได้ผลผลิต 407,831 ตัน[23] เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  1 เนื้อที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นถึง 60 
เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 149 เปอร์เซ็นต์ นอกจาก
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
เกษตรในพื้นที่นครราชสีมา ได้แก่  

โรงงานทอกระสอบ โดยน าปอแก้วซึ่งเป็นพืชไร่ที่รัฐบาล
ส่งเสริมให้ปลูก มาเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานทอกระสอบ ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมของรัฐบาล มีขึ้นเป็นแห่งแรกที่ต าบลจอ
หอ อ าเภอเมือง การขยายพื้นที่ปลูกปอแก้วมีความสัมพันธ์
กับการปลูกข้าว ปอที่ผ่านกรรมวิธีแล้วจะถูกส่งเข้าโรงงาน
ทอกระสอบเพื่อใช้บรรจุข้าว ปลายทศวรรษ 2500 ตลาดปอ
ตกต่ าเพราะต้องแข่งขันกับกระสอบใยสังเคราะห์ และระบบ
การขนส่งข้าวที่ไม่ต้องใช้กระสอบ พื้นที่ปลูกปอจึงเปลี่ยนมา
ปลูกมันส าปะหลังแทน 

โรงงานแปรรูปข้าวโพด เพื่อผลิตอาหารสัตว์ และท า
ผลผลิตอื่นๆ เช่น แป้ง  น้ าตาล แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ เป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น  

โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง เนื่องจากรัฐบาลน ามัน
ส าปะหลัง มาปลูกครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่

อ าเภอพิมาย ใน พ.ศ. 2504[24] เพราะเป็นพืชที่ทนต่อ
สภาพความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้นครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังมาก
ที่สุดในประเทศ เกิดกลุ่มนักธุรกิจในท้องถิ่นที่หันมาลงทุน
ในอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง เช่น บริษัทสงวน-วงษ์
อุตสาหกรรม จ ากัด โดยนายทศพล ตันติวงษ์  ประธาน
กรรมการบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจ ากัด ผันตัวเองจาก
การเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ มาท าโรงงานแป้งมัน
ส าปะหลัง ใน พ.ศ. 2517 เพราะเห็นว่านครราชสีมาเป็น
แหล่งปลูกมันส าปะหลัง และต้นทุนต่ า ปัจจุบันโรงงานของ
สงวนวงษ์ ถือว่าเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรในกระบวนการ
ผลิตแป้ งมันที่ทันสมัยที่ สุดในประเทศ ถือได้ ว่าเป็น
โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีตลาดที่ส าคัญอยู่ในสหภาพยุโรป
[25] 
 

5. บทสรุป  
     นครราชสีมาเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เนื่องจากมี
สภาพภูมิประเทศเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงสามารถส่ง
ผลิตผลจากป่าเป็นส่วยและสินค้าส าคัญให้กับราชส านัก
อยุธยา เช่น เนื้อแผ่น งาช้าง ครั่ง ก ายาน ผ้าไหม รวมถึง
ทรัพยากรประเภทแร่ธาตุ โดยเฉพาะเกลือซึ่งเป็นสินค้า
จ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในการถนอมอาหาร อีกทั้งการมี
ภูมิศาสตร์เหมาะสม มีที่ตั้งที่เป็นเสมือนประตูสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้นครราชสีมาเป็นเมือง
ส าคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นทั้งเมืองหน้าด่าน 
และเป็นชุมทางส าหรับเดินทางต่อไปยังเมืองอื่น ๆ 
ประชากรส่วนใหญ่ของนครราชสีมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การสร้างทางรถไฟมาถึงนครราชสีมาใน 
พ.ศ. 2443 ได้น าสินค้าหลากหลายประเภท พร้อมกับ
ชาวจีนจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เข้ามาท าการค้า
ในนครราชสีมา กล่ าวได้ ว่ าสภาพเศรษฐกิจของ
นครราชสีมาในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 เปลี่ยนแปลงจาก
เศรษฐกิจแบบยังชีพเป็นเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้าอย่าง
ช้า ๆ และเกิดขึ้นในเขตเมืองมากกว่าชนบท ผู้คนที่อาศัย
อยู่ต่างอ าเภอยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิม ท าการผลิตแบบเดมิ 
พึ่งพาสินค้าจากชาวจีนท่ีเดินทางเข้าไปขายในหมู่บ้านแต่
เพียงสินค้าจ าเป็นที่ไม่สามารถผลิตได้เองเท่านั้น 
     การเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในยุคสงครามอินโดจีน ท า
ให้นครราชสีมาเป็นที่ตั้งของฐานทัพบกและฐานทัพ
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อากาศของสหรัฐอเมริกา เกิดโครงการก่อสร้างทาง
การทหารมากมาย ได้แก่ การสร้างเส้นทางคมนาคม 
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนนมิตรภาพ และโครงการ
ก่อสร้ างทางหลวงสาย 304 จากนครราชสีมาถึ ง
ฉะเชิงเทรา และทางหลวงสาย 331 จากฉะเชิงเทราถึง
สัตหีบ เป็นเส้นทางอ้อมกรุงเทพฯ เ ช่ือมฐานทัพที่
นครราชสีมากับฐานทัพอากาศสัตหีบถึงอู่ตะเภา ระบบ
โทรคมนาคม ไฟฟ้าและน้ าประปา เป็นต้น เมื่อสิ้นสุด
สงครามอินโดจีน เส้นทางเหล่านี้ได้กลายเป็นเส้นทางสาย
เศรษฐกิจที่ส าคัญของนครราชสีมาส่งผลให้นครราชสีมา
กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างภูมิภาคและการ
กระจายพืชผลทางการเกษตร และมีสาธารณูปโภคพร้อม
รองรับการผลิตในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมและบริการ 
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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  
 มีความยาวไม่ต่ ากว่า 8 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน 15 
หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความที่รวบรวมหรือเรียบเรียง
จากหนังสือ เอกสาร ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ในสาขาต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางวิชาการ  
 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 

เนื้อหาและข้อมูลภายใน รูปภาพทุกรูปและตาราง
จะต้องมีหมายเลข 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   
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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 
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