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techno logy 
consu l t ing  

simplifying IT c o ns u l t i n g  
s a l es   

s ta f f i n g  
s u p po r t  

TECHNOLOGY CONSULTING 
PROVIDES 
A TOTAL END TO END SOLUTION .  

APPLICATION MANAGEMENT 
 
Vulputate iaceo, volutpat eum mara ut accumsan nut. 
Aliquip exputo abluo, aliquam suscipit euismod te  
tristique volutpat immitto voco abbas minim olim eros. 
 

• Mos ventosus feugiat blandit turpis vero abigo.  
• Mos in dolor, aliquip illum neo adipiscing iriure.  
• Autem verto illum cogo vulputate aliquam velos.  
• Consequat nostrud, pneum, ibidem ex. 
• Ullamcorper quibus, velit distineo oppeto.  
• Consectetuer refero ut nimis vulputate quadrum. 
• Delenit proprius foras patria vereor, duis facilisi. 

Ibidem molior, facilisi, qui, 
fere, paratus foras tation te 
neo eu, usitas.  
 
Torqueo, qui lorem ipso 
utinam immitto vero sino. 

Appellatio, rusticus decet 
amet allapa facilisis feugait  
typicus abbas ut valde. Ne 
nisl macto oppeto, et, velit 
esse foras sin aptentillum. 

CUSTOM SOLUTIONS 
Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula ea  
fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 
macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 
aliquip feugait regula. Ut amet  
opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

WEB SOLUTIONS 
Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 
fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto duis. 

Wisi regula eum consectetuer ut 
mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  
et tincidunt humo sed ut. 

EBUSINESS 
SOLUTIONS 

Enim iriure accumsan epulae  
accumsan inhibeo dolore populus 

praesent. Molior vicis feugiat  
valetudo quadrum quidem nisl ea 

paulatim. Haero ut nutus accum 
san melior, plaga cogo esse len 
eum. Genitus, te vero, eratenim 

exputo letalis tation loquor ex. 
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ยังคงเดินหนfาดfวยความเขfมขfนทางวิชาการเชBนเดิม 

 

ในสBวนของเนื้อหา ยังคงประกอบดfวยบทความวิจัยทางดfาน

บริหารธุรกิจ และดfานการบริหารการศึกษา ที ่อยู Bในความสนใจ 

เกาะติดกระแสการเปลี่ยนแปลงในปzจจุบัน นอกจากนี้ยังมีบทความ

รับเชิญที่ใหfความรูfในเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศในงานดfาน

ทรัพยากรมนุษย< ภาวะผูfนำของผูfนำในการนำองค<สูBองค<กรนวัตกรรม 

 

  กองบรรณาธิการหวังเป�นอยBางย่ิง วBาทBานผูfอBานไดfองค<ความรูf

ใหมBๆ และไดfสารสนเทศที่จะสามารถนำไปใชfประโยชน<ในการปฏิบัติ 

การปรับปรุง และการพัฒนาสิ ่งตBาง ๆ รวมทั ้งการสรfางสรรค<งาน

วิชาการใหfกfาวหนfาไดfตBอไป 

 

รองศาสตราจารย< ดร.สมถวิล  วิจิตรวรรณา 

                          บรรณาธิการประจำฉบับ  
 

Editorial 
บรรณาธิการแถลง 
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การบริหารที่สงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

วันวิสาข  บุญเปรม* 
รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย เพชรโรจน** 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการบริหารท่ีสงเสริม
การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีใน 4 ดานคือ ดานลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  ดานลักษณะของโรงเรียน 
ดานลักษณะของสภาพแวดลอม  และดานลักษณะของบุคลากร กลุมตัวอยางคือ ผูบริหาร (ผูอํานวยการโรงเรียนและ
หัวหนาวิชาการ) และครูจํานวน 160 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของ Cronbach  0.98  เก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความถ่ี รอยละ 
คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชสถิติ  t-test independent และ One – way  ANOVA 

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอการบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศกึษาอยูในระดบัมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู
ท่ีมีเพศ ตําแหนงหนาท่ีและวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของ
โรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาไมแตกตางกัน   

สวนผูบริหารและครูท่ีมีอายุ ประสบการณ และสังกัดกลุม อบจ. ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารท่ี
สงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ:  การบริหารการศึกษา   การใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ
** อาจารยท่ีปรึกษาหลัก
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Abstract 

The purpose of this research were to study and compare the educational administrative for 
promoting English program of primary school in Nonthaburi Provincial Administration Organization in 
four aspects: Administrative and practical practice policy, School characteristics, School 
Surroundings and School personnel. The sample group consists of 160 administrators (school 
directors, academic heads) and teachers. The research rating scale instrument was questionnaire. 
The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
independent and One- way ANOVA. 

The research found that: administrators’ and teachers’opinions on the educational 
administrative for promoting English Program of primary school was at the high level. When 
comparing, administrators’ and teachers’ opinions according to gender and educational qualification 
were no significant difference while the aged and the experienced administrators’ and teachers’ 
opinions on the educational administrative for promoting English Program of primary school in 
Nonthaburi Provincial Administration Organization, were significantly difference at .05 level. 

Keywords: The educational administration, English program, Provincial Administration Organization 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในสังคมยุคปจจุบันท่ีจะกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 

และเปน “สังคมแหงการเรียนรู” สงผลใหคนในสังคม
จําเปนตองเรียนรูตลอดเวลา  สอดคลองกับพระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขพ.ศ. 2545)  
ท่ี ส ง เ ส ริ มการ เ รี ยนรู เ พ่ื อ เ ต รี ยมคนในชาติ ให มี
ความสามารถในการปรับตั ว  ใหก า ว ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และการแขงขัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําคัญ  ดานภาษาท่ีใชในการ
สื่อสาร  ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของ
คนไทยมากข้ึน ท้ังในดานการศึกษา การคนควาหา
ความรู  การประกอบอาชีพ และการแขงขันในดานตางๆ 
ทําใหการเรียนภาษาอังกฤษเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่ง 
ผูปกครองจึงคาดหวังใหบุตรหลาน  มีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษถึงข้ันใชงานไดดี ในทักษะท้ัง 4 ดาน คือ 
ดานการฟง การพูด การอานและการเขียน  แตการเรียน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนท่ัวไป ยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการดังกลาวผู ปกครองได   จึ งส งผลให
ผูปกครองแสวงหาแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษใหแกบุตรหลาน อาทิ การใหเรียน
พิเศษกับครู เจ าของภาษา  การให เรียนโรงเรียน
นานาชาติ แมกระท่ังการสงไปเรียนตางประเทศ แต
แนวทางดังกลาวตองเสียคาใชจายสูงเกินกวาท่ีผูปกครอง
ท่ัวไปสามารถทําได  เด็กไทยสวนหน่ึงจึงขาดโอกาสใน
การพัฒนาความสามารถใหเต็มศักยภาพ  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555– 2559) รัฐบาลและหนวยงานท่ี
เก่ียวของทางการศึกษาทุกฝายพยายามพัฒนาการสอน
ภาษา อังกฤษในประ เทศไทยให เหมาะสม ให มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ดังท่ีเห็นไดจากความเคลื่อนไหว 
เปลี่ยนแปลงท้ังดานหลักสูตรและวิธีการไมวาจะเปนดาน
นโยบาย  วัตถุประสงคและการปฏิบัติ  ลวนเปนสิ่งท่ีบง
บอกไดถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของผู เ ก่ียวข องตามสภาพสั งคม ท่ี
เปลี่ยนแปลง  โรงเรียนในทุกระดับตางสงเสริมใหม ี   
การจัดตั้งโรงเรียนท่ีเปดสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

โรงเรียนท่ีมีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
(English Program) นับไดวาเปนแนวทางใหมในการจัด
การศึกษาเพ่ือประสิทธิภาพดานภาษาอังกฤษใหผูเรียน

แสดงถึงความพยายามของรัฐและเอกชนในการสรางมิติ
ใหมของการจัดการเรียนการสอน  ใหเอ้ือตอการพัฒนา
ความรูและทักษะของผูเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกปจจุบันและอนาคต  ดวยลักษณะรูปแบบและ
วิธีการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน ไดรับความสนใจท้ังจาก
ผูเรียนและผูปกครอง  อีกท้ังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหรือโครงการโรงเรียนสอง
ภาษา จะเหน็วาในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อหรือโครงการโรงเรียนสองภาษา  
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกลาว แมจะเปน
ลักษณะรูปแบบและวิธีการใหมในการจัดการศึกษาใน
ประเทศไทยไดเพ่ิมจํานวนข้ึนอยางรวดเร็วท่ัวประเทศท้ัง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา   

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีนโยบาย
และยุทธศาสตรในการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการ
จัดทําโครงการ ช่ือโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับชาติ (O-NET) ทําใหมีผลคะแนนดี ในรายวิชา
บังคับ เกือบทุกกลุมสาระ โดยเฉพาะมีการพัฒนาดีใน
วิชาภาษาอังกฤษดวย (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบจ.นนทบุรี พ.ศ.2557)  

การสงเสริมใหโรงเรียนทุกโรงเรียนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีมีการใชภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนมาแลวเปนระยะเวลา 4 ป และกระแส
ความตองการของผูปกครองท่ีใหความสนใจและตองการ
ใหนักเรียนเรียนดวยภาษาอังกฤษมากข้ึน  ทําใหผูวิจัยมี
ความสนใจและตองการท่ีศึกษาวิจัย ระดับการบริหาร
โรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนท่ีสงเสริม
ใหการบริหารจัดการของโรงเรียนเกิดประสิทธิผลหรือ
สําเร็จตามเปาหมาย เพ่ือไดนําขอมูลจากการศึกษาวิจัย
ไปเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหาร
จัดการในโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
สั ง กั ด อ งค ก า รบริ ห า ร ส วนจั งห วั ดนนทบุ รี ใ ห มี
ประสิทธิภาพและพัฒนาไปในทิศทางท่ีเหมาะสมตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เ พ่ือศึกษาระดับการบริหารท่ีสงเสริมการ

ดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูตอการบริหารจําแนกตามสถานะภาพท่ีสงเสริมการ
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ดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี  

3. เพ่ือหาแนวทางการสงเสริมการบริหารการ
ดําเนินงานของ โรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  

สมมติฐานของการวิจัย 
ผูบริหารและครูตอการบริหารจําแนกตาม

สถานะภาพท่ีตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารท่ี
สงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีตางกัน 

 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิจัยเลือกใชปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอประสิทธ์ิผลขององคกรการบริหารของสเตียรส (Steers: 1977) และไดนํา

ประเด็นตางๆ ท่ีไดศึกษามาประยุกตและบูรณาการใชตามแนวทาง กําหนดเปนกรอบแนวคิดดังตอไปน้ี 
       ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
       
 
 

  

 

             

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้ งน้ี คือ กลุม

ผูบริหาร (ผูอํานวยการโรงเรียนและหัวหนาวิชาการ) 
และครูในโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษ  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จํานวน 33 โรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ MEP (Mini English 
Program) รวม 279 คน  

กลุมตัวอยาง  คือ กลุมผูบริหาร (ผูอํานวยการ
โรงเรียนและหัวหนาวิชาการ) และครูในโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษ  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
ขนาดของกลุมตัวอยางกําหนดตามตารางของเครจซีและ
มอรแกน (Kerjcie& Morgan ; อางใน ลัดดาวัลย เพชร
โรจนและคณะ: 2547) สุมแบบแบงช้ัน (Stratified 
Random Sampling)ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
จํานวน 160 คน เปนผูบริหาร 60 คน ครู 100 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนแบงเปน  3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถามในดาน เพศ อายุ ตําแหนงหนาท่ี 

วุฒิการศึกษา  ประสบการณในการทํางานและตามกลุม
พัฒนา  อบจ.ท่ีสั งกัด เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check  List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารท่ีสงเสริมการดําเ นินงานของโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)           
5 ระดับคือ มีการปฏิบัติหรือการดําเนินงานระดับมาก
ท่ีสุด มาก  ปานกลาง  นอย  และระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารท่ี
สงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีเปนคําถามแบบปลายเปด 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับการพิจารณาจาก
ผู เ ช่ียวชาญจํานวน  3 คน ท่ีนํามาวิเคราะหความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหามีคา IOC  รายขอ  0.67-1.00 มี
คาเฉลี่ย IOC = 0.93   และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แลวไปทดลองใชกับผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนท่ี
ลักษณะของประชากรใกลเคียงกันจํานวน  30  คนคือ  
วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช
สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach  ได  0.98 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

    1.เพศ 

    2. อาย ุ

    3 .ตําแหนงหนาท่ี 

    4. วุฒิการศึกษา 

    5. ประสบการณในการทํางาน 

    6. กลุมอบจ. ท่ีสังกัด  

 

การบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงาน 

1 ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 

2 ลักษณะของสภาพแวดลอม 

3 ลักษณะของโรงเรียน 

4 ลักษณะของบุคลากร 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการจัดสงแบบสอบถามถึง

ผูอํานวยการโรงเรียนและหัวหนาวิชาการและครูจํานวน 
168 คน ผูวิจัยไดติดตามประสานงานโดยการโทรศัพท  

การวิเคราะหขอมูล  
เมื่อตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

แลว นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ  ดังน้ี  
1)   ข อมู ล เ ก่ี ยว กับสถานภาพของผู ต อบ 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ีและรอยละ  
2)  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารท่ีสงเสริม

การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษาสังกัดองคการบริหาร
สวนจงัหวัดนนทบุรี  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบ
สมมติฐานใชสถิติ t-test independent และ One–
way ANOVA 

3) ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะ เปนคําถาม
ปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัย 
1. ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นของตอการ

บริหารท่ีสงเสริมการดําเ นินงานของโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

ภาพรวมอยูในระดับมาก (
 
=3.67) เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานลักษณะนโยบายการบริหาร และ

การปฏิบัติ  (
 
=3.73) รองลงมาดานลักษณะของ

บุคลากร ดานลักษณะสภาพแวดลอม และดานลักษณะ
ของโรงเรียนตามลําดับ รายละเอียดอยูในตารางท่ี 1   
 
 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในการบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษ      

ในการเรียนการสอน ระดับระถมศึกษา  โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  

การบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียน   SD แปลคา อันดับ 

1. ดานลักษณะนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติ 3.73  0.65 มาก 1 
2. ดานลักษณะของโรงเรียน 3.61  0.74 มาก 4 
3. ดานลักษณะสภาพแวดลอม 3.63  0.74 มาก 3 
4. ดานลักษณะของบุคลากร 3.72  0.67 มาก 2 
ภาพรวม 3.67  0.67 มาก  

 
สําหรับความคิดเห็นเปนรายขอในแตละดาน มี

ดังตอไปน้ี  
1.1 ดานลักษณะนโยบายการบริหารและการ

ปฏิบัติ รายการเรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี  มีการ
ช้ีแจงนโยบายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานการใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนใหบุคลากรรับทราบ
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ รองลงมา ไดแก มีการพัฒนา
เปาหมายนโยบาย/วัตถุประสงคใหเหมาะสมสอดคลอง
ตอการดําเนินงานการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอน และมีการนิเทศการเรียนการสอนของครูไทยและ
ครูรวมสอน  

1.2 ดานลักษณะของโรงเรียน รายการ
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี มีการจัดหา/ตําราเรียน
ท่ีเปนภาษาอังกฤษเพ่ือใชการเรียนการสอน มีการ
จัดแบงฝายหรือกลุมงานเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบการ
ใชทรัพยากรตอการบริหารของโรงเรียน และมีโครงสราง
การบริหารงาน  การจัดสรรอัตรากําลัง งบประมาณท่ี
เหมาะสมตอการบริหารของโรงเรียน  

1.3 ดานลักษณะสภาพแวดลอม รายการ
เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังน้ี มีการสงเสริมใหครูท้ัง
ครูไทยและครูตางชาติไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน
หรือโครงการของโรงเรียน  มีการเรียนรูนอกช้ันเรียนท่ี
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สงเสริมการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนของ
โรงเรียน และมุงเนนความเช่ียวชาญและทักษะทางภาษา
ของบุคลากรมากกวาอํานาจตามตําแหนงหนาท่ี  

1.4 ดานลักษณะของบุคลากร รายการ
เรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังน้ี บุคลากรสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติไดสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน  บุคลากรสามารถเลือกใชสื่อ/เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับผูเรียน และบุคลากรรับรูนโยบาย วิสัยทัศน 
วัตถุประสงคการบริหารงานของโรงเรยีนท่ีสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนอยางชัดเจน  

2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูในสถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีท่ีมีตอการบริหารท่ีสงเสริม
การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารส วนจั งหวัดนนทบุรี  จํ าแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล  ดังน้ี 

2.1 จําแนกตามเพศ พบวากลุมตัวอยางเพศ
ชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอการบริหารท่ีสงเสริม
การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน  

2.2 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี พบวา
ผูบริหารและครูท่ีมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุร ี
ไมแตกตางกัน  

2.3  จําแนกตามอายุ พบวาผูบริหารและครู
ท่ีมีอายุตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารท่ีสงเสริม
การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.4 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาผูบริหาร
และครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารท่ีสงเสริมการดําเ นินงานของโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุร ี
ไมแตกตางกัน  

2.5  จําแนกตามประสบการณ พบวาผูบริหาร
และครูท่ีมีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารท่ีสงเสริมการดําเ นินงานของโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
ดานลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ พบวา
ผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป
ข้ึนไปมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกับผูบริหารและครูท่ีมี
ประสบการณ 4-6 ป และ 7-10 ป ดานลักษณะของ
โรงเรียน พบวา ผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณทํางาน
มากกวา 10 ปข้ึนไป จะมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกับ
ผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณ 1-3 ป และ 7-10 ป 
ดานลักษณะสภาพแวดลอม พบวา ผูบริหารและครูท่ีมี
ประสบการณทํางาน 1-3 ป จะมีความคิดเห็นท่ีแตกตาง
กับผูบริหารและครูท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา 10 
ปข้ึนไป และดานลักษณะของบุคลากร พบวาผูบริหาร
และครูท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา 10 ปข้ึนไป จะมี
ค วามคิ ด เห็ น ท่ี แตกต า ง กับผู บ ริ ห า รและครู ท่ี มี
ประสบการณ 4-6 ป และ 7-10 ป  

2.6 จําแนกตามกลุม อบจ.พัฒนา พบวา  
ผูบริหารและครูสังกัดกลุม อบจ. ตางกันมีความคิดเห็น
ตอการบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องน้ีพบประเด็นท่ีควรนํามา
อภิปราย ดังน้ี 

1.  จากความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีตอ
การบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีอยูใน
ระดับมากท้ัง 4 ดานคือ 1. ดานลักษณะนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ 2. ดานลักษณะของบุคลากร     
3. ดานลักษณะสภาพแวดลอมและ 4. ดานลักษณะของ
โรงเรียน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะในดานการบริหารโรงเรียน
ท้ังผูบริหารและครูจะตองมีการกําหนดแนวนโยบายใน
การบริหารและแนวทางในการปฏิบัติใหมีความชัดเจน 
เพ่ือใหทุกคนในโรงเรียนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม  ในสวนของบุคลากรครูก็เปนทรัพยากรบุคคล
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ท่ีสํ าคัญท่ีตองมี ทักษะความรูความสามารถ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติไดสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนและสังคม รวมท้ังดานลักษณะสภาพแวดลอม
และดานลักษณะของโรงเรียนท่ีจะตองสงเสริมการ
ทํางานรวมกันของครูท้ังครูไทยและครูตางชาติ  ในการ
จัดทําแผนงานหรือโครงการของโรงเรียน รวมท้ังมีการ
แบงฝายหรือกลุมงานเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบการใช
ทรัพยากรตอการบริหารของโรงเรียนและควรมี
โครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ    
ครีสพีลส (Chrispeels: 1990) ท่ีศึกษาประสิทธิผลของ
โรงเรียน ศึกษาเฉพาะกรณีในโรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน 8 แหง โดยทําการวิเคราะหระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียนท้ัง 8 แหง โดยศึกษาเก่ียวกับ 1. วัฒนธรรม
และบรรยากาศในโรงเรียน 2. หลักสูตรและการสอน 3. 
โครงสรางขององคการ 4. ภาวะผูนําของครูใหญ ใชเวลา
ในการศึกษา 5 ปท่ีทําการรวบรวมโดยใชการสัมภาษณ 
แบบสอบถามผลการทดลอง และแบบบันทึกขอมูล จาก
การศึกษาพบวา 1. การเปดโอกาสใหคณะกรรมการ
หลักสูตรและครูไดทํางานรวมกัน มีความจําเปนสําหรับ
การ เ พ่ิมสัมฤท ธ์ิผลของ นัก เรียน  2. โ รง เ รียน ท่ีมี
ประสิทธิภาพน้ันครูใหญตองมีภาวะผูนํา และ 3. ตองมี
การวางแผนพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

2. จากการเปรียบเทียบความความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี ท่ีมีตอการบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของ
โรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีอายุและมีประสบการณในการทํางาน
ท่ีแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการบริหารท่ีสงเสริม
การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะผูบริหารและครูท่ีมีอายุและประสบการณในการ
ทํางานท่ีตางกัน จะมีมุมมองในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของนักวิชาการ สุทธิพงศ ยงคกมล (2543: 24) 
ท่ี ไ ด กล า ว ถึ ง ใน เ รื่ อ ง  1)  การ รั บ รู  (Perception)  
โดยท่ัวไปบุคคลจะแปลความหมาย หรือมองเห็นสิ่งตางๆ 
แตกตางกัน ไมวาจะเปนสภาวการณ สิ่งของ บุคคล  
หรือเหตุการณ  เปนผลใหมีปฏิกิริยาตอบสนองแตกตาง

กัน ท้ังในดานความคิด และพฤติกรรม กระบวนการแปล
ความ หมา ยขอ งม นุษ ย น้ี ก็ คื อ  ก า ร รั บ รู ซึ่ ง เ ป น
กระบวนการของการคัดเลือก  การจัดระเบียบ  การแปล
ความของสิ่งท่ีบุคคลเห็นและ 2) การเรียนรู  (Learning)  
ซึ่งการเรียนรูมีผลกระทบตอพฤติกรรมของมนุษย ทําให
เ กิดการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได   ท้ั ง ในส วน ท่ี
แสดงออกเปดเผยและซอนเรนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ
เรียนรูจึงเปนพฤติกรรมท่ีจูงใจ มิใชเกิดข้ึนโดยไมมี
สาเหตุพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการฝกฝน อบรมดวย
ความตั้งใจจะเปนพฤติกรรมท่ีคอนขางถาวรติดตัวบุคคล
ดวยสาเหตุท้ัง 2 ดานน้ี ทําใหผูบริหารและครูท่ีมีอายุ
และประสบการณในการทํางานมีความคิดเห็นตางกัน 

3. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี ท่ีมีตอการบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของ
โรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี ท่ีสังกัดกลุม อบจ ท้ัง 5 กลุม พบวา
ผูบริหารและครูท่ีสังกัดกลุม อบจ ท่ีแตกตางกัน จะมี
ความคิดเห็นตอการบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของ
โรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรีแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารและครู
ท่ีสังกัดกลุม อบจท้ัง 5 เมื่อนําแนวนโยบายในการ
บริหารงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา ไปสูการปฏิบัติอาจจะมีการ
บริหารจัดการท่ีแตกตางกันออกไปตามบริบทท่ีแตกตาง
กันของกลุมโรงเรียนในแตละกลุม ทําใหผูบริหารและครู
ในแตละสังกัดมีความคิดเห็นตอการบริหารท่ีสงเสริมการ
ดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
ท่ีฟอรแฮนด  และกิลเมอร (Forehand  and  Gilmer : 
1964 อางถึงในสุทธิพงศ  ยงคกมล, 2543: 70) ไดทํา
การวิจัยกลุมของลักษณะท่ีอธิบายถึงองคการ  และบอก
ถึง  1) ความแตกตางขององคการหน่ึงกับองคการหน่ึง  
2) ลักษณะน้ัน ๆ จะอยูในชวงเวลาหน่ึง และ 3) สิ่งน้ัน
จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกในองคการน้ัน ๆ 
กลาวคือ  บรรยากาศขององคการ ไดแกการรับรูของ
สมาชิกขององคการท่ีมีตอองคการน้ัน ๆ รวมท้ังนโยบาย
ของผูนําขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ท่ีจัด
แบงกลุม อบจ. ออกเปน 5 กลุม โดยมีวัตถุประสงค
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เพ่ือใหแตละกลุมมีโรงเรียนท่ีเปนแกนนําท่ีเขมแข็ง ได
ชวยสนับสนุนโรงเรียนในกลุมท่ีตองการความชวยเหลือ 
ซึ่งสอดคลองกับ ยุทธศาสตรของการบริหารขอ 6 คือ 
กระจายอํานาจสูสถานศึกษา/ชุมชน ใหจัดการศึกษา   
ไดตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ สถานศึกษา
ไดรับการสงเสริมระบบการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (School Based Management : SBM)  
 
ขอเสนอแนะ  

ผลการวิจัย มีขอควรเสนอแนะจากงานวิจัย 
และขอเสนอแนะ สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี  

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  
1. จากความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการ

บริหารท่ีสงเสริมการดําเ นินงานของโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ใน
ดานลักษณะของโรงเรียน พบวาประเด็นการจัดแบงฝาย
ตาง ๆ เปนฝายปฏิบัติการฝายสนับสนุน และฝายบริหาร
หลักสูตรไดอย าง ชัด เจนยั งมีการปฏิ บัติการหรือ
ดําเนินงานอยูระดับท่ีคอนขางต่ํา ดังน้ัน เพ่ือการบริหาร
ท่ีสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิ  ผูบริหารและครูท่ีมีสวนเก่ียวของควรได
รวมกันจัดแบงฝายตางๆท้ังฝายปฏบัิติการ ฝายสนับสนุน 
และฝายบริหารหลักสูตร ใหมีความชัดเจนมากข้ึน  

2. จากความคิดเห็นของผูบริหารและครูใน   
ดานลักษณะสภาพแวดลอม พบว า ประเด็นของ 
การสนับสนุนใหโอกาสบุคลากรท้ังครูไทยและครู
ตางชาติสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลายวิธี ยังขาดการ
สนับสนุนหรือมีแนวทางในการปฏิบัติ ท่ีอยูในกรอบ   

ของการเรียนการสอนการในรูปแบบเดิม ดังน้ัน เพ่ือ   
การบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลสมัฤทธ์ิ ผูบริหารและครูท่ีมีสวน
เ ก่ียวของอาจจะตองจัดสภาพแวดลอมท้ังภายใน
หองเรียนและนอกหองเรียน โดยความรวมมือจากครู
ไทยและครูตางชาติ  เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของ
โรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรีใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  

1 .  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ป จ จั ย ท่ี ส ง ผ ล ต อ
ความสําเร็จในการบริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานของ
โรงเรียนอยางมีคุณภาพโดยเนนประสิทธิผลการเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในทุกๆดาน 

2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก่ียวกับการ
บริหารท่ีสงเสริมการดําเนินงานในระดับโรงเรียน ท้ังใน
โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จและโรงเรียนท่ีมีปญหาในการ
บริหารงานท้ัง 4 ดาน โดยการศึกษาขอมูลในเชิงลึก 
เพ่ือนําผลการวิจัยมาแลกเปลี่ยนการเรียนรู ในการ
กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี 

3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลถึง
ความรวมมือของครูไทยและครูตางชาติเ พ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
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การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
 

สุกมล  ศักด์ินําสง* 
รองศาสตราจารย พิศเพลิน เขียวหวาน** 

 
 
บทคัดยอ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี และเพ่ือเสนอแนวทางการสงเสริมการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ  ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
จํานวน 306 คน  โดยสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามเปนแบบมาตรวัด 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความถ่ี  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบคาที (t-test independent) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA)  และทดสอบ
คาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD  

ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจของในการเลือกโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม
อยูในระดับมาก สวนดานการบริการมีการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด สําหรับดานวิชาการ ดานการเอาใจใสของครู  
ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธกับชุมชน  และดานภาพลักษณของโรงเรียน  ผูปกครองของ
นักเรียนมีการตัดสินใจในระดับมาก  สําหรับผูปกครองท่ีมี อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพตางกันมีการตัดสินใจในการ
เลือกโรงเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับผูปกครองท่ีมีเพศ  และรายไดตางกัน มีการ
ตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนไมแตกตางกัน  
 
 
คําสําคัญ: การตัดสินใจของผูปกครอง  การเลือกโรงเรียน 
 
 
 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
** อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
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Abstract 
 

The research aimed to study and compare the decision-making of parents when selecting 
schools under Nonthaburi Provincial Administrative Organization for their children, and also to 
suggest guidelines to support those decisions. By using Stratified Random Sampling, the sample 
group of this research were 306 parents. This research used the questionnaire survey method, 
analyzed data freguencies, percentage, mean, standard deviation, t-test independent, One –way 
ANOVA  and LSD. 

The research founds that, in overall; the parents made decisions when selecting schools 
under Nonthaburi Provincial Administrative Organization in a high level. They also had the highest 
level of decision making in survice.  Moreover, parents had high level of decision making in regards 
to academic, theachers’attention, facilities and atmosphere, community relation and images of the 
schools. The comparison results the parents who had different age, education level and occupation 
had  statistically significant difference at level.05  The parents with difference gender and income 
groups had no statistically  significant difference at level .05   
 
 
 
 
Keywords: Decisions making of parents, Selecting schools   
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุ บันประ เทศ ไทยได มี น โยบายปฏิ รู ป

การศึกษา  โดยประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.  
2545)  ทําใหสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของไทยอยางชัดเจน  โดยเฉพาะในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกระจาย
อํ าน าจ กา รบริ ห า ร  และ กา ร จั ด ก า รศึ กษ า ท่ี มี
ประสิทธิภาพไปยังสถานศึกษาอยางท่ัวถึง  ท้ังในดาน
วิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานท่ัวไป  จากบทบาทหนาท่ีดังกลาวของ
สถานศึกษาซึ่งเปนสถาบันทางสังคมท่ีไดรับมอบหมาย
ใหมีหนาท่ีสราง และพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  
เปนคนดี  คนเกง และสามรารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ดวยภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี
ซับซอนแปลกใหม  และทาทายตอการบูรณาการศาสตร
ตางๆ  มาใชในการบริหารงาน บริหารคน  ตลอดจนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีศิลป เพ่ือนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพในท่ีสุด  จาก
ความคาดหวังของสังคมไทยท่ีมีตอการจัดการศึกษา
ดังกลาวเปนผลทําใหสถานศึกษา  ไดรับความสนใจ  
เพราะฉะน้ัน  โรงเรียนดีมีคุณภาพตองปราศจากมลพิษ
ทางสังคม  เชน ปลอดยาเสพติด  ครูอาจารยมีความรัก  
ความสามัคคีเอ้ืออาทรตอเพ่ือนครูและศิษย โรงเรียนมี
ระเบียบวินัยในระดับท่ีจะทําใหนักเรียนเปนคนดี  คิด
เปน ทําเปน และแกปญหาได มีความสุขอยูในสังคมและ
พรอมท่ีจะเอ้ือเฟอเผื่อแผเจือจุนสังคมเปนเยาวชนท่ีมี
คุณภาพตอไป    

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี  มีท้ังหมด 34 โรงเรียน ดําเนินการจัดการ
ศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน  จํานวนนักเรียน  75,995  คน  ปจจุบัน
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  มี
ยอดนักเรียนลดลงทุกป  มีนักเรียนยายออกกอยูเสมอ 
นอกจากปญหาการยายถ่ินฐานของผูปกครองท่ีมา
รับจางทํางานแลว ยังมีปญหาอีกประการหน่ึงท่ีสําคัญ
คือ จํานวนสถิตินักเรียนระดับช้ันอนุบาลลดลงทุกป 
และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษานอยลงมาก สืบเน่ือง
มาเปนเวลา 3 ป (สํานักงานกองการศึกษา อบจ.นนทบุรี 
พ.ศ.2557) ทําใหทราบวา ยอดนักเรียนลดลงปละ 20%   
ถือวาเปนจํานวนไมนอยท่ีนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
บริเวณ ใกลโรงเรียนน้ันมีจํานวนนักเรียนมาก แต

ผูปกครองนําบุตรหลานยายไปเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบาง 
ไมมาสมัครเรียนในโรงเรียนใกลบานของตนเอง (อาง
แหลงขอมูลจากแบบสอบถามสํามโนประชากรในเขต
พ้ืนท่ี ท่ีสํารวจผูปกครอง) ผูอํานวยการ และคณะครู 
โรงเรียนสังกัด อบจ.ตองการท่ีจะศึกษาถึงปญหาอัน
สงผลใหกลุมโรงเรียน อบจ.นนทบุรีท้ัง 34 โรงเรียน วามี
ปจจัยใดท่ีทําใหเกิดสาเหตุทําใหผลสอบ O-Net เปนท่ี
พอใจของกลุมโรงเรียน อบจ.นนทบุรี และปญหาใดท่ีทํา
ใหนักเรียนกอนประถมศึกษาของ 34 โรงเรียน มียอด
นักเรียนลดลง และอีกประการหน่ึงปญหาใดท่ีทําให
นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีจํานวนยอดการสมัคร
เรียนลดนอยลง (องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
2557) 

ฝายบริหารในกลุม อบจ.นนทบุรี ท้ัง 34 
โรงเรียน จึงไดประชุมวางแผนวาจะทําอยางไรให
ผูปกครองนักเรียนตัดสินใจนําบุตรหลานเขามาเรียนใน
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  จึงทํา
ใหเห็นไดวาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการเลือกสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี  ซึ่ง
ปจจัยตางๆ  เหลาน้ันจะเปนเหตุผลท่ีจะทําใหผูปกครอง
ไดเลือกตัดสินใจจากจุดท่ีดีหรือจุดเดนของโรงเรียนซึ่ง
สงผลตอการตัดสินใจท่ีจะนําบุตรหลานเขามาเรียน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะปจจุบันการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนมีปจจัยท่ีมาเก่ียวของมากมาย  เชน ความ
ศรัทธา ค า นิยม สภาพเศรษฐ กิจของครอบครั ว  
คาใชจาย  การแขงขันจัดการบริการ สภาพแวดลอม  
ประสิทธิภาพของครู  และการเดินทางของนักเรียน  
เปนตน นอกจากน้ีการตัดสินใจของผูปกครองในดาน
อ่ืนๆ อีกไดแก ดานการบริหารวิชาการ  ดานช่ือเสียง
หรือภาพลักษณของโรงเรียน ดานอาคารสถานท่ี ดาน
ผูสอน  ดานความสัมพันธชุมชนในทัศนะและการรับรู
ของผูปกครองซึ่งเสียงสะทอนจากผูปกครองนักเรียนจะ
เปนสิ่งสําคัญ  
 ผูวิจัยมีความสนใจและตองการท่ีการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี  เ พ่ือได นําผลจากการวิจัย มาเปน
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผูปกคอรงในการ

เลือกโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  
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2.  เพ่ือการตัดสินใจของผูปกคอรงในการเลือก
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรจีําแนก
ตาม อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ของผูปกครอง 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการสงเสริมการตัดสินใจ
ของผูปกคอรงในการเลือกโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี 

 
สมมติฐานของการวิจัย  

ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษา  อาชีพ  และ
รายไดตางกันมีการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือก
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
แตกตางกัน 

 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยศึกษาแนวคิดและบูรณาการจากการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีตอการตัดสินใจของผูปกครอง  ดังน้ี  

     ตัวแปรตน                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประโยชนท่ีไดรับ  
1. ไดทราบความคิดเห็นในการตัดสินใจของ

ผูปกครองซึ่งจะทําใหผูบริหารโรงเรียนสังกัด อบจ.   
นนทบุรี  นําไปกําหนดนโยบายท่ีใชบริหารงาน และ
แนวทางการบริหารยุทธศาสตรโรงเรียน 

2. ผลการศึกษาวิจัยท่ีไดเปนประโยชนตอ 
สํานักงานกองการศึกษา อบจ.นนทบุรี ในการวางแผน 
กลยุทธของโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี และใหเปน
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาของโรงเรียนในสังกัด 
อบจ.นนทบุรี  
วิธีดําเนินการวิจัย 
         ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ไดแก ผูปกครองนักเรียนท่ีสงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ.นนทบุรี มีจํานวน
ท้ังหมด  34  โรงเรียน จํานวน 1,517  คน   

กลุมตัวอยาง  ไดแกผูปกครองของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1  ซึ่งใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน 
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง รวมจํานวน  306  คน 
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (stratified  random 
sampling) ตามขนาดของโรงเรียน  
           
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็น
ถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองนักเรียน
เลือกเขาศึกษาในสถานศึกษา แบงออกเปน 3 สวน ไดแก  
  สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูปกครอง ไดแก  
เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
  สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือก
สถานศึกษา ไดแก ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ี และ
สภาพแวดลอม ดานบริการ ดานความสัมพันธชุมชน 
และ ดานภาพลักษณของสถานศึกษา 
   สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะทางการ
สงเสริมการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับการพิจารณาจาก
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ท่ีนํามาวิเคราะหความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหามีคา IOC รายขอ  0.67-1.00 และนํา
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูบรหิารและ
ครูผูสอนโรงเรียนท่ีลักษณะของประชากรใกลเคียงกัน
จํ า น วน  30 คนแล ว วิ เ ค ร า ะห ค ว าม เ ช่ือมั่ นขอ ง
แบบสอบถาม ไดคาสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟา 0.80   
           

สถานภาพบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได 

 
 

การตัดสินใจของผูปกครองในการเลอืกโรงเรียน 

1. ดานวิชาการ   

2. ดานอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม   

3. ดานบริการ   

4. ดานการเอาใจใสของคร ู

5. ดานความสมัพันธชุมชน   

6. ดานภาพลักษณของโรงเรยีน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการจัดสงแบบสอบถามถึง

ผูปกครองนักเรียน  และไดติดตามประสานงานไดตาม
จํานวนท่ีกําหนด  

 
การวิเคราะหขอมูล 
1. สถานภาพของผูปกครองวิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติความถ่ี รอยละ   
      2.  ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาเฉลี่ย 
และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

       3.  ก า ร เ ปรี ยบ เ ที ยบกา รตั ดสิ น ใ จขอ ง
ผูปกครองในการเลือกโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรีจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ดวย
สถิติดวยสถิติการทดสอบคาที (t-test independent) 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way 
ANOVA)   และทดสอบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD 

 4. ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการสงเสริม
การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน ใชการ
วิเคราะหเน้ือหา 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือก

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานบริการมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  สวนดานอ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยระดับมาก คือ 
ดานวิชาการ ดานการเอาใจใสของครู ดานอาคารสถานท่ี
สภาพแวดลอม ดานความสัมพันธ ชุมชน และดาน
ภาพลักษณของโรงเรียน รายละเอียดในตารางท่ี 1   

 

ตารางท่ี 1  คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน  

การตัดสินใจของผูปกครอง   S.D. แปลคา อันดับ 

1. ดานวิชาการ  4.37  0.51 มาก 2 
2. ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 4.35  0.50 มาก 4 
3. ดานบริการ 4.50  0.57 มากท่ีสุด 1 
4. ดานการเอาใจใสของครู 4.36  0.59 มาก 3 
5. ดานความสัมพันธชุมชน 4.33  0.54 มาก 5 
6. ดานภาพลักษณของโรงเรียน 4.27  0.58 มาก 6 

ภาพรวม 4.36  0.54 มาก  

 
ผลการวิเคราะหรายละเอียดเปนรายดาน ดังน้ี   

1.1 ดานวิชาการของโรงเรียน ผูปกครอง
นักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการปจจัยการตัดสินใจ
ของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและขอยอยท่ีอยูในระดับ
มาก คือ การจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียน
เรียนอยางมีความสุขไดพัฒนาไดเต็มศักยภาพ และ
รองลงมาอยูในระดับมาก คือ มีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียน มีสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ท่ี ทันสมัยและ
เพียงพอ และมีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนให
ผูปกครองทราบอยูเสมอ 

1.2.  ดานอาคารสถานท่ีและสิ่ งแวดลอม 
ผูปกครองนักเรียนมีการตัดสินในการเลือกโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมากทุกขอ ไดแก สนามสําหรับเลนกีฬา และ

เครื่องเลนท่ีปลอดภัยเพ่ือออกกําลังกาย รองลงมา
โรงเรียนตั้งอยูในสถานท่ีปลอดภัย มีสภาพแวดลอมท่ีดี 
ไมมีสิ่งรบกวนตางๆ มีหองปฏิบัติการตางๆ และหอง
สนับสนุนอ่ืนๆ อยางเพียงพอเหมาะสม เชน หอง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร และมีหองนํ้า หองสวมท่ีสะอาด
ปลอดภัย  ถูกสุขลั กษณะ และมี จํ านวนเ พียงพอ 
ตามลําดับ 

1.3  ดานการเอาใจใสของครู พบวา ผูปกครอง
ของนักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก  ครูแตงกายดีเหมาะสมกับอาชีพครู 
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนลําดับรองลงมา  ไดแก ครูมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ ไพเราะ ครู
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหแกนักเรียน มี คาเฉลี่ย
เทากัน 2 ขอคือ  ครูดูแลเอาใจใสนักเรียนอยูเสมอ เปด
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โอกาสใหนักเรียนไดเขาพบอยางสะดวก ครูมีจิตใจโอบ
ออมอารี เมตตาตอนักเรียน สวนครูดูแลความปลอดภัย
ของนักเรียนเปนอยางดี นักเรียน สําหรับครูอุทิศเวลา
ใหกับนักเรียนอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

1.4 ดานการบริการ ผูปกครองของนักเรียนท่ีมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนใหกับ
บุตรหลาน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอเดรียงตามคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
โรง เรี ยน มีมาตรการช วย เหลื อป อง กันอุ บัติ เหตุ 
จัดประกันภัยใหนักเรียนและสวัสดิการบริการนักเรียน 

1.5 ดานสัมพันธชุมชน พบวา ผูปกครองมีการ
ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและราย
ขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน
ในวันสําคัญตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน  วันเขาพรรษา  
วันออกพรรษา วันพระ ฯลฯ  สวนลําดับรองลงมา 
โรงเรียนจัดทําเอกสาร วารสารแผนพับ สิ่งพิมพเผยแพร
กิจกรรมและการดําเนินการของสถานศึกษาเปนระยะให
ผูปกครองและชุมชนไดทราบ จัดใหมีการประชุม
ผูปกครองประจําป เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิด เห็นการประเมิน และตรวจสอบการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และโรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยม
บานเด็กเพ่ือใหครูทราบความสัมพันธในครองครัวและ
เขาใจพฤติกรรมของเด็กมากยิ่งข้ึน ผูปกครองมีสวนรวม
ในการปรึกษาเก่ียวกับตัวนักเรียนอยูเสมออยางนอย
เทอมละ 1 ครั้ง (ประชุมผูปกครอง) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
 1.6 ดานภาพลักษณของโรงเรียน พบวา 
ผูปกครองของนักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตัดสินใจของการเลือกสถานศึกษาใหกับบุตรหลานใน
กลุมโรงเรียน อบจ.นนทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับ และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก 
นักเรียนมีความรูความสามารถพิเศษ ท่ีโดดเดนดานการ
งานอาชีพ เชน รอยมาลัย บายศรี มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด   
สวนลําดับลองลงมา โรงเรียนมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของ
ชุมชน โรงเรียนไดรับรางวัลตางๆ เชน การประกวดแขง
วิชาการ ฯลฯ นักเรียนท่ีจบการศึกษาสามารถเขาเรียน
ตอในสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงได ครูไดรับคัดเลือกเปนครู
ดีเดนหรือครูเกียรติยศ  นักเรียนมีความรูความสามารถ
พิเศษ สรางโปรแกรมคอมพิวเตอร  และประดิษฐ
สิ่งประดิษฐตางๆได นักเรียนมีความรูความสามารถพิเศษ 
เปนท่ีรูจักและเขารวมแขงขัน ดนตรีไทย นาฏศิลป  

ดนตรีสากล นักเรียนมีความรูความสามารถพิเศษ เปนท่ี 
รูจักดานกีฬา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

2. ผูปกครองท่ีมี อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพตางกัน มีการตัดสินใจในการเลอืกโรงเรียนแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สําหรับผูปกครองท่ีมี 
เพศ และรายไดตางกัน มีการตัดสินใจในการเลือก
โรงเรียนไมแตกตางกัน   
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องน้ีพบประเด็นท่ีควรนํามา
อภิปรายใน 3 ลําดับแรกของการเลือก ดังน้ี 
  1. ความคิดเห็นผูปกครองเก่ียวกับการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนใหกับบุตรหลาน ในภาพรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด  คือ ดานการบริการ อาจจะเน่ืองจาก โรงเรียน
มีมาตรการชวยเหลือปองกันอุบัติเหตุ  จัดประกันภัยให
นักเรียนและสวัสดิการบริการนักเรียนสวนลําดับมาก
ท่ีสุดสอดคลองกับประภาส  ทิพยสุข (2555) ท่ีศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียน วัดสระประดู   จังหวัด
ปราจีนบุรี และตรงกับงานวิจัยของทองเติม  เผาดี 
(2549)  ท่ีศึกษาโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามความ
ปรารถนาของผูปกครอง 

2. ดานวิชาการของโรงเรียน  ผูปกครอง
นักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการปจจัยการตัดสินใจ
ของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและขอยอยท่ีอยูในระดับ 
มาก  ท้ังน้ีเพราะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนให
นักเรียนเรียนอยางมีความสุขไดพัฒนาไดเต็มศักยภาพ 
การสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียน  มีสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัย
และเพียงพอ สอดคลองงานวิจัยของกับสุริยา เสียงเย็น 
(2551) ท่ีศึกษาสภาพการบริหารวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบุรีรัมยเขต 2 และ
ทองเติม  เผาดี (2549) โรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามความ
ปรารถนาของผูปกครอง  เพ่ือใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู   

3. ดานการเอาใจใสของครู  พบวา ผูปกครอง
ของนักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ อาจะ
เปนเพราะ ครูแตงกายดีเหมาะสมกับอาชีพครู ครูดูแล
เอาใจใสนักเรียนอยูเสมอ ครูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ยิ้มแยม
แจมใส พูดจาสุภาพ ไพเราะ ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
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ท่ีดีใหแกนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยนิภา เฮง (2557) 
ท่ีศึกษาปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือก
โรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสํานักงานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานปทุมธานี  เขต 2 ท่ีพบวาการเอาใจใสของครู 
มีผลต อของการตัดสิน ใจผู ปกครองในการ เลื อก
สถานศึกษาใหบุตรหลาน   
 
ขอเสนอแนะ 
       ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  

เพ่ือจะนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 
 1. ดานวิชาการ  โรงเรียนควรกิจกรรมท่ีเนน
การพัฒนานักเรียนท้ัง 4 ดานคือดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคมและสติปญญา มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนประสบการณ เชน การศึกษานอกสถานท่ี แหลง
เรียนรูภายในอ่ืนๆ เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร หอง
วิทยาศาสตร โรงเรียนควรจัดใหมี การจัดชุมนุมเสริม
พิเศษ เชนชุมนุมดนตรี ชุมนุมกีฬา ชุมนุมคณิตศาสตร 
ฯลฯ ใหนักเรียนไดเลือกเรียนอยางหลายหลาก 
 2.   ด านอาคารสถานท่ีและสิ่ งแวดลอม  
โรงเรียนควรมีอาคารเรียน และอาคารประกอบตาง ๆ 
ท่ีอยูในสภาพใชการไดดี มั่นคง ปลอดภัย ซอมแซมใหอยู
ในสภาพดีอยูเสมอ  โรงเรียนควรมีจํานวนหองเรียน
เพียงพอตอจํานวนนักเรียน และควรชวยกันดูแลความ
สะอาด ใหมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก
บริเวณภายในโรงเรียนสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 
และควรจัดใหมีสวนรมรื่นดวยไมยืนตน และไมประดับท่ี
เหมาะสม 
 3. ดานบริการ โรงเรียนควรใหบริการอาหาร 
นม เครื่องดื่ม ท่ีสะอาดมีคุณภาพปริมาณท่ีเพียงพอ ควร
ระมัดระวังใหมีการจัดยานพาหนะรับสงนักเรียนความ
ปลอดภัยในการรับสงนักเรียน และการจัดเวรครูดูแล
ความปลอดภัยนักเรียนทุกวันเพ่ือความปลอดภัยของ
นักเรียน 

 4. ดานการเอาใจใสของครู  ครูควรมีจิตใจโอบ
ออมอารี เมตตาตอนักเรียนเทาเทียมกันทุกคน ครูควร
ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเปนอยางดี และครูควร
อุทิศเวลาใหกับนักเรียนอยูเสมอ 

5. ดานความสัมพันธชุมชน ครูควรให
ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน การเยี่ยมบานเด็ก ครูควรทราบปญหาของ
นักเรียน เพ่ือสรางความสัมพันธในครองครัวและเขาใจ
พฤติกรรมของเด็กมากยิ่งข้ึน 

6. ดานภาพลักษณของโรงเรียน โรงเรียนควร
สงเสริม ใหความรูความสามารถพิเศษ เปนท่ีรูจัก และ
เขารวมแขงขัน ดนตรีไทย นาฏศิลป  ดนตรีสากล 
โรงเรียนควรสงเสริมความสามารถพิเศษ ใหเปนท่ีรูจัก 
ดานกีฬา และโรงเรียนควรสงเสริมใหความรู
ความสามารถพิเศษ ใหกับนักเรียนเพ่ือสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอร และประดิษฐสิ่งประดิษฐตางๆ เพ่ือสงเสริม
ภาพลักษณใหกับโรงเรียน 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรจะมีการวิจัยเพ่ือหาปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกสถานศึกษาใหกับบุตร
หลานของโรงเรียนใน สังกัด อบจ.นนทบุรี เพ่ือจะได
นํามาพัฒนาแนวทางใหกับนักเรียนมากข้ึน 

2. ควรจะมีการการศึกษาวิจัยในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล หรือระดับ
โรงเรียนอาชีวะ สําหรับสถานศึกษาท่ีมียอดนักเรียนเขา
เรียนนอยจะไดเปนแนวทางตอไป  

3. ควรจะมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมการ
ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกสถานศึกษาใหกับบุตร
หลานของโรงเรียนใน สังกัด อบจ.นนทบุรี โดยการทํา 
Focus group โดยเชิญผูบริหารหรือผูทรงคุณวุฒิมารวม
วางแนวทางในการสงเสริมการตัดสินใจของผูปกครอง
ตอไป 
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การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือศึกษาการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ 2.เพ่ือเปรียบเทียบการ
บริหารงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรยีนประถมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน และ 3. เพ่ือเสนอแนวพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยคือ ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จํานวน  260  คน  
โดยสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคาแบบลิเคิรท  5 
ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เฉลี่ยรวมทุกขอ 0.97 มีความเช่ือมั่นเทากับ 0.75 การวิเคราะหขอมูลดวยการ
แจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One- way ANOVA)   และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู LSD 

ผลการวิจัยพบวา   
1. ดานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา  มีการปฏิบัติในภาพรวม

และรายดานทุกดานมีคาเฉลี่ยในระดับมาก  
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดนนทบุรี ตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศของผูตอบแบบสอบถาม ไมพบความแตกตางใน
ดานความคิดเห็น แตเมื่อจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางานแตกตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการบริหารงานการประกันคุณภาพแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3. ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี พบวา ควรใหครูมีความรูความเขาใจในการบริหารงานแตละดาน ควรกําหนดนโยบายท่ีครู
และนักเรียนสามารถทําไดจริง ควรเนนพัฒนาท่ีตัวเด็กมากกวา เนนท่ีเอกสาร ควรทําขอมูลใหงายตอการเขาใจและ
ปฏิบัติไดจริงและครอบคลุมงานท้ัง 4 ดาน ควรจัดทําแผนท่ีเปนรูปธรรมท่ีสามารถนามาใชไดจริง ควรตรวจสอบเชิง
ประจักษมากกวาเชิงปริมาณ และมีการพัฒนาท้ังตัวครู ผูบริหารและนักเรียนอยางตอเน่ือง 

 
คําสําคัญ: การประเมินคุณภาพภายใน  มาตรฐานการศึกษา  
 
* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
** อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
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Abstract 
 

This research aimed to study the management of Internal Quality Assurance for elementary 
school under Provincial Administrative Office of Nonthaburi. The purpose of this research as 
following: 1) To study the management of Internal Quality Assurance for elementary school under 
Provincial Administrative Office of Nonthaburi. 2) To compare the administration of Internal Quality 
Assurance within education schools under Provincial Administrative Office of Nonthaburi tested by 
gender status, age level, education and work experience. The sample consisted of school 
administrators. Samples of this research was used 260 people to answers the questionnaire about 
the five-rating scales of Likert and the result of IOC was 0.97 average includes all the confidence. 
The reliability of the questionnaire was .75 analyzed by frequency, percentage, mean and standard 
deviation, t-test and One-way ANOVA at the level of statistical significance .05 and the average 
difference test LSD.  

The results of this research were:  
1) Management of Internal Quality Assurance for elementary school under Provincial 

Administrative Office of Nonthaburi in all aspects.  
2) Considering the status of the respondents found that no gender differences. However, by 

age, position, work experience were found that the overall different significant at the 0.05 level.  
3) Recommendations to guide the development, administration, internal quality assurance 

elementary schools under the Provincial Administrative Office of Nonthaburi that should give 
teachers a better understanding of the management of each side. Set policies that teachers and 
students can actually do. The development should focus more on the children. The document 
highlights Information should be made simple to understand and practice and covering all four 
sides should prepare a solid plan that can be implemented practically. 
 
 
 
 
Keywords:  Management, Internal Quality Assurance, Elementary school 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
            ปจจุบันโลกมีความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
มากมาย   เน่ืองจากการใชเทคโนโลยีท่ีมีการเช่ือมโยง
ขอมูลตางๆของท่ัวทุกมุมโลกอยางรวดเร็ว  แตละ
ประเทศจึงจําเปนท่ีตองเรียนรู  ท่ีจะปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21  
โดยเฉพาะการจัดเพ่ือใหเกิดคุณภาพของคน การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเรื่องท่ีมีความ
จําเปนอยางยิ่ง โดยจะตองเปนการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือทําใหศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคน ไดรับการพัฒนา
อยางเต็มท่ี ทําใหรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา 
มีความคิดริ เริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง 
สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักพ่ึงตนเองและ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 1) การพัฒนา
คนใหมีคุณภาพไดตองอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือใน
การพัฒนา การศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญในการ
สรางสรรคความเจรญิกาวหนาและแกปญหาตาง ๆ ของ
สังคม เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคน
ได พัฒนาตนเองและวางรากฐานของชีวิต พัฒนา
ศักยภาพและความสามารถดานตาง ๆ ท่ีจะดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข ซึ่งจะเปนพลังใน
การพัฒนาประเทศใหยั่งยืนได เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก   โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัด
ใหระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทํา
หนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง
อยางนอยหน่ึงครั้งในทุกหาป สําหรับระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย ระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ซึ่งไดหลอมรวมการประกันคุณภาพระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประกันคุณภาพภายนอก
ไวในฉบับเดียวกัน เพ่ือใหเห็นความเช่ือมโยงสอดรับกัน
ท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก  นอกจากน้ีภาครัฐยังใหความสําคัญกับ การ
สรางองคความรู และการสรางกระบวนการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง ไปสูการปฏิบัติ ใหเกิดผลอยางจริงจัง

โดยบริหารการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอยางเปน
องครวมท่ีมีคนเปนศูนยกลาง และใชการศึกษาเปนธง
นําในการขับเคลื่อนพัฒนาทุกดาน 

จากผลการประเมินคุณภาพของสมศ.พบวา  
การจัดการศึกษาของไทยกําลังเผชิญปญหาท่ีสําคัญ
ประการหน่ึง คือ คุณภาพการศึกษา  ซึ่งทําใหหลาย
หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการกระตุนใหเกิดการประกัน
คุณภาพการศึกษาข้ึน โดยมีการกําหนดเรื่อง การ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ว อ ย า ง ชั ด เ จ น ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย 
ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก  มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตองดําเ นินการอยางตอเ น่ือง (สํานักงานรองรับ
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. และผล
การวิเคราะหการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับชาติ สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการศึกษาท่ียังไมได
มาตรฐานใหเปนไปในแนวเดียวกัน จําเปนตองมีการ
พัฒนาปรับปรุงตอไป  

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการ
บริหารการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
โดยไดนําหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
8 ประการ  ไดแก การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การ
ดํา เนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การทํารายงานประจําป 
ท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนแนวทางให
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  นําไปใชสงเสริม 



                  ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            21 
                                   Vol.9 No.1 April 2016-September 2016 
 

และพัฒนางานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

2. เพ่ือปรียบเทียบการบริหารงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีจํานแกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณทํางาน 

3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยศึกษาแนวคิดและบูรณาการจากการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีตอการตัดสินใจของผูปกครอง ดังน้ี  

     ตัวแปรตน                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง   
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ ครูผูสอน

และผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  จํานวน 798 คน กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางเครจซี่และมอรแกน 
(ลัดดาวัลย  เพชรโรจนและคณะ, 2547: 264) ไดขนาด
กลุมตัวอยาง 260 คนใชการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน 
(Stratified Random Sampling) จากผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี     

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มี 3  ตอนไดแก 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนงงาน และ
ประสบการณทํางาน   มีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหาร
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ดาน เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับตามวิธีของลิเคิรท 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน เปนแบบปลายเปด  

การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.   ศึกษาเอกสาร  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี

จากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2.  สรางแบบสอบถาม ใหครอบคลุมเน้ือหาตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 
3. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารย 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ เน้ือหาและสํานวน
ภาษาท่ีใชในแบบสอบถามและนํามาปรับปรุง 

 
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  คือการ

ตรวจสอบความเ ท่ียงตรงของ เ น้ือหา  ผู วิ จั ย นํ า
แบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวไปเสนอตอผูเช่ียวชาญ
จํานวน  5 ทานตรวจสอบความตรงของคําถามกับ
นิยามศัพท แลวนํามาวิเคราะหหาคาความสอดคลอง

สถานภาพบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ตําแหนงงาน 

5. ประสบการณการทํางาน  

 
 

การตัดสินใจของผูปกครองในการเลอืกโรงเรียน 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา    

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ    

4. ดําเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพภายใน 

5. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6. ประเมินคณุภาพการศึกษา 

7. รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป   

8.พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง   
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ของขอคําถาม กับวัตถุประสงคการวิจัย เทียบกับเกณฑ  
ในการวิจัยครั้งน้ีมีคา IOC เทากับ 0.97 

5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try-out) 
กับผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนท่ีลักษณะของ
ประชากรใกลเคียงกัน 30 คน นําผลท่ีไดมาวิเคราะหหา

ค าความ เ ช่ื อมั่ นของแบบสอบถาม โดยใช สู ต ร
สัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach ได 0.75 

6. จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการ
การศึกษาคนควา 

   

   ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  

การบริหารงานประกันคุณภาพ 
ระดับการปฏิบัติงาน 

 
S.D. ระดับ อันดับ 

1 ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.28 0.48 มาก 4 
2 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4.22 0.49 มาก 8 
3 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.25 0.48 มาก 5 
4 ดานดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4.31 0.50 มาก 2 
5 ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.23 0.54 มาก 7 
6 ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา 4.28 0.46 มาก 3 
7 ดานการรายงานคุณภาพประจําป 4.32 0.47 มาก 1 
8 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 4.23 0.47 มาก 6 
                            รวม 4.27 0.48 มาก  

 
ผลการวิเคราะห  

การบริหารงานประ กันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี   ในภาพรวมอยู ในระดับมาก         
(  = 4.27, S.D.  = 0.48) และทุกดานมีการบริหารอยู
ในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยดังน้ี 
 
ดานการรายงานคุณภาพประจําป ดานการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ดานการประเมิน
ประ กันคุณภาพภายในมาตรฐานการเรี ยนของ
สถานศึกษาดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ดานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ   ดานการพัฒนาการจัด 
ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ดานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจําป และดาน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา รายละเอียดแตละดาน
ท้ัง 8 ดาน ดังน้ี 

1.1 ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การปฏิบัติอยูในระดับมาก (  = 4.28, 
S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ขอมี ท่ี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษากําหนดมาตรฐาน 

 
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางชัดเจน สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลาการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองมีสวนรวมในการ
กํ าหนดและปรั บปรุ งม าตร ฐานการศึ กษาขอ ง
สถานศึกษาอยางตอเน่ือง  

1. 2 ด า นก า รจั ด ทํ า แผน พัฒน าก า รจั ด
การศึกษา การปฏิบัติอยูในระดับมาก (  = 4.22, S.D. 
= 0.49)  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา มีระดับการ
ปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การจัดทําแผนมาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษาท่ีครอบคลุมเปาหมาย กลุมสาระการ
เรียนรู  สอดคลองกับความตองการของชุมชน และ
หนวยงาน  รองลงมาคือ การปรับปรุงมาตรฐานของ
โรงเรียนสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตนสังกัด  กําหนดวิสัยทัศน 
ภารกิจเปาหมายและสภาพความสาํเร็จของการพัฒนาไว
อยางตอเน่ือง ชัดเจนและเปนรูปธรรม การมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนตางๆท่ีเก่ียวของกับงานประกันคุณภาพ  
และการกําหนดบทบาทหนาท่ีใหแก บุคลากรของ
สถานศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํามาตรฐานกร
ศึกษาของโรงเรียน  
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1.3 ดานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ    
การปฏิบัติในระดับมาก ( =4.25, S.D.  = 0.48) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา ขอท่ีมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก คือ  การจัดโครงสรางการบริหารงานท่ี
สอดคลอง กับระบบการประ กันคุณภาพภายใน   
รองลงมาในระดับการปฏิบัติ  การแตงตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน การประสานสัมพันธ  สรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับเพ่ือการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน  การกํากับดูแล ติดตามการ
ประเมินผลเพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายใน และระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุดไดแก สวนรวม 
ในการกําหนดแนวทาง และจัดเตรียมระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาทุกระดับเพ่ือการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามลําดับ 

1.4 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา การปฏิบัติในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (  = 4.31, S.D. = 0.50)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ แผนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตาม
แนวทางของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา  รองลงมาเปนการรายงานผล 
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําป  การ
สงเสริมใหดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปอยาง
ครบถวน และมีประสิทธิภาพ การมอบหมายงาน/
โครงการใหบุคลากร นําไปปฏิบัติอยางชัดเจน เหมาะสม  
และระดับนอยท่ีสุดไดแกการกําหนดระบบการกํากับ
ติดตามการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาอยางตอเน่ือง 

1.5 ด านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา การปฏิบัติในภาพรวมและทุกขอในระดับ
มาก ( = 4.23, S.D. = 0.54)  เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
ดังน้ี   มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองเพ่ือทํา
หน า ท่ีดูแลติตาม ตรวจสอบการประเมินภายใน
สถานศึกษาอยางเหมาะสม  ท้ั งยั ง ไดตรวจสอบ  
ทบทวน  คุณภาพภายในสถานศึกษาทุกป  และมี
ค า เ ฉ ลี่ ย ต่ํ า สุ ด คื อ  ส ถานศึ กษาส นับส นุน ให ค รู 
ครูปกครองและผูแทนชุมชนเขามามีสวนรวม ปญหา
สําคัญท่ีพบคือ มีการนําผลตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษามาใชในการพัฒนา/ปรับปรุงยังมี
คอนขางนอยและไมเปนระบบ ท้ังยังขาดการจัดระบบ
การนิเทศและตรวจสอบจากผูปกครอง ชุมชนเขามามี
สวนรวมในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในดานตางๆ   

1.6 ดานการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการเรียนของสถานศึกษา พบวา การปฏิบัติ 
มีคาเฉลี่ยระดับมาก ( = 4.28, S.D. = 0.46) 
เรียงลําดับคือ  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาโดย
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
มาตรฐานการศึกษาของตนสังกัด ในการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของผูเรียน ตามกลุมสาระการเรียนรู ครบทุก
ดานตามผลการเรียน   

1.7  ดานการทํารายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําป มีการปฏิบัติในระดับมาก ( = 4.32, 
S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา ขอท่ีมี
ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การจัดทํารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ซึ่งเปนสิ่งจําเปนท่ีแตละโรงเรียนจะตองจัดทํา
รายงานตอตนสังกัด   รองลงมาเปนการรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ ครอบคลุมทุกมาตรฐานการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป   การสรุปและจัดทํารายงานประจําปท่ีสะทอน
คุณภาพผู เ รี ยนและผลสํ า เร็จของการบริหารจัด
การศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพท่ีหนวยงาน
ตนสังกัดกําหนด   มีการวิเคราะหผลการประเมินภายใน
และประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และการจัดทํา และเผยแพรรายงานประจําปตอ 
สารธารณชนหนวยงานตนสังกัด และหนวยวานท่ี
เก่ียวของตามลําดับ 

1.8 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอ เนื่ องมีการปฏิ บัติอยู ในระดับมาก  ( = 4.32, 
S.D.=0.47)  เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย คือ   มีการสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  ใหกับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา โดยการจัดใหมีการอบรม พัฒนาการ
เรียนการสอนใหแกครู  รองลงมาในการปฏิบัติคือ การ
สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในดานการเรียนการสอน  ปญหาท่ีพบ การจัดทรัพยากร
สนับสนุนไมตรงกับความตองการในการเรียนการสอน 
และครูผูสอนไมมีความรูความเขาใจในการใชสื่ อ
เทคโนโลยี เพียงพอ  นําผลการประเมินตนเอง และผล
การประเมินจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห เพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการบริหารจัดการอยาง 
มีคุณภาพ    

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ตามสถานภาพของผูตอบ
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แบบสอบถาม พบวา เพศ ไมพบความแตกตาง แตเมื่อ
จาแนกตามอายุ จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน แตกตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการบริหารงานการประกันคุณภาพ
แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3.  ข อ เ สนอแนะ เ พ่ื อ เป นแนวทา งก า ร
พัฒนากา รบริ ห า ร ง านประ กันคุณภาพภาย ใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี พบวา ควรใหครูมี
ความรู ความเข า ใจในการบริหารงานแตละด าน 
ควรกําหนดนโยบายท่ีครูและนักเรียนสามารถทําไดจริง 
ควรเนนพัฒนาท่ีตัวเด็กมากกวา เนนท่ีเอกสาร ควรทํา
ขอมูลงาย ตอการเขาใจและปฏิบัติไดจริงและครอบคลุม
งานท้ัง 4 ดาน ควรจัดทําแผนท่ีเปนรูปธรรมท่ีสามารถ
นํามาใชไดจริง ควรตรวจสอบเชิงประจักษมากกวาเชิง
ปริมาณ ควรรายงานตามความเปนจริง และมีการพัฒนา
ท้ังตัวครู ผูบริหารและนักเรียนอยางตอเน่ือง 
 
อภิปรายผล  

การศึกษา เรื่อง การพัฒนางานบริหารการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8 ดาน 
มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผล  ดังน้ี  

1 ดานการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการเรียนของสถานศึกษา การประเมิน
คณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด พบวา มีการ
ปฏิบัติในระดับมากทุกขอ โดยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาโดยสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษา
ของตนสังกัด ใน การประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตาม
กลุมสาระการเรียนรู ครบทุกดานตามผลการเรียน 
ปญหาสําคัญท่ีพบคือ การประเมินคุณภาพการศึกษายัง
ไมสามารถสะทอนความสามารถของนักเรียนไดอยาง
แทจริง เปนผลใหการวิเคราะห สังเคราะห และแปลผล
ขอมูลไมชัดเจน นอกจากน้ียังขาดรูปแบบการประเมินท่ี
เปนมาตรฐานเดียวกันในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
แมกระท่ังการประเมินคุณลักษณะของนักเรียน สวนขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ สถานศึกษาวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลโดยจําแนกตามมาตรฐานและบงช้ีอยางถูกตอง
เหมาะสม ปญหาสําคัญท่ีพบคือ การประเมินคุณภาพ
การศึกษายังไมสามารถสะทอนความสามารถของ

นักเรียนไดอยางแทจริ ง เปนผลใหการวิ เคราะห 
สังเคราะห และแปลผลขอมูลไมชัดเจน นอกจากน้ียัง
ขาดรูปแบบการประเมินท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันในแต
ละกลุมสาระ แมกระท่ังการประเมินคุณลักษณะของ
นักเรียน แนวทางแกปญหาคือ บุคคลากรท่ีเก่ียวของ
ควรจัดประชุมเ พ่ือกําหนดรูปแบบและเกณฑการ
ประเมินใหเหมาะสมตามสภาพจริง มีความหลากหลาย 
ท้ังน้ีอาจจัดใหผูประเมินแนะนําติดตามอยางตอเน่ือง 
แลวนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห แปลผลเปนระยะ
ตามมาตรฐาน/ตัวบงช้ี โดยกําหนดผูรับผิดชอบหรือ
คณะผูประเมินใหครอบคลุมทุกมาตรฐาน เพ่ือทําหนาท่ี
ประเมินคุณภาพการศึกษาและทบทวนรูปแบบ  วิธีการ
ประเมินหรือวิเคราะหขอมูลใหเหมาะสมหรือสอดคลอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การมีสวนรวม
ในการจัดทํามาตรฐานการศึกษา จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตางๆ อยางมีระบบ การสงเสริมการสราง
เครื่องมือในการวัดผล และประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 

2. ดานการทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับการปฏิบัติในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวามีระดับการ
ปฏิบัติมากท่ีสุดคือ รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซึ่ ง เปน
สิ่งจําเปนท่ีแตละโรงเรียนจะตองจัดทํารายงานตอตน
สังกัด รองลงมาเปนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ 
ครอบคลุมทุกมาตรฐานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป การสรุป
และจัดทํารายงานประจําปท่ีสะทอนคุณภาพผูเรียนและ
ผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบการ
ประกันคุณภาพท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนด มีการ
วิเคราะหผลการประเมินภายในและประจําปตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดทําและ
เผยแพรรายงานประจําปตอสารธารณชนหนวยงานตน
สังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามลําดับ  

3. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา การปฏิบัติงาน ดานการ
ดํา เ นินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับ 
มากทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยสู งสุดคือแผนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปตามแนวทางของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา รองลงมา
เปนการรายงานผล แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป การสงเสริมใหดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
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การประจําปอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพ การ
มอบหมายงาน/โครงการใหบุคลากร นําไปปฏิบัติอยาง
ชัดเจน เหมาะสม  ควรจัดใหมีการอบรมการจัดทํา
แผนการพัฒนา เพ่ือใหสอดคลองและตรงตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด เนนการพัฒนาท่ีตัวเด็กมากกวาเอกสาร 

4. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา พบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษากําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางชัดเจน ซึ่งใกลเคียง
กับผลการศึกษาวิจัย ในดานการพัฒนามาตรฐานระดับ
สถานศึกษา (พัชรินทร  โตะบุรินทร, 2548) พบวา 
สถานศึกษาสวนใหญมีการดําเนินการในสภาพการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ โดยจะดําเนินการพัฒนาปรับตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  ซึ่ งจะมีการ
กําหนดใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและ
ชุมชนจะเห็นไดวา สถานศึกษาไดใหความสําคัญในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพราะเปน
จุดเริ่มตนของภารกิจการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สถานศึกษาตองดํ า เ นินการ เ น่ืองจากมาตรฐาน
การศึกษามีความสําคัญและจําเปนมากสําหรับการจัด
การศึกษา เพ่ือใชเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพ
การศึกษาหรือสภาพท่ีตองการใหเกิด ท้ังน้ีตองคํานึงถึง
ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมุ งเนนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณของสถานศึกษา สถานชุมชน ศักยภาพของ
สถานศึกษา และครอบคลุมสาระการเรียนรูตาม
ศักยภาพของผู เ รียนและทอง ถ่ิน (สํา นักวิชาการ
มาตรฐานการศึกษา , 2549)  ซึ่ งสอดคลอง กับผล
การศึกษาท่ีพบวา สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยสอดคลองกับเอกลักษณ
ของสถานศึกษาเละจัดทํามาตรฐานการศึกษาให
เหมาะสมตามศักยภาพการดําเ นินงานใหมีความ
คลองตัวเน่ืองดวยเปนโรงเรียนในฝน ซึ่งถือเปนโรงเรียน
ตนแบบของบูรณาการปฏิรูปการศึกษา ท้ังการบริหาร
จัดการและการใหประชาคมมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของพระราชบัญญัติการศึกษาของผูเรียนสถานศึกษา
และทองถ่ิน ซึ่งมีการปฏิบัติในระดับมาก สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลาการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองมีสวนรวมในการ
กํ าหนดและปรั บปรุ งม าตร ฐานการศึ กษาขอ ง

สถานศึกษาอยางตอเน่ือง ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาเรื่อง 
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสวนรวมในการ
กํ าหนดและปรั บปรุ งม าตร ฐานการศึ กษาขอ ง
สถานศึกษาอยางตอเน่ือง (สํานักวิชาการมาตรฐาน
การศึกษา, 2549) ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลมีการปฏิบัติ
ใ น ร ะ ดั บ ม า ก แ ต ใ น คํ า ถ า ม ป ล า ย เ ป ด มี ผู ต อ บ
แบบสอบถาม จํานวน 5 ราย ใหความเห็นวา การมีสวน
รวมในการจัดทํามาตรฐานการศกึษา ยังไมครอบคลุมทุก
กลุม โดยขาดการมีสวนรวมอยางจริงจัง  ซึ่งผูศึกษาเห็น
วา อาจเปนผลเน่ืองมาจากพิจารณาคําถามของผูตอบท่ี
มองในประเด็นจํานวนของการมีสวนรวมท่ีไมครอบคลุม
ทุกกลุม โดยท่ีคําถามระบุในแงของระยะเวลาความ
ตอเน่ือง 

5.  ดานจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาการบริหารงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับประถมศึกษา พบวามีระดับใน
การปฏิบัติภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก การจัด
โครงสรางการบริหารงานท่ีสอดคลองกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน รองลงมาในระดับการปฏิบัติ 
การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน การประสานสัมพันธ 
สรางความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษาทุก
ระดับเพ่ือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน การ
กํากับดูแล ติดตามการประเมินผลเพ่ือเอ้ือตอการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน และระดับการปฏิบัติ
นอยท่ีสุดไดแก สวนรวมในการกําหนดแนวทาง และ
จัดเตรียมระบบสารสนเทศทางการศึกษาทุกระดับเพ่ือ
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามลําดับ 

6.  ดานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
มีการปฏิบัติในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
ดังน้ี มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองเพ่ือทํา
หน า ท่ีดูแลติตาม ตรวจสอบการประเมินภายใน
สถานศึกษาอยางเหมาะสม ท้ังยังไดตรวจสอบ ทบทวน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาทุกป และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 
สถานศึกษาสนับสนุนใหครู  ผูปกครองและผูแทนชุมชน
เขามามีสวนรวม ปญหาสําคัญท่ีพบคือ มีการนําผล
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามาใชในการ
พัฒนา/ปรับปรุงยังมีคอนขางนอยและไมเปนระบบ ท้ัง
ยังขาดการจัดระบบการนิเทศและตรวจสอบจาก
ผูปกครอง ชุมชนในการเขามามีสวนร วมในการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในดานตางๆ แนวทางแกไข
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ปญหาคือ สถานศึกษาควรจัดระบบการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบมีความ
ตอเน่ือง และสามารถประเมินผลได เพ่ือนําผลมาใช
พัฒนางานในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
(สํานักวิชาการมาตรฐานการศึกษา, 2549)  อีกท้ังควร
สงเสริมใหผูท่ีเก่ียวของตลอดจนผูปกครอง ตัวแทนใน
ชุมชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ซึ่งอาจมีการกําหนด
ปฏิทินในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ตามความเหมาะสมท้ังเวลา รูปแบบการติดตาม
ตรวจสอบ ซึ่งตองดําเนินการใหเปนปจจุบัน  

7. ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเ น่ือง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ในระดับมาก 
เรียงลําดับตามคาเฉลีย่ มีการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเน่ือง ใหกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดย
การจัดใหมีการอบรม พัฒนาการเรียนการสอนใหแกครู 
รองลงมาในการปฏิบัติคือ การสงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรและสิ่งอํานายความสะดวกในดานการเรียน
การสอน ปญหาท่ีพบการจัดทรัพยากรสนับสนุนไมตรง
กับความตองการในการเรียนการสอน และครูผูสอนไมมี
ความรูความเขาใจในการใชสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ นําผล
การประเมินตนเอง และผลการประเมินจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของมาวิเคราะห เพ่ือนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ การสงเสริม
การมีสวนรวมพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการ
เรียนรู  และมีการเผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พ่ือใหเกิดการ
พัฒนา  ปญหาท่ีพบ ครูและบุคลากรมีการเผยแพรผล
การพัฒนาคอนขางนอย และครูยังขาดความแมนยํา 
และเทคนิคในการสอนนักเรียน แนวทางแกไข ควรใหมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเผยแพรเทคนิคความรู
ตางๆ เพ่ือนําไปสูมาตรฐานแนวทางเดียวกัน  

8. ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ 
การจัดทําแผนมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาท่ี
ครอบคลุมเปาหมาย กลุมสาระการเรียนรู สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน และหนวยงาน รองลงมาคือ 
การปรับปรุงมาตรฐานของโรงเรียนสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตน
สังกัด กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจเปาหมายและสภาพ

ความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางตอเน่ือง ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม การมีสวนรวมในการจัดทําแผนตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับงานประกันคุณภาพ และการกําหนด
บทบาทหนาท่ีใหแกบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนมี
สวนรวมในการจัดทํามาตรฐานกรศึกษาของโรงเรียน  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
1.   ควรใหมีการสนับสนุนในงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกรูปแบบ 

2. ควรจัดการฝกอบรมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจ 
ตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 

3.  ควรปฏิบัติงานประกันคุณภาพดวยความ
จริงใจ มีลักษณะเปด เพ่ือแสวงหาความรวมมือจาก
บุคลากรทุกหนวยงาน 

4. สถานศึกษาควรกําหนดนโยบายท่ีเปน
รูปธรรมท่ีสามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียน      
การสอนไดจริง และสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน โดยครูควรมีสวนเก่ียวของและมีความรูความ
เขาใจ การรวมกิจกรรมกับสาธารณชน มีการกําหนด
แผนปฏิบัติการตางๆ เปนมาตรฐาน เพ่ือใหเปนไปใน
แนวเดียวกันทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  

5. ควรจัดหาเจาหนาท่ีท่ีเช่ียวชาญทางดาน
การประกันคุณภาพ มาประจําทุกโรงเรียน ครูจะไดทํา
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ควรจัดใหมีการอบรมการจัดทําแผนการ
พัฒนา เพ่ือใหสอดคลองและตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด 
เนนการพัฒนาท่ีตัวเด็กมากกวาเอกสาร 

7. ผูบริหารควรพิจารณาศักยภาพของครูแต
ละดาน แลวมอบหมายใหทางานท่ีเหมาะสม โดยมอง
ภาพรวม ความพรอมเพียงกัน โดยไมเห็นแกพวกพอง
ตนเองเปนหลัก  

ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยคร้ังตอไป  
1. ควรวิจัยเรื่อง การรับรู และการมีสวนรวม

ดานประกันคุณภาพการศึกษา ของ ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา ผูปกครอง และนักเรียน ท้ังภาครัฐบาล 
และเอกชน  

2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของ
งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
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สมรรถนะที่พึงประสงคของพนักงานสอบสวน 
สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 

  
                                                                              สายยนต  ทองทา* 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมพร ปญญา** 
 

 
บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวนสังกัด
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ ระดับการศึกษา  ระดับเงินเดือน  
ระดับตําแหนง  และอายุราชการในงานสอบสวน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก พนักงานสอบสวนในสังกัด
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จํานวน 130 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช t-test  และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe’ 

 ผลการวิจัยพบวา   
สมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม

และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  สําหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวน จําแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ  ระดับการศึกษา  ระดับเงินเดือน ระดับตําแหนงและอายุราชการในงานสอบสวน 
พบวาสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ  ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง และอายุราชการในงานสอบสวน สมรรถนะที่พึง

ประสงคโดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนระดับเงินเดือนท่ีตางกัน  พบวาสมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวน 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี 2 ดานท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิและดานการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  สวนดาน
อ่ืนไมแตกตางกัน 
 
 
คําสําคัญ : สมรรถนะ  พนักงานสอบสวน  ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี   
 
 
 
 

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
** อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
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Abstract 
 
          This research aimed to study and compare the required ability of the inquiry official of 
Nonthaburi Gendarmerie.  The factors were classified by personal status, education, salary, rank, 
and working years in the department.  The subjects of this study were 130 inquiry officers of 
Nonthaburi Gendarmerie.  The data were analyzed for frequency, means, and standard deviations.  
t-test, One-way ANOVA, and Scheffe´ test were used for comparing means analyses.  
           The findings were as follows: The ability of the inquiry official of Nonthaburi Gendarmerie in 
all aspects is at high level.    The comparison of mean scores classified by personal status, 
education, salary, rank, and working years reveals that there was no significant different except for 
salary which show a significant difference at .05.  Additional, the analysis in each aspect indicated 
that there are significant differences at .05 in the persistence to achieve the goal and the 
experience in the job, whereas other aspects show no significant difference. 
 
 
Keywords: Ability, Inquiry official, Nonthaburi Gendarmerie 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
สํานักงานตํารวจแหงชาติมีภาระหนาท่ีหลักใน

การ“รักษากฎหมายและบริการรับใชประชาชน” เพ่ือ
รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ สังคมและ
ประชาชนทุกๆ คนใหอยูรวมกันดวยความผาสุก โดยมี
หนวยงานหลักในการรับผิดชอบหนาท่ีดังกลาว คือสถานี
ตํารวจหรือโรงพัก ท้ังน้ีสํานักงานตํารวจแหงชาติมี
แนวทางจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ   
การวิเคราะหปจจัยท้ังจากภายในและ ภายนอกองคกร 
เห็นวา นโยบายการบริหารราชการ ในปงบประมาณ 
2556 ยังเปนนโยบายท่ีมีความเหมาะสม แตจําเปนตอง
กําหนดนโยบายเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับสถานการณ 
ปจจุบัน ซึ่งการกําหนดนโยบายการบริหารราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติประจําป งบประมาณ 2557 
เปนนโยบายท่ัวไปและนโยบายเนนหนักในเรื่องท่ีสําคัญ
และใหเกิดความ ตอเน่ือง เพ่ือใหบังเกิดผลการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม 

การท่ีพนักงานสอบสวนจะปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพียงใดน้ัน 
สมรรถนะ เปนสิ่งท่ีถือวามีความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรพนักงานสอบสวนและองคกร
อยางมาก เปนท่ีนาสังเกตวาพนักงานสอบสวนน้ันไมไดมี
การกําหนดสมรรถนะอยางชัดเจน  ผู วิจัยในฐานะ
พนักงานสอบสวน เห็นความสําคัญและมีความสนใจ
ตองการศึกษาถึงสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสอบสวน ไดทําการศึกษาเก่ียวกับความหมาย 
หลักการ องคประกอบ การวัดสมรรถนะขององคการ 
หนวยงาน สมรรถนะของขาราชการพลเรือนทฤษฎีและ
ไดนํามาประยุกตใชในการออกแบบการวัดสมรรถนะ
ของพนักงานสอบสวน โดยใชแนวทางของสมรรถนะ
หลักขาราชการพลเรือน เ พ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานในการปฏิ บัติ งาน สมรรถนะหลักของ
ขาราชการ 5 ประการ  แบงออกเปน 1. การมุ ง
ผลสัมฤทธ์ิ 2. การบริการท่ีดี   3. การสั่ งสมความ

เช่ียวชาญในงานอาชีพ  4. จริยธรรม  5. ความรวมแรง
รวมใจ 

ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนพนักงานสอบสวนใน
สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาถึง สมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี โดยเลือกศึกษาขาราชการตํารวจท่ีทําหนาท่ี
เปนพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรีเปนกลุมเปาหมาย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เ พ่ือศึกษาสมรรถนะ ท่ี พึงประสงคของ

พนักงานสอบสวน สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรี 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
พนักงานสอบสวนโดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
ดานเพศ ระดับการศึกษา ระดับเ งินเดือน ระดับ
ตําแหนงและอายุราชการในงานสอบสวน 

สมมติฐานการวิจัย 
 สถานภาพสวนบุคคลของพนักงานสอบสวนท่ี
ตางกันจะมสีมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงาน
สอบสวนแตกตางกัน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  เ ป นข อมู ล ให ผู บ ริ ห า ร ระดั บสู งของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดทราบถึงแนวทางในการเพ่ิม
สมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวน 

2. เปนแนวทางในการปรับปรุงดานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ในการสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐาน และทําหนาท่ีอํานวยความ
ยุติธรรมใหแกประชาชน 

3. เปนแนวทางในการปรับปรุงดานการ
ปฏิบัติงานในการประสานงานระหวางพนักงานสอบสวน
กับขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานสายงานอ่ืนๆ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี เปนการรวบรวมแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่งไดนํามาปรับ
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง สมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวน: กรณีศึกษา พนักงานสอบสวนในสังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ดังน้ี 
 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ขาราชการตํารวจท่ีทําหนาท่ีเปนพนักงาน
สอบสวนในสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุร ีจํานวน 130 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
        แบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดสรางข้ึน เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นสมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงาน
สอบสวน อยูในกรอบของสมรรถนะหลักของขาราชการ
พลเรือน แบงเปน 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบ 
สอบถาม 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของพนักงานสอบสวน
ตอ สมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวนและ 
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นอ่ืนๆและขอเสนอแนะ
เปนคําถามแบบปลายเปด 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค
ของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร 
จังหวัดนนทบุรี พบวาระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
พนักงานสอบสวน โดยรวม ( = 4.25)  และรายดาน 
ทุกด าน  ( = 4.18 – 4.40)  อยู ในระดับมากเมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังน้ี 

1.1 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ พบวา สมรรถนะ 
ท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวน ดานการมุง 

 
ผลสัมฤทธ์ิโดยภาพรวม ( = 4.25) และรายขอทุกขอ 
( = 4.32-4.10) อยูในระดับมาก รายขอท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีสูง
ท่ีสุด ไดแก มีความมุงมั่น กระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงาน 
มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงตอเวลา 
มีความรับผิดชอบในงาน ( = 4.32) และคาเฉลี่ยท่ีต่ํา
ท่ีสุด คือ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพข้ึน เร็วข้ึน ( = 4.10)   

1.2 ดานการบริการท่ีดี พบวา สมรรถนะท่ีพึง
ประสงคของพนักงานสอบสวนดานการบริการท่ีดี โดย
ภาพรวม ( = 4.19)  และรายขอทุกขอ ( = 4.25- 
4.13) อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาคาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุด ไดแก  ระยะเวลาการใหบริการ
มีความเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรับบริการ
( = 4.25)  และคาเฉลี่ยท่ีต่ําท่ีสุด คือ ทําการสอบสวน
รวดเร็วตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ตรงตอ
เวลาเมื่อมีการนัดหมายคดี ( = 4.13)  

1.3 ดานการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ พบวา สมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงาน
สอบสวนดานการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ โดย
ภาพรวม ( = 4.13 ) และรายขอทุกขอ ( = 4.29- 
4.12) อยูในระดับมาก โดยรายขอท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุด 
ไดแก มีความรูความเขาใจในวิธีการเก็บและรวบรวม
วัตถุพยานในท่ีเกิดเหตุเบ้ืองตนรวมถึงหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร ( =4.29) และคาเฉลี่ยท่ีต่ําท่ีสุด ไดแก 
มีความรูความสามารถในการสอบสวน การรวบรวม
พยานหลักฐาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหได
ขอมูลหรือขอเท็จจริง ( = 4.12)   

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ    

2. ระดับการศึกษา 

3. ระดับเงินเดือน    

4. ระดับตําแหนง   

5. อายุราชการในงานสอบสวน 

สมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวน 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. การบริการท่ีด ี

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

4. จริยธรรม 

5. ความรวมแรงรวมใจ 

 
 



32            ACADEMIC  JOURNAL  OF  RAJAPRUK UNIVERSITY            
                    Vol.9 No.1 April 2016-September 2016 

1.4  ดานจริยธรรม พบวา สมรรถนะท่ีพึง
ประสงคของพนักงานสอบสวนดานจริยธรรม โดย
ภาพรวม ( = 4.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4 ขอ ( = 4.38 - 4.28) และ
คาเฉลี่ยท่ีต่ําท่ีสุด ( = 3.98) อยูในระดับปานกลาง 
ไดแก ไมใชหรือไมยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนง/หนาท่ีของตน
แสวงหาประโยชนหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ/ 
ใชดุลพินิจใหเสียความเท่ียงธรรมและยุติธรรม  

1 . 5  ด า นคว าม ร ว มแ ร ง ร ว ม ใ จ  พบว า 
สมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวน ดาน
ความรวมแรงรวมใจ  โดยภาพรวม ( = 4.41) และราย
ขอทุกขอ ( = 4.55- 4.31) อยูในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ รายท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุด ไดแก  
สามารถขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีตํารวจ และ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของได ( = 4.55) และคาเฉลี่ย
ต่ําท่ีสุด คือ สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการสอบสวนไดเปนอยางดี ( = 4.31)   

2.  การเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร 
จังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก 
เพศ  ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระดับตําแหนง 
และอายุราชการในงานสอบสวน พบวาปจจัยสวนบุคคล 
ดานเพศ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงและอายุ
ราชการในงานสอบสวน พนักงานสอบสวนมีความ
คิดเห็นตอสมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวน
ไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลระดับเงินเดือน 
พนักงานสอบสวนมีความคิดเห็นตอสมรรถนะ ท่ี         
พึงประสงคของพนักงานสอบสวน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  รายละเอียดดังน้ี 

2.1 เปรียบเทียบสมรรถนะท่ีพึงประสงค
พนักงานสอบสวน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
เพศ พบวาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอ
สมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวน  โดย
ภาพรวมแล ะรายดานทุกดานไมแตกตางกัน  

2.2 เปรียบเทียบสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี  จําแนกตามตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับ
การศึกษา พบวาพนักงานสอบสวนท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
พนักงานสอบสวน  โดยรวมและรายดานทุกดานไม
แตกตางกัน  

2.3 เปรียบเทียบสมรรถนะท่ีพึงประสงค
พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี  จํ าแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับ
เงินเดือน พบวาโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  มี  2 ดาน  ไดแก ดานการมุง
ผลสัมฤทธ์ิ  และดานการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

2.4 เปรียบเทียบสมรรถนะท่ีพึงประสงค
พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับ
ตําแหนง พบวาพนักงานสอบสวนท่ีมีระดับตําแหนง
ตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
พนักงานสอบสวน โดยรวมและรายดานทุกดาน 
ไมแตกตางกัน  

2.5  การเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีพึงประสงค
ของพนักงานสอบสวนสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับอายุราชการใน
งานสอบสวน พบวาพนักงานสอบสวนท่ีมีระดับอายุ
ราชการในงานสอบสวนตางกัน มีความคิดเห็นตอ
สมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวน โดยรวม
และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 
         การศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
         1. ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงาน
สอบสวน  จากการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของ
พนักงานสอบสวนเก่ียวกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
พนักงานสอบสวน  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก แสดง
วาพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรี มีความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ 
ความเช่ือ อุปนิสัย ตลอดจนบุคลิกลักษณะเฉพาะท่ี
สําคัญของพนักงานสอบสวน สามารถแสดงออกอยางมี
ประสิทธิภาพตามบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ
เก่ียวกับงานดานการสอบสวน  สามารถแกปญหาการ
ปฏิบัติหนาท่ีในงานดานการสอบสวน ไดแก การมุง
ผลสัมฤทธ์ิ  การบริการท่ีดี  การสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ  จริยธรรม  และความรวมแรงรวมใจ  
ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายในแตละดานไดดังน้ี 
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             1)  ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ผลการวิจัยได
ระดับสมรรถนะของพนักงานสอบสวนอยูในระดับมาก 
แสดงใหเห็นวา พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี มีความมุงมั่นจะปฏิบัติ
ราชการใหดี หรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยูโดยมาตรฐานน้ี
อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง อีกท้ังการ
สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายท่ียากและทาทาย  ซี่งสอดคลองกับ 
ชัชวาล  สุขสมจิตร (2549) ท่ีกลาววาความรับผิดชอบ
ของพนักงานสอบสวนและความมุงมั่น ท่ีจะปฏิบัติ
ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีเปนอยู ซึ่งอาจเปน
ผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัด
ผลสัมฤทธ์ิท่ีสวนราชการกําหนดข้ึนเปนหนาท่ีท่ีสําคัญ
ยิ่งของพนักงานสอบสวนเพ่ือจะใหไดขอเท็จจริง ในการ
นําไปพิสูจนการกระทําผิดหรือความบริสุทธ์ิ 
            2)  ดานการบริการท่ีดี ผลการวิจัยไดระดับ
สมรรถนะของพนักงานสอบสวนอยูในระดับมาก แสดง
วาพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรี มีความตั้งใจ มีความพยายามในการ
ใหบริการเพ่ือสนองความตองการของประชาชน และ
หนวยงานภาครัฐ ใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งสอดคลอง ชาตรี 
คงรอด (2548) ท่ีกลาววาพนักงานสอบสวนมีความตั้งใจ
และพยายามปฏิบัติหนาท่ีจนเปนท่ีพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน 

 3)  ดานสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
ผลการวิจัยไดระดับสมรรถนะของพนักงานสอบสวนอยู
ในระดับมาก  แสดงวาพนักงานสอบสวนสังกัดกอง
บั งคั บก า รตํ า ร วจภู ธ ร จั ง ห วั ดนนท บุ รี  มี ค ว าม
กระตือรือรน สนใจใฝรู  เพ่ือสั่งสม พัฒนาศักยภาพ 
ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงานราชการ
ดานการสอบสวน ดวยการศึกษา คนควาหาความรู
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง รูจักประยุกตใชความรูทาง
วิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆเขากับการปฏิบัติงานให
เกิดผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งสอดคลองกับ แสวง  ธีระสวัสดิ์ 
(2530)  ท่ีกลาวไววา พนักงานสอบสวนจะตองมี
คุณสมบัติ ดังน้ี (1) มีความรูหลักจิตวิทยา ท่ีสามารถ
อานจิตใจผูถูกสอบสวนและสามารถทําตนเปนนักแสดง
หรือเปนนักธุรกิจได (2) มีความรูท่ัวไปอยางกวางขวาง 
เพราะตองสอบสวนคดีไมจํากัดประเภท และตองขยัน
ศึกษาหาความรูในเรื่องท่ัวไปเพ่ิมเติมอยูเสมอและใน
ระหวางการฝกอบรม เชนหลักสูตรการฝกหัดปฏิบัติงาน
สอบสวน (3) มีเชาวไหวพริบ มีการวิเคราะหหาสาเหตุ

ของปญหาอยางชาญฉลาด (4) มีความพากเพียร
พยายาม มีความมานะบากบ่ันในการสอบสวนเพ่ือใหได
ขอเท็จจริงท่ีถูกตอง (5) มีความสามารถในการสังเกต
และการอานกิริยาทาทางของผูถูกสอบสวนและสามารถ
เขาใจความหมายของกิริยาทาทางน้ัน ๆเพ่ือจะได
เลือกใชกลวิธีในการสอบสวน ไดอยางถูกตอง   

4)  ด านจริ ยธรรม  ผลการ วิจั ย ได ระดั บ
สมรรถนะของพนักงานสอบสวนอยูในระดับมาก แสดง
วาพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรี ประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมท้ังดาน
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักปฏิบัติใน
วิชาชีพของตน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรเชษฐ  
โทปุญญานนท ท่ีพบวา (1) กลุมประชากรมีทัศนคติใน
การใหบริการของตํารวจในระดับสูง (2) อาชีพตํารวจ
น า เ ช่ือ ถือและ เปน ท่ี นับ ถือของบุคคล ท่ัวไป  (3 ) 
ประชาชนเห็นวาในปจจุบันมีตํารวจท่ีดีมากกวาตํารวจท่ี
ชอบใชอํานาจในทางมิชอบ (4) ตํารวจมีมนุษยสัมพันธ
และวาจาไพเราะ ออนนอมถอมตน และมีระเบียบวินัย 
และ (5) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการของ
ตํารวจ นอกจากน้ันผูวิจัยในฐานะเปนพนักงานสอบสวน 
มีความรูและประสบการณดานการสอบสวน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลาวคือ 
เน่ืองจากการสอบสวนคดีอาญาอันเปนภารกิจหลักใน
การอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน โดยมี
พนักงานสอบสวนเปนผูปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งการดําเนินการ
จะตองมี ความโปรงใส  สุจริต  รวดเร็ว  เสมอภาค และ
เท่ียงธรรมอยางแทจริง  การอํานวยความยุติธรรมทาง
อาญาโดยยึดหลักการคุมครองสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญควบคูไปกับ
การรักษาความสงบสุขของสังคม และพัฒนาพนักงาน
สอบสวนใหมี คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณท่ี
เหมาะสมตอการดํารงไวซึ่ งบทบาทหนา ท่ี ความ
รับผิดชอบตอองคกร 

5)  ดานความรวมแรงรวมใจ ผลการวิจัยได
ระดับสมรรถนะของพนักงานสอบสวนอยูในระดับมาก  
แสดงว าพนักงานสอบสวนสั ง กัดกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี มีความตั้งใจท่ีจะทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได ซึ่งเปนสวนหน่ึงในทีมงาน หรือองคกร 
และสามารถสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิก
ในทีม  ซึ่งสอดคลองกับ  กิตติพงศ  กิติยารักษ (2543)  
ท่ีกลาวไววา อํานาจในการสอบสวนคดีอาญาเปนอํานาจ
ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง และมีผลกระทบตอสิทธิและ
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เสรีภาพของประชาชนโดยตรง ในประเทศท่ีเจริญแลว
ท้ังหลาย จึงไดมีความพยายาม ท่ีจะคนหาวิธีการท่ีจะ
คนหาวิ ธีการจะควบคุมการใช อํ านาจน้ี  เ พ่ือมิ ให
หนวยงานหน่ึงหนวยงานใดในกระบวนการยุติธรรมท่ีจะ
มีอํานาจโดยเด็ดขาดในการสอบสวน ซึ่งอาจนําไปสูการ
ใชอํานาจโดยไมถูกตอง   จึงไดใชวิธีการควบคุมอํานาจ
การสอบสวนท่ีนิยมใชกันคือ หลักการคานกัน  ของ
หนวยงานตางๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยมีการ
กําหนดบทบาทใหหนวยงานตางๆ เชน อัยการ ศาล ได
เขามามีสวนในการควบคุม การสอบสวนคดีอาญาของ
ตํารวจ ในแตละข้ันตอนของการสอบสวน เพ่ือจะไดเปน
หลักประกันวาการสอบสวนคดีอาญาจะดําเนินไปดวย
ความถูกตองและเปนธรรมท่ีสุด   แตอยางไรก็ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปจจุบันก็
มิไดมีการกําหนดใหการมีการคานกัน ระหวางใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักการบริหารงานยุติธรรม
สากลแตอยางใด  ทําใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจอยาง
มากในการสอบสวนคดีอาญา  โดยปราศจากการควบคุม
และตรวจสอบจากหนวยงานอ่ืนโดยสิ้นเชิง 
         2. เปรียบเทียบสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
พนักงานสอบสวน โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

1)  ดานเพศ ผลการวิจัยพบวา พนักงาน
สอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
ท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ีพึง
ประสงคของพนักงานสอบสวนไมแตกตางกัน อาจเปน
เพราะลักษณะงานไมมีการแบงแยกหนาท่ีระหวางเพศ
ชายและเพศหญิง สอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย  
พันพิกุล (2545) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน  
สถานีตํารวจภูธร ตําบลภู พิงคราชนิเวศน  พบวา 
ประชาชนท่ีเขารับการติดตอกับพนักงานสอบสวน 
มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนา ท่ีของพนักงาน
สอบสวน 

2) ดานระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวนไม
แตกตางกัน อาจเปนเพราะวาการศึกษาของพนักงาน
สอบสวนอยูในเกณฑคอนขางสูง โดยสวนใหญสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 56.9 และยังมี
การศึกษาถึงระดับเนติบัณฑิตไทย รอยละ 5.4  ซึ่งผูท่ีมี

การศึกษาในระดับดังกลาว ถือวาเปนผูรอบรู โดยเฉพาะ
ความรูดานจิตวิทยา  และเปนคนมีไหวพริบ และเปนคน
ชางสัง เกต ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรเชษฐ 
โทปุญญานนท (2537)  เรื่อง ทัศนคติของผูเก่ียวของกับ
คดีตอความยุติธรรมในการดําเนินการสอบสวนของ
ตํารวจ พบวา ประชาชนมีทัศนคติในการใหบริการของ
ตํารวจอยูในระดับสูง  ตํารวจมีมนุษยสัมพันธ มีวาจา
ไพเราะ  ออนนอมถอมตน  และมีระเบียบวินัย  และ
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการของตํารวจ 

3) ดานระดับเงินดือน ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี ท่ีมีระดับของเงินเดือนตางกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานสอบสวน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ดานไดแก  ดาน
การมุงผลสัมฤทธ์ิ และดานการสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ อาจเปนเพราะวาเครื่องมือท่ีจะตองใชในงาน
สอบสวนประเภทเทคโนโลยีใหม พนักงานสอบสวนตอง
จัดหามาดวยตนเอง ภาครัฐไมไดจัดหามาใหอยางท่ัวถึง 
ครั้นจะตองจัดซื้อจัดหามาเองก็ติดขัดท่ีคาใชจายท่ีไม
เพียงพอตอตนเองและครอบครัวอยูแลว ซึ่งสอดคลอง
กับ กุมพล พลวัน (2545) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ
ปญหาของพนักงานสอบสวน  พบวาขาราชการตํารวจท่ี
ทําหนา ท่ีเปนพนักงานสอบสวนมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานนอยลง สาเหตุหน่ึงมาจาก การขาดแคลน
อุปกรณ  ผูมีหนาท่ีเก่ียวของควรใหความสนใจในเรื่องน้ี 

4) ดานระดับตําแหนง ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรีท่ีมีระดับตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สมรรถนะ ท่ี พึ งประสงค ของพ นักงานสอบสวน 
ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวาพนักงานสอบสวนไมวา
จะมีตําแหนงเปน พนักงานสอบสวน  พนักงานสอบสวน
ชํานาญการ หรือพนักงานสอบสวนชํานาญการพิเศษ 
จะตองมีความรอบรู เรื่องกฎระเบียบ ตาง ๆ ทาง
กฎหมายอยางชัดแจง ทุกระดับตําแหนงอยางเทาเทียม
กัน ซึ่งสอดคลองกับสุรเชษฐ  โทปุญญานนท (2537) 
ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติท่ีผูเก่ียวของกับคดีตอความ
ยุติธรรมในการดําเนินการสอบสวนของตํารวจ พบวา 
กลุมประชากรมีทัศนคติในการใหบริการของตํารวจอยู
ในระดับสูง และประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของตํารวจทุกระดับ 

5) ด านอายุ ร าชการ ในงานสอบสวน 
ผลการวิจัยพบวา พนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการ
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ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ท่ีมีอายุราชการในงาน
สอบสวนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ีพึง
ประสงคของพนักงานสอบสวนไมแตกตางกัน อาจเปน
เพราะวาคุณสมบัติของพนักงานสอบสวนท่ีจําเปน และ
เปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูปฏิบัติหนาท่ี คือมีความรู
ท่ัวไปกวางขวาง เพราะตองสอบสวนคดีไมจํากัด
ประเภท และตองขยันศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 
เชนการเขารับการฝกอบรม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ
แสวง  ธีระสวัสดิ์ (2530) ท่ีกลาวไววาพนักงานสอบสวน
ทุกคนตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ คือ มีบุคลิกภาพท่ีด ี
มีไหวพริบ เปนคนชางสังเกต รูหลักจิตวิทยาซึ่งพนักงาน 
สอบสวนทุกคนท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอบสวนควรมี 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห เรื่อง สมรรถนะท่ีพึง
ประสงคของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รวมท้ังขอคิดเห็นตางๆ สรุป
เปนขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ พนักงานสอบสวน
สังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ควรให
ความสําคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพข้ึน เร็วข้ึน 

2. ดานการบริการท่ีดี พนักงานสอบสวนสังกัด
กองบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ควรทําการ
สอบสวนรวดเร็วตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
ตรงตอเวลาเมื่อมีการนัดหมายคดี 

3.  ดานการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
พนักงานสอบสวนสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี ควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ
ในการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการใหไดมาซึ่งขอมูลหรือ
ขอเท็จจริง  

4. ดานจริยธรรม พนักงานสอบสวนสังกัด
กองบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีควรระมัดระวัง
โดยไมใชหรือไมยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนง/หนาท่ีของตน
แสวงหาประโยชนหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

5. ดานความรวมแรงรวมใจ พนักงานสอบสวน
สั ง กัดกอง บัญชาการตํ ารวจภูธรจั งห วัดนนทบุร ี
ควรติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
สอบสวนใหไดเปนอยางดี 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาความคิดเห็นประชาชนตอการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจภูธร ในจังหวัดอ่ืน หรือในระดับกองบัญชาการ
ตํารวจในทุกภาค 

2. ควรศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
พนักงานสอบสวน ควรกําหนดกลุมประชากรกลุมท่ีมี
สวนเก่ียวของกับการสอบสวนมากกวากลุมประชากร
ของพนักงานสอบสวนดวยกันเอง 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงผสมผสานท้ังวิจัย
เชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ จะทําใหไดขอมูลเปน
จริงและบรรลุวัตถุประสงคไดอยางท่ัวถึง 

4. ควรศึกษาสภาพและปญหาของพนักงานใน
ตําแหนงอ่ืนๆ ท่ีมีตอการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    บรรณานุกรม 
 
กรมตํารวจ. (2544). ระเบียบงานตํารวจแหงชาติวาดวยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนวาดวยการสอบสวน    

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2544.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานตํารวจแหงชาติ. 
กิติพงศ กิติยารักษ. (2543). ทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยในศตวรรษใหม. บรรณาธิการ.กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 
กุมพล  พลวัน. (2545). การบริหารกระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 
คฑาวุธ พรหมายน. (2545).ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ กองตรวจคนเขาเมือง : ศึกษา

เฉพาะกรณีขาราชการตํารวจฝาย1 ฝาย 2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิต     
พัฒนบริหารศาสตร. 

 
 

http://opac.lib.buu.ac.th/opac/servlet/Search?DLang=T&Type=W&Search1=%B7%D4%C8%B7%D2%A7%A1%C3%D0%BA%C7%B9%A1%D2%C3%C2%D8%B5%D4%B8%C3%C3%C1%E4%B7%C2%E3%B9%C8%B5%C7%C3%C3%C9%E3%CB%C1%E8&SearchType=1&Collection=ALL&DBName=ALL&LPP=10&LCD=123349&DET=T&REG0=T


36            ACADEMIC  JOURNAL  OF  RAJAPRUK UNIVERSITY            
                    Vol.9 No.1 April 2016-September 2016 

ชัชวาลย ทัตศิวัช. (2554). คุณภาพการใหบริการภาครัฐ: ความหมาย การวัด และการประยุกตในระบบ. วารสาร.
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ฉบับภาษาไทย ปที 31 ฉบับที 1 : 15-23. 

ชาตรี   คงรอด. (2548). ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน. วิทยานิพนธ ศศ.ม. 
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ธวัชชัย  พันพิกุล. (2545). ความคิดเห็นประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน. วิทยานิพนธ             
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

สุรเชษฐ  โทปุญญานนท (2537)  ทัศนคติของผูเกี่ยวของกับคดีตอความยุติธรรมในการดําเนินการสอบสวนของ
ตํารวจ ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดเชียงใหม.  วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ คําสั่ง ท่ี 555/ 2556. เร่ือง ใหปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557. 

แสวง ธีระสวัสดิ์. (2530). หลักการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา. กรุงเทพมหานคร: ฝายปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม กรมตํารวจ. 

Bitner, M. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customersand 
employees. Journal of Marketing, 56, 57-71. 

Cordupleski, Rust, and Zahorik, (1993). Customer satisfaction, customer retention, and market 
share. Journal of Retailing, 69, 193-215. 

Cao, L. & Zhao, J. (2005). Confidence in the police in Latin America. Journal of Criminal Justice 
33(5), 403-412. 

Zeithaml, V. A., Parasuraman, and L. L., Berry. (1985). “Problem and Strategic in Services     
Marketing.” Journal of Marketing. 49 (2), pp. 33-46. 

 



                  ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            37 
                                   Vol.9 No.1 April 2016-September 2016 
 

 
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธภิาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

ภาณุวิทย   วิเศษสินธุ* 
ผูชวยศาสตรารย ดร. อัมพร ปญญา** 

 

  
   บทคัดยอ 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากร รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน สถานภาพการสมรส กลุมเปาหมายการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสถานี
ตํารวจภูธรบางศรีเมือง จํานวน 120 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร วิธีการทางสถิติท่ีใชคือ การหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความมีนัยสําคัญทาง
สถิติดวยคา t-test และ F-test และทดสอบเปยรายคูดวยวิธี LSD 
 ผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาตามรายดาน ดาน
หลักความคุมคา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักคุณธรรม ดานหลัก
ความรับผิดชอบ และดานหลักการมีสวนรวม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  พบวาดานเพศ  ระดับการศึกษา
ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน  สําหรับ
ดานอายุ อายุราชการ  ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากร  รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพการสมรส มีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ, หลักธรรมาภิบาล  สถานีตํารวจภูธร 
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Abstract 
 
 This study aims to the factors affecting the management good governance of the 
police station Bangsrimuang Nonthaburi and compare the factors affecting the management 
good governance of the police station Bangsrimuang Nonthaburi, gender, age, education level, 
age, government operations. The average monthly income, marital status, target groups, 
including police officers and staff of 120 people. The instrument used in this study was a 
questionnaire data analysis using a computer program is a statistical method used to determine 
the percentage, standard deviation, and statistical significance was tested by the t-test and  
F-test and test into a pair with LSD. 
 The results factors affecting the management good governance of the police 
station Bangsrimuang Nonthaburi overall at a high level (X=3.45). Considered as the core 
value, followed by the rule of law, the principles of transparency, accountability and integrity 
of the core principles of participation, respectively. The factors affecting the management good 
governance of the police station Bangsrimuang Nonthaburi, sex, level of education were not 
significantly different. Age-old government at the operational level, the average monthly 
income, marital status differences in management good governance of the police station 
Bangsrimuang Nonthaburi different at a statistically significant level .05. 
 
 
 
 
Keywords: Performance management, Good governance the police station 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ได
พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบ่ี
แกผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
ประจําปการศึกษา 2550 ณ อาคารอเนกประสงค วัง
ไกลกังวล เมื่อวันพุธท่ี 25 กุมภาพันธ 2552 มีใจความท่ี
สําคัญ ดังน้ี  “.....นายตํารวจน้ันเปนผูมีอํานาจ มีเกียรติ 
และมีความรับผิดชอบสูง เพราะเปนท้ังกําลังและผูนําใน
การพิทักษคุมครอง พรอมท้ังเสริมสรางความสงบสุข 
ความเรียบรอย และความปลอดภัยใหแกประเทศและ
ประชาชน การท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวใหสําเร็จดวยดี
ได นอกจากนายตํารวจจะตองมีขีดความรูความสามารถ
สูงแลว ยังตองไดรับความรวมมือจากผูใตบังคับ บัญชา
เปนอยางดีดวย เพราะฉะน้ันนายตํารวจทุกคนจึงตอง
ประพฤติตนปฏิบัติงานใหเปนแบบอยางท่ีดี และตอง
สรางขวัญ กําลังใจใหแกผูใตบังคับบัญชาอยางท่ัวถึง 
ดวยการแบงปนอํานาจ ความรับผิดชอบและความดี
ความชอบท่ีมีตามสมควรแกตําแหนงหนาท่ี ความรู
ความสามารถและผลสํ า เร็ จของงาน ดัง น้ัน เมื่ อ
ผูใตบังคับบัญชาศรัทธาเช่ือถือในผูนําและมั่นใจวางานท่ี
ทํา จะไมเหน็ดเหน่ือยสูญเปลา ก็จะใหความรวมมือโดย
เต็มใจ และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีโดยเต็มกําลัง งานทุกสวน
ของตํารวจก็จะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ตํารวจแต
ละคนก็จะเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ประชาชนก็
จะอยูเย็นเปนสุขและประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงได
อยางแนนอน.....”   

สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานของ
รัฐท่ีมีหนาท่ีตอสังคมโดยรวม ไดแก การบําบัดทุกข 
บํารุงสุข ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
อํานวยความยุติธรรม รักษากฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
กระทําผิดอาญา ดูแลรักษาผลประโยชนของสาธารณะ 
การใหบริการประชาชน รวมถึงหนาท่ีพิเศษอ่ืนๆ เชน 
ใหการศึกษากับผูท่ีอยูในถ่ินทุรกันดาร การตรวจคนเขา
เมืองและการทะเบียนตางๆ ตลอดจนปฏิบัติตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล เพ่ือใหสมาชิกของสังคมอยู
รวมกันภายใตกฎ กติกา อยางสงบสุข นอกจากน้ี
สํานักงานตํารวจแหงชาติยังมีหนาท่ีซึ่งกําหนดไวใน
กฎหมายอีกหลายประการ เชน ตามประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา  ในฐานะ ท่ีตํ า รวจ เป น            
เจาพนักงานมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 
ยอมมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาท่ัวราชอาณาจักร อํานาจ
หนาท่ีจับกุมผูกระทําผิดอาญา อํานาจหนาท่ีตรวจคน

บุคคลในท่ีสาธารณะ อํานาจหนาท่ีตรวจคนเคหสถาน ท่ี
อยูอาศัย และสํานักงานบุคคลอันเปนท่ีรโหฐานไดตามท่ี
กฎหมายกําหนด ซึ่งนับวาเปนภารกิจท่ีกวางขวาง  แต
การปฏิบัติภารกิจตางๆ ใหสําเร็จลุลวงน้ัน สิ่งสําคัญท่ี
เหนือจากความรู ความสามารถแลว ขวัญ กําลังใจและ
ประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงาน  ก็มีความสําคัญไมนอย 
หากผูปฏิบัติงานมีขวัญ กําลังใจและประสิทธิภาพท่ีดี 
ยอมมีความมุงมั่นท่ีจะทํางานใหสําเร็จสงผลใหมีการ
อุทิศตนและทุมเทในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน
ยอมดีและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร หาก
ผูปฏิบัติงานไมมีขวัญกําลังใจ ประสิทธิภาพ ไมอุทิศตน
และทุมเทตามท่ีควรจะเปนผลการปฏิบัติงานก็ไมอาจ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรได การปฏิบัติหนาท่ีของ
ขาราชการตํารวจน้ัน ขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพก็
เปนสิ่งสําคัญเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีไมมีวันสิ้นสุด ขณะเดียวกัน
พัฒนาการดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนนําไปสูรูปแบบพฤติการณ
และความซับซอนของปญหาอาชญากรรมทําให
ขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดวยความยากลําบากและ
เสี่ยงภัยทุกขณะ  

จะเห็นไดวาสํานักงานตํารวจแหงชาติเปน
องคกรท่ีมีความหลากหลาย และมีความรับผิดชอบตอ
สังคมสูง การท่ีภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จะสําเร็จลุลวงไปไดน้ันตองอาศัยการปฏิบัติงานจาก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ในสถานีตํารวจตางๆ เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดียอมมีปจจัยอ่ืนๆ รวมถึงหลักการ
บริหารงานของผูบังคับบัญชาในสถานีตํารวจน้ันๆ และ
ประสิทธิภาพของผูใตบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานอีก
ดวย ท้ังน้ี สถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี 
มีการบริหารงานของผูบังคับบัญชาท่ีแตกตางกับสถานี
ตํารวจอ่ืนๆ ดวยการสรางระบบการตรวจสอบเพ่ือความ
โปรงใส การมีสวนรวมของสาธารณะชนเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน (วริศรา รัตนสมัย. 2543 
: 1) ประกอบกับกระแสการบริหารรัฐกิจแนวใหมท่ีให
ความสําคัญกับหลักการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใน
การใหความสําคัญกับประชาชน การมุงใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดี ตามแนวคิดของการบริหารแนวใหม
จึงเกิดข้ึน หลักการบริหารแนวใหมท่ีกําลังเปนกระแสใน
ขณะน้ีคือ การบริหารจัดการท่ีดี หรือธรรมาภิบาล 
(Good Governance) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมือง และสังคมท่ีดีในระบบตางๆ ท้ัง
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ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ระเบียบดังกลาว 
ได กําหนดออกเปนหลักการบริหารจัดการกิจการ
บานเมืองท่ีดี  6 ประการไดแกหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพ่ือใหสวน
ราชการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความ
จําเปน ประชาชนไดรับความสะดวก และไดรับการ
ตอบสนองความตองการ ถึงแมจะเปนหนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติเหมือนกันก็ตาม และการ
บริหารงานน้ันยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายสิ่ง เชน ความ
เขาใจในหลักธรรมาภิบาลของผู บังคับบัญชาและ
สามารถนํามาปรับใชกับการบริหารงาน ซึ่งเปนปจจัยท่ี
ทําใหเกิดปญหาตางๆ ข้ึน อีกท้ังประสิทธิภาพตอการ
บริหารงานของผู บั งคับ บัญชา ท่ีแตกต าง กันของ
ผูใตบังคับบัญชาท่ีเปนผูปฏิบัติงาน เปนตน ปญหา
ดังกลาวจะสงผลตอขวัญ กําลังใจและประสิทธิภาพของ
ผูปฏิบัติงาน และการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ
ประชาชนอีกดวย  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ี
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก        
ธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี เน่ืองจากแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของขาราชการตํารวจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือท่ีจะนําขอมูลจากการศึกษาเปนขอสนเทศของ
การศึกษาไปใชเสนอแนะแนวทางแกไข ปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง 
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนสอดคลองกับ

หลักธรรมาภิบาล และเปนการสรางเสริมภาพลักษณ
ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง และ
เปนแนวทางในการนําไปใชกับสถานีตํารวจภูธรอ่ืน ๆ 
เพ่ือการบริหารงานท่ีดีในอนาคตตอไป  

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารจั ดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถา นี
ตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

2. เ พ่ือเปรียบเทียบปจจัย ท่ีส งผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ตามสถานภาพสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อายุราชการ ระดับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพการสมรส 

สมมติฐานการวิจัย 
        กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลท่ีตางกัน  
จะมีความคิดเห็นตอประสทิธิภาพการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีแตกตางกัน  

ประโยชนของการวิจัย 
 1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรบางศรีเมือง เพ่ือนําไปพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. นําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
แนวทางของผูรับบริการของสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง และสถานีตํารวจภูธรอ่ืนๆ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                                                    
     
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 150 คน  

 กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการตํารวจและ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง 
จังหวัดนนทบุรี คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จํานวน 
120 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน 
ประกอบไปดวยคําถามแบบปลายปดและคําถามแบบ
ปลายเปด โดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากร อายุ
ราชการ รายได สถานภาพการสมรส  ลักษณะคําถาม
เปนแบบเลือกตอบและเติมคํา 
 สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 
(Rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

สวนท่ี 3 คําถามแบบปลายเปด เก่ียวกับปญหา 
อุปสรรคและขอเสนอแนะท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง จังหวัดนนทบุรี   

การวิเคราะหขอมูล 
วิ ธีการทางสถิติ ท่ี ใชคือ การหาค ารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความมี
นัยสําคัญทางสถิติดวยคา t-test และ F-test และทดสอบ
เปยรายคูดวยวิธี LSD 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 
รอยละ 80.0 อายุ 36–45 ป รอยละ 33.3 การศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 56.7 อายุราชการ 0–5 
ป รอยละ 36.7 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีสถานีตํารวจ 
รอยละ 50.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท  
รอยละ 46.7 สมรส รอยละ 53.3 
          2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล พบวาระดับปจจัยท่ีสงผล
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X=3.45) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 
2 ดาน ไดแก ดานหลักความคุมคา (X=3.67) ดานหลัก
นิติธรรม (X=3.56) สวนรายดานท่ีอยูในระดับปานกลาง
มี 4 ดาน ไดแก ดานหลักความรับผิดชอบ (X=3.33) 
ดานหลักความโปรงใส (X=3.33) ดานหลักการมีสวนรวม 

สถานภาพสวนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดับการศึกษา  
4.  อายุราชการ 
5.  ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
7.  สถานภาพสมรส 
 

       

 
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน 

1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักการมีสวนรวม 
5. หลักความรับผดิชอบ 
6. หลักความคุมคา 
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(X=3.25) และดานคุณธรรม (X=3.14) เมื่อพิจารณาใน
แตละดาน สรุปไดดังน้ี 

2.1  ดานหลักนิติธรรม พบวาปจจัยท่ีสงผล
ตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี  โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ( X=3.56)       
เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 2 ขอ 
ไดแก มีการกําหนดกฎระเบียบและขอบังคับใชภายใน
สถานีตํารวจ และรายขอ เจาหนาท่ียอมรับกฎระเบียบ
และขอบังคับท่ีสถานีตํารวจกําหนดข้ึน สวนรายขออ่ืน ๆ 
อยูในระดับปานกลาง ไดแก  รายขอผูบริหารมีนโยบาย
รณรงคใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักนิติธรรม         
(X=3.33)   กฎระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนดข้ึนมี
ความเปนธรรมถูกตอง ทันสมัย และเปนท่ียอมรับ          
(X=3.17)     

2.2  ดานหลักคุณธรรม พบวาปจจัยท่ีสงผล
ตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X=3.14) 
เเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง
ไดแก รายขอเจาหนาท่ีไดรับความเปนธรรมจากการ
ปฏิบัติงานเทาเทียมกัน ( X=3.47)  และรายขอมีการ
เสริมสรางการปฏิบัติตามระเบียบวินัยภายในสถานี
ตํารวจ (X=3.43)  การบริหารงานของสถานีตํารวจเนน
ในหลักการบริหารประชาชนตองมากอน (X=3.40)  
และรายขอผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบและขอบังคับ (X=3.33)    

2.3 ดานหลักความโปรงใส พบวาปจจัยท่ี
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X=
3.33) เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา การบริหารงานมุง
ประโยชนสูงสุดตอชุมชนเปนหลัก (X=3.57) มีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด และรายขอมีการแจงผลประโยชนตางๆท่ีสถานี
ตํารวจไดรับใหเจาหนาท่ีทราบเปนระยะ (X=3.40) นอย
ท่ีสุด 

2.4  ดานหลักการมีสวนรวม  พบวาปจจัยท่ี
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง         
(X=3.25)  เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา มีรายขอท่ีอยู
ในระดับมาก 1 ขอ ไดแก  เจาหนาท่ีมีอิสระในความคิด
สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ สามารถ

ตรวจสอบผูบริหารไดอยางแทจริง (X=3.57) มีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด สวนรายขออ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง ไดแก  
เจาหนาท่ีรวมกันทํางานเปนทีมและปฏิบัติงานรวมกัน
อยางพรอมเพรียง (X=3.23)  เจาหนาท่ีรวมงานใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตอการแกปญหาในหนาท่ีให
เกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับฟงเหตุผลซึ่งกัน
และกัน (X=3.07) มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

2.5  ดานหลักความรับผิดชอบ  พบวาปจจัย
ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก        
ธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง จังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X=3.33)  
เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา มีรายขอท่ีอยูในระดับมาก 
3 ขอ ไดแก  ผูบริหารมีความเคารพความคิดเห็นท่ี
แตกตางและกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน   
(X=3.73) รายขอผูบริหารใสใจเก่ียวกับปญหาและมี
ความกระตือรือรนในการแกปญหา( X=3.60)  และราย
ขอผู บริหารมีความตระหนักและสํ า นึกต อความ
รับผิดชอบในหนาท่ีท่ีมีตอสถานีตํารวจ (X=3.53)  สวน
รายขอสุดทายอยูในระดับปานกลาง   ไดแก ผูบริหารเปน
แบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน (X=3.43) 

2.6  ดานหลักความคุมคา  พบวาปจจัยท่ี
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X=3.67) 
เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา มีรายขอท่ีอยูในระดับมาก 
3 ขอ ไดแก รายขอมีการพัฒนาความรู ความสามารถ
ของเจาหนาท่ีอยางตอเน่ือง (X=3.97) และรายขอการ
ปฏิบ ัต ิงานของเจาหนาที ่ของสถานีตํารวจมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (X=3.57)  สวนรายขอ
สุดทายอยูในระดับปานกลาง ไดแกเจาหนาท่ีในสถานี
ตํารวจได รับการมอบหมายใหปฏิ บัติตามความรู
ความสามารถของตนเอง  

3.  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป จ จั ย ท่ี ส ง ผ ล ต อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล รายละเอียดมีดังน้ี 

3.1 จําแนกตามเพศ พบวา ขาราชการตํารวจ
และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็น
ตอปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีไมแตกตางกัน โดยภาพรวม
และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน  
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3.2 จําแนกตามอายุ พบวา ขาราชการ
ตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุตางกัน มีความ
คิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและราย
ดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  เมื่อทดสอบรายคูดวยวิธีการของ LSD (Fisher’s 
least-significant different) คือ ดานหลักนิติธรรม 
มีความแตกตางกันอยู 4 คู ดานหลักคุณธรรม มีความ
แตกตางกันอยู  4 คู  ดานหลักความโปรงใส มีความ
แตกตางกันอยู 4 คู ดานหลักการมีสวนรวม มีความ
แตกตางกันอยู 4 ดานหลักความรับผิดชอบ  มีความ
แตกตางกันอยู  4 คู  ด านหลักความคุมคา มีความ
แตกตางกันอยู 4 คู  ภาพรวม มีความแตกตางกันอยู 4 คู  

3.3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา 
ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบรหิารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม และรายดานทุกดาน
ไมแตกตางกัน 

3.4 จําแนกตามอายุราชการ พบวา  
ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุ
ราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัย ท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จึงทดสอบรายคู
ดวยวิธีการของ LSD คือ ดานหลักนิติธรรม มีความ
แตกตางกันอยู 7 คู  ดานหลักคุณธรรม มีความแตกตาง
กันอยู 7 คู  ดานหลักความโปรงใส มีความแตกตางกัน
อยู 7 คู   ดานหลักการมีสวนรวม มีความแตกตางกันอยู  
7 คู ดานหลักความรับผิดชอบ มีความแตกตางกันอยู 7 
คู ดานหลักความคุมคา มีความแตกตางกันอยู 7 คู 

3.5 จําแนกตามระดับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร พบวา  ขาราชการตํารวจและเจาหนา ท่ี
ผูปฏิบัติงานท่ีมีระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรตางกัน 
มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
บางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม
และรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 จึงทดสอบรายคูดวยวิธีการของ LSD คือ 
ดานหลักนิติธรรม มีความแตกตางกันอยู 7 คู  ดานหลัก

คุณธรรม มีความแตกตางกันอยู 7 คู  ดานหลักความ
โปรงใส มีความแตกตางกันอยู 7 คู   ดานหลักการมีสวน
ร วม มีความแตกต าง กันอยู  7 คู  ด านหลักความ
รับผิดชอบ มีความแตกตางกันอยู 7 คู ดานหลักความ
คุมคา มีความแตกตางกันอยู 7 คู  

3.6 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 
ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทดสอบรายคู
ดวยวิธีการของ LSD คือ ดานหลักนิติธรรม มีความ
แตกตางกันอยู 3 คู   ดานหลักคุณธรรม มีความแตกตาง
กันอยู 3 คู คือ ดานหลักความโปรงใส มีความแตกตาง
กันอยู 3 คู ดานหลักการมีสวนรวม มีความแตกตางกัน
อยู 3 คู   ดานหลักความรับผิดชอบ มีความแตกตางกัน
อยู 3 คู  ดานหลักความคุมคา มีความแตกตางกัน 3 คู 

3.7 จําแนกตามสถานภาพการสมรส พบวา 
ข าราชการตํ ารวจและเจ าหน า ท่ีผู ปฏิ บัติ งาน ท่ีมี
สถานภาพการสมรสตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ี
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึง
ทดสอบรายคูดวยวิธีการของ LSD คือ ดานหลักนิติธรรม 
มีความแตกตางกันอยู 2 คู ดานหลักความโปรงใส 
มีความแตกตางกันอยู  1 คู  ดานหลักการมีสวนรวม 
มีความแตกตางกันอยู 2 คู ดานหลักความรับผิดชอบ 
มีความแตกตางกันอยู 2 คู ดานหลักความคุมคา มีความ
แตกตางกันอยู 2 คู  

4. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
บางศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สรุปไดดังน้ี 

4.1 ปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 6 ดาน คือ 

ดานหลักนิติธรรม ไมมีความเครงครัดในการ
รักษา กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ขาดความ
สะดวกรวดเร็วในดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
ขาดระบบในการปฏิบัติดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ท่ีลาชา  
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ดานหลักคุณธรรม เจาหนาท่ีขาดจริยธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต เจาหนาท่ีไมมีการปฏิบัติงานท่ียึด
หลั กความ เปนธรรม  เจ าหน า ท่ีขาดความรู เ รื่ อ ง
หลักเกณฑคุณธรรมอยางชัดเจน  

ดานหลักความโปรงใส ในการปฏิบัติงานแต
ละครั้งไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสไมใชหลัก
ความโปรงใสในการปฏิบัติ ขาดระบบการควบคุมภายใน
ท่ีไดมาตรฐาน  

ดานหลักการมีสวนรวม เจาหนาท่ีขาดการมี
สวน รวม ขาดการรับรูแสดงความคิดเห็น เจาหนาท่ีไมมี
การปฏิบัติงานเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เจาหนาท่ีผูปฎิบัติ
ไมมีทักษะประสบการณในกฎระเบียบใหม  

ดานหลักความรับผิดชอบ เจาหนาท่ีไมมี
ความรับผิดชอบตอสวนรวมเปนสําคัญ เจาหนาท่ีไมมี
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย   

ด านหลั กความคุ มค า  เ จ าหน า ท่ี ไ ม ให
ความสําคัญในเรื่องรักษาความปลอดภัยของประชาชน 
เจาหนาท่ีควรมองทุกเรื่องทุกกิจกรรมเปนเรื่องสําคัญ 
เจาหนาท่ีไมมีการดําเนินงานตามหลักความคุมคาอยาง
สม่ําเสมอ 

4.2  ขอเสนอแนะท่ีมีตอการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 6 ดาน คือ 

ดานหลักนิติธรรม เจาหนาท่ีตํารวจควรใช
กฎหมายท่ีมีอยูใหเปนประโยชนสูงสุดตอประชาชนไมใช
เฉพาะกลุมของตนเอง เจาหนาท่ีตํารวจตองปฏิบัติงานให
เสร็จตามเวลาท่ีกําหนดใหดีกวาน้ี 

ดานหลักคุณธรรม เจาหนาท่ีควรปฏิบัติ
หนาท่ีควรปฏิบัติกับประชาชนเสมอภาคกันไมเลือกรวย
จนเสมอกับประชาชนเปนญาติพ่ีนอง ควรปฏิบัติหนาท่ี
ตามหลักคุณธรรมไมเห็นประชาชนเปนเครื่องมือทํามาหา
กิน ตํารวจตองมีจิตสํานึกไมเห็นแกพวกพอง 

ดานหลักความโปรงใส เจาหนาท่ีตํารวจควร
เพ่ิมความโปรงใส ควรประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีตํารวจใหมากกวาน้ี มีการประชาสัมพันธ
ใหมากกวาน้ี เชน ใหความรู พบปะประชาชน 

ดานหลักการมีสวนรวม เจาหนาท่ีตํารวจควร
เขามามีสวนรวมในงานตาง ๆ ของชุมชนเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัย และใหหนวยงานอ่ืนๆ และชุมชนเขาไปมีสวน
รวมในการวางแผนปฏิบัติงานของตํารวจ ดานหลักความ
รับผิดชอบ เจาหนา ท่ีตํารวจควรใหรับผิดชอบแก
ประชาชนท่ัวไป และตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

ดานหลักความคุมคา ควรมีโครงการท่ีเปน
รูปธรรมในการชวยเหลือหรือพัฒนาชุมชนท่ีดอยโอกาส 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรบางศรีเมือง มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามา
อภิปรายดังน้ี 
 1. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานหลักความคุมคา สูงสุด รองลงมาไดแก 
ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความ
รับผิดชอบ ดานหลักการมีสวนรวม และดานหลัก
คุณธรรม  ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากดานหลักความคุมคา มี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํ ารวจภูธรบางศรี เมือง สู งสุด  ซึ่ งการ
ปฏิ บัติ ง านของข า ราชการตํ า รวจและ เจ าหน า ท่ี
ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานซึ่งมีความ
ใกลชิดประชาชน   มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากร
ท่ีมีอยูอยางจํากัด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 
โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดใชวัสดุอุปกรณ
อยางคุมคา และบริการท่ีมีคุณภาพ สรางสรรคบริการท่ีมี
คุ ณภ าพส าม า รถแข ง ขั น ไ ด   และ รั กษา พัฒน า
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปาลสิฌาล ธีรัฐฌาล (2550) ไดทําการวิจัย
เรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน
เทศบาล:ศึกษากรณีเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
พนักงานเทศบาลตําบลสําโรงเหนือมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลโดยรวมอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ยสู งสุด คือ ดานความคุมคา 
รองลงมา คือ ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานความ
รับผิดชอบ ดานความโปรงใส และดานการมีสวนรวม
ตามลําดับ  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง เปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองนํามาแกไข เพ่ือใหสอดคลอง
กับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอีกดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา 

1.1 ดานหลักนิติธรรม จากการวิเคราะหความ
คิดเห็นของขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม โดยรวมอยูในระดับ
มาก พบวา การกําหนดกฎระเบียบและขอบังคับใช
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ภายในสถานีตํารวจ ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน
ของข าราชการตํารวจและเจาหนา ท่ีผูปฏิ บัติ งาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานซึ่งมีความใกลชิดประชาชน 
มีการถายทอดขอมูลดานกฎ ระเบียบใหประชาชนไดรับรู 
อีกท้ังมีดําเนินงานอยางเครงครัดและไมเลือกปฏิบัติ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ พลกฤติ พัตรปาล (2549) 
ศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของขาราชการประจําองคกรบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดอุตรดิตถ ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 6 ดาน คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรมหลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุมคา ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุมคาอยูในอันดับสูงสุดเมื่อ
พิจารณารายขอพบวา อบต. แตละแหงไดนําขอมูล 
ขาวสารท่ีควรเปดเผย ปดประกาศไวท่ีสํานักงานอยูใน
อันดับสูงสุด 
 1.2 ดานหลักคุณธรรม จากการวิเคราะหความ
คิดเห็นของขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก พบวา เจาหนาท่ีไดรับความเปนธรรมจากการ
ปฏิบัติงานเทาเทียมกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากสถานีตํารวจ
มุงเนนการจัดองคกรใหมีการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล และมีการสั่งการตามสายงานอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา  
(2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเทศบาล
ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบาน
ฉาง” ซึ่งผลการวิจัยพบวาในการบริหารจัดการของ
เทศบาลตําบลบานฉางตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาล
ตําบลบานฉางไดจัดทําโครงการตามนโยบายและเทศ
บัญญัติ ในดานตางๆ และรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากประชาชน เพ่ือหาจุดยืนและแนวทาง
รวมกัน 
 1.3 ดานหลักความโปรงใส จากการวิเคราะห
ความคิดเห็นของขาราชการตํารวจและเจาหนา ท่ี
ผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามดานหลักความ
โปรงใส โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา การบริหารงาน
มุ งประ โยชนสู งสุดต อ ชุมชนเปนหลัก  ท้ั ง น้ี  อาจ
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและ
เจาหนา ท่ีผูปฏิ บัติงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานดานตาง ๆ และปด
ประกาศกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งใหประชาชนรับทราบ

ท่ัวถึงและสม่ําเสมอทําใหประชาชนมีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเนนการบริหารงาน
มุงประโยชนสูงสุดตอชุมชนเปนหลัก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปาลสิฌาล ธีรัฐฌาล (2550) ไดทําการวิจัย
เรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน
เทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
พนักงานเทศบาลตําบลสําโรงเหนือมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของเทศบาลโดยรวมอยู
ในระดับมาก 

1.4 ดานหลักการมีสวนรวม จากการวิเคราะห
ความคิดเห็นของขาราชการตํารวจและเจาหนา ท่ี
ผูปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา เจาหนาท่ีมี
อิสระในความคิดสามารถแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะ สามารถตรวจสอบผูบริหารไดอยางแทจริง 
ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานของขาราชการ
ตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ทํางานใหความสนใจเขารวมรับฟงการประชุม รายงาน
ผลการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ ทําให อิสระใน
ความคิดสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 
สามารถตรวจสอบผูบริหารไดอยางแทจริง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เบญจมาศ กงแกว (2551) ไดศึกษาการ
วิเคราะหระดับธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลแมแรม จังหวัดเชียงใหม พบวา 
องคการบริหารสวนตําบลแมริมไดนําหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยหลักธรร
มาภิบาลท่ีนํามากใชมากท่ีสุด คือ การดําเนินงานตาม
หลักนิติธรรมหลักความรับผิดชอบตอการถูกตรวจสอบ 
และระดับคุณธรรมในระดับสูง แตมีการดําเนินการตาม
หลักความคุมคา หลักความมีสวนรวม และหลักความ
โปรงใส 
 1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ  จากการ
วิเคราะหความคิดเห็นของขาราชการตํารวจและ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามดานหลัก
ความรับผิดชอบ โดยรวมอยู ในระดับมาก พบว า 
ผูบริหารมีความเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตางและกลาท่ี
จะยอมรับผลจากการกระ ทําของตน ท้ั ง น้ี  อาจ
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางาน
ผูบริหารมีความเคารพความคิดเห็นและกลาท่ีจะยอมรับ
ผลจากการกระทําท่ีเกิดข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ถนอมจิต ชนะบุญ (2552) ไดศึกษาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการชุมชน พบวา ระดับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอ
เมือง จั งหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลางและ
จําแนกเปนรายดานอยูในระดับมาก จํานวน 1 ดาน คือ 
ดานหลักความคุมคา และอยูในระดับปานกลางจํานวน 5 
ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ หลักการมีสวน
รวม  หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความโปรงใส 
 1.6 ดานหลักความคุมคา จากการวิเคราะห
ความคิดเห็นของขาราชการตํารวจและเจาหนา ท่ี
ผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามดานหลักความคุมคา 
โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา มีการพัฒนาความรู
ความสามารถของเจาหนาท่ีอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี อาจ
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการ
ประชาชนอยางเต็มความสามารถ มีการรณรงคให
บุคลากรในหนวยงานในการใชทรัพยากรใหใชทรัพยากร
อยางประหยัดเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อรรถยา นรินทร (2552) ไดศึกษาสภาพ
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผล
การศึกษาพบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคการบริหาร
สวนตําบลเห็นวาสภาพการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายดาน 6 ดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ไดดังน้ี ดานการดําเนินงานตามหลักความคุมคา ดานการ
ดําเนินงานหลักความรับผิดชอบ ดานการดําเนินงานตาม
หลักการมีสวนรวม ดานการดําเนินงานตามหลักนิติธรรม 
ดานการดําเนินงานตามหลักความโปรงใส และดานการ
ดําเนินงานตามหลักคุณธรรม 
 2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของขาราชการตํารวจและ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง  
 2 .1  เมื่ อ จํ าแนกตาม เพศ พบว า  ข อมู ล
เปรยีบเทียบขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ท่ีมีเพศแตกตางกันท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง ไมแตกตางกัน โดยภาพรวม พบวา มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 
อาจเปนไปไดวา  ขาราชการตํารวจและเจาหนา ท่ี

ผูปฏิบัติงานท่ีมีเพศแตกตางกันประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน ซึ่งเพศหญิง
หรือเพศชายตางก็ตองการใหสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและนาเช่ือถือ
ตามหลักการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน 
ไดแก ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลัก
ความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความ
รับผิดชอบและดานหลักความคุมคา พบวา การมีกลยุทธ
ท่ียืดหยุนและการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีไดพัฒนาตนเอง
อยูเสมอสงผลใหสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเพศชายมีคาเฉลี่ย (3.69) ดานหลัก
ความคุมคา มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล สูงสุด และ ดานหลักการมีสวนรวม 
คาเฉลี่ย (3.29) ต่ําสุด สําหรับเพศหญิง เพศชายมี
คาเฉลี่ย (3.58) ดานหลักความคุมคา มีประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สูงสุด และ ดาน
หลักการมีสวนรวม คาเฉลี่ย (3.08) ต่ําสุด  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุดาภรณ คํามุกชิก (2552) ไดศึกษาการมี
สวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานีผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีมี
ความแตกตางกันระหวางเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ มีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน  
 2 .2  เมื่ อ จํ าแนกตามอายุ  พบว า  ข อมู ล
เปรียบเทียบขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ท่ีมีอายุแตกตางกันท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง แตกตางกัน โดยภาพรวม พบวา มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 
อาจเปนไปไดวา  ขาราชการตํารวจและเจาหนา ท่ี
ผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุแตกตางกัน คือ คูท่ี 1 ไมเกิน 25 ป
กับ 36–45 ป คูท่ี 2 อายุ 25–35 ปกับอายุ 56 ปข้ึนไป 
คูท่ี 3 อายุ 36–45 ปกับอายุ 56 ปข้ึนไป คูท่ี 4 อายุ 46–
55 ปกับ อายุ 56 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันใน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใน
ประเด็นตาง ๆ ก็ตองการใหสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง 
มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและนาเช่ือถือตาม
หลักการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ไดแก 
ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความ
โปร ง ใส ด านหลักการมีส วนร วม ด านหลักความ
รั บผิ ดชอบและด านหลั กค ว ามคุ ม ค า  ท้ั ง น้ี อ า จ
เน่ืองมาจากการดําเนินงานของเจาหนา ท่ีตํารวจมี
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ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีชัดเจนและ
เปนแนวทางปฏิบัติ เดียวกันกับทุกคน ทําใหอายุ ท่ี
แตกตางกันมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล สอดคลองกับงานวิจัยของ อรรถยา นรินทร 
(2552) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบวา บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี เพศ อายุ 
รายได ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เห็นวามีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05   
 2.3 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา 
ขอมูลเปรียบเทียบขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมืองไมแตกตางกันโดย
ภาพรวม พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว อาจเปนไปไดวา
ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน จะมีการใหความสําคัญไมแตกตางกัน
ในประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการดําเนินงานของขาราชการ
ตํารวจและเจ าหนา ท่ีผู ปฏิ บัติ งาน อาจเ น่ืองจาก 
ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีแสดงความ
คิด เห็ นมี ระดับการศึ กษา ท่ีแตกต า ง กันจึ ง ทํ า ให
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไม
แตกตางกัน อาจจะข้ึนอยูกับความรูและประสบการณท่ี
ผานมาของแตละคน จะสอดคลองกับงานวิจัยของ ถนอมจิต 
ชนะบุญ (2552) ไดศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชน พบวา การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอ
เมือง จั งห วัดมหาสารคามตามความคิด เห็นของ
คณะกรรมการชุมชน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.4 เมื่อจําแนกตามอายุราชการ พบวา ขอมูล
เปรียบเทียบขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ท่ีมีอายุราชการแตกตางกันท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
บางศรีเมืองแตกตางกันโดยภาพรวม พบวา มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว 

อาจเปนไปได ว าขาราชการตํารวจและเจ าหนา ท่ี
ผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุราชการแตกตางกัน คือ คูท่ี 1 อายุ
ราชการ 0–5 ป กับ 10–15 ป คูท่ี 2 อายุราชการ 0–5 ป 
กับ มากกวา 20 ป คูท่ี 3 อายุราชการ 6–10 ป กับ 10–
15 ป คูท่ี 4 อายุราชการ 6–10 ป กับ มากกวา 20 ป คู
ท่ี 5 อายุราชการ 10–15 ป กับ 16–20 ป คูท่ี 6 อายุ
ราชการ 10–15 ปกับ มากกวา 20 ป คูท่ี 7 อายุราชการ 
16–20 ป กับ มากกวา 20 ป มีความคิดเห็นท่ีแตกตาง
กันในประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลในประเด็นตาง ๆ มีความหลากหลายในการทํางานท่ี
แตกตางกันจึงทําใหสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง สาเหตุท่ีเปนเชนน้ี อาจเน่ืองจาก ขาราชการตํารวจ
และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีแสดงความคิดเห็นมีอายุ
ร า ชกา ร ท่ีแตกต า ง กันจึ ง ทํ า ให ค ว ามคิ ด เห็ น ใน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แตกตางกัน ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ท่ีมีอายุราชการมากจะมีความคิดเห็นท่ีแตกตางจาก
ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุ
ร าชการน อย  และอาจจะ ข้ึนอยู กั บความรู แ ล ะ
ประสบการณ ท่ีผานมาของแตละคน สอดคลองกับ
งานวิจัยของอรรถยา นรินทร (2552) ท่ีศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา
พบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล
ท่ีมี เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ตําแหนง และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เห็นวา มีการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายดาน 1-5 ดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.5 เมื่อจําแนกตามระดับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร พบวา ขอมูลเปรียบเทียบขาราชการตํารวจและ
เจาหนาท่ีผูปฏิ บัติงานท่ีมีระดับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตกตางกันท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง แตกตางกันโดยภาพรวม พบวา มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05 ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานท่ีกําหนดไว อาจ
เปนไปไดวา ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ท่ีมีระดับการปฏิบัติงานของบุคลากร แตกตางกัน คือ คูท่ี 
1 สบิตํารวจตรี–จาสิบตํารวจ กับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ท่ีสถานีตํารวจ คูท่ี 2 สิบตํารวจตรี–จาสิบตํารวจ กับ 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีสถานีตํารวจ คูท่ี 3 ดาบตํารวจ 
กับ รอยตํารวจตรี–รอยตํารวจเอก คูท่ี 4 ดาบตํารวจกับ 
พันตํารวจตรี–พันตํารวจเอก คู ท่ี 5 ดาบตํารวจ กับ 
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เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีสถานีตํารวจ คูท่ี 6 รอยตํารวจ
ตรี–รอยตํารวจเอก กับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีสถานี
ตํารวจ คูท่ี 7 พันตํารวจตรี–พันตํารวจเอก กับ เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานท่ีสถานีตํารวจ มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
ในประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ในประเด็นตาง ๆ มีการทํางานท่ีแตกตางกัน  ทําใหสงผล
ตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง ท้ังน้ีอาจข้ึนอยูกับ
ระดับการปฏิบัติงานของแตละบุคคลมีความเก่ียวของกับ
การดําเนินงานของขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด จึงทําใหมีประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แตกตางกัน 
สอดคลองกับ กิตติพัชร คลี่พันธุ (2545) ไดทําการศึกษา
เพ่ือเสนอรูปแบบในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 8 คือ 
สถานีตํารวจนครบาลบางยี่เรอื ตลาดพลู บุปผาราม บุคค
โล สําเหร สมเด็จเจาพระยา ราษฎรบูรณะ บางมด และ
ทุงครุ โดยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจท่ีทําหนาท่ีสายตรวจ
รถยนต และรถจักรยานยนต 2. เพ่ือศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจท่ีทํา
หนาท่ีสายตรวจรถยนตและรถจักรยานยนต 3. เพ่ือ
ศึกษาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจท่ีทําหนาท่ีสายตรวจรถยนตและ
รถจั ก รยานยนต  4 . เ พ่ื อศึ กษาแนวทาง เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตํารวจท่ีทําหนาท่ีสาย
ตรวจ รถยนตและรถจักรยานยนต   
 2.6 เมื่อจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 
ขอมูลเปรียบเทียบขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันท่ีสงผล
ตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง แตกตางกันโดย
ภาพรวมทุกดานและรายดานมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสํ าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ . 05 อาจเปนไปได ว า 
ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน คือ คูท่ี 1 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ต่ํากวา 10,000 บาท  กับ มากกวา 30,000 บาท คูท่ี 2 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาทกับมากกวา 
30,000 บาท คู ท่ี 3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001–
30,000 บาทกับ มากกวา 30,000 บาท มีความคิดเห็นท่ี
แตกตางกันในประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลในประเด็นตาง ๆ มีความหลากหลายในการ
ทํางานท่ีแตกตางกันจึงทําใหสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
บางศรีเมือง ซึ่งรายไดและความเปนอยูในการดําเนินชีวิต
ท่ีแตกตางกันจึงทําให มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของข าราชการตํารวจและ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลแตกตาง
กัน ท้ังน้ีอาจข้ึนอยูกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของแตละ
บุคคลมีความเก่ียวของกับการดําเนินงานของขาราชการ
ตํารวจและเจาหนาท่ี สอดคลองกับงานวิจัยของ อรรถยา 
นรินทร (2552) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบวา บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี เพศ อายุ 
รายได ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เห็นวา มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยรวมและรายดาน 1-5 ดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.7 เมื่อจําแนกตามสถานภาพการสมรส พบวา 
ขอมูลเปรียบเทียบขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกตางกันท่ีสงผล
ตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรบางศรี เมืองแตกตางกันโดย
ภาพรวมทุกดานและรายดานมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสํ าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ . 05 อาจเปนไปได ว า 
ข าราชการตํ ารวจและเจ าหน า ท่ีผู ปฏิ บัติ งาน ท่ีมี
สถานภาพการสมรส แตกตางกัน คือ คู ท่ี 1 โสด กับ 
สมรส คูท่ี 2 สมรส กับ หยาราง มีความคิดเห็นท่ีแตกตาง
กันในประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลในประเด็นตาง ๆ มีความหลากหลายในการทํางานท่ี
แตกตางกันจึงทําใหสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรบางศรี
เมือง ซึ่งสถานภาพการสมรสในการดําเนินชีวิตท่ีแตกตาง
กันจึงทําให มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของขาราชการตํารวจและเจาหนา ท่ี
ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน ท้ังน้ี
อาจข้ึนอยูกับสถานภาพการสมรสมีความเก่ียวของกับ
การดําเนินงานของขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ี 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ถนอมจิต ชนะบุญ (2552) ได
ศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  อํา เภอเมือง จั งห วัด
มหาสารคาม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน 
พบวา การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชน จําแนกตามระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
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พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับ 
นัยสําคัญ.05 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยคร้ังนี้ 
1) ดานหลักนิติธรรม ควรเพ่ิมความรับผิดชอบ

ในเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนดข้ึนมีความเปน
ธรรม ถูกตอง ทันสมัย และเปนท่ียอมรับ การปฏิบัติงาน
ให ทันเวลา และการแจง ข้ันตอนการปฏิบัติงานให
ประชาชนไดรับทราบ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล        

2) ดานหลักคุณธรรม ควรใหผูบริหารเปน
แบบอยางท่ีดี ในการปฏิ บัติตามกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับ การปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริตบน
พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม การใหบริการ
ประชาชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
การปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 
สถานีตํารวจภูธรบางศรีเมือง ควรเพ่ิมและรักษาแนวทาง
ตลอดจนวิธีการท่ีทําใหบุคลากรในหนวยงานมีความ
ซื่อสัตย สุจริต และมีความเปนกลาง ตลอดจนคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 

3) ดานหลักความโปรงใส ควรมีการแจง
ผลประโยชนตางๆ ท่ีสถานีตํารวจไดรับใหเจาหนาท่ีทราบ
เปนระยะ ท้ังน้ีอาจเปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวม
รับรู /สวนรวมในการปฏิ บัติงาน และการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน/โครงการใหทุกคนได
รับทราบอยางถูกตองตรงไปตรงมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานตามหลักความโปรงใสใหมากยิ่งข้ึน 

4)  ดานหลักการมีสวนรวม ควรใหเจาหนาท่ี
รวมงานใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันตอการแกปญหา
ในหนาท่ีใหเกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับฟง
เหตุผลซึ่งกันและกัน  ซึ่งเมื่อมีการประชุมเพ่ือเปดโอกาส
ให บุคลากรและประชาชนไดมีขอ เสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวน
รวมในการตัดสินใจในการบริหารงาน เพ่ือเสนอแนะ
ความคิดเห็น  

5)  ดานหลักความรับผิดชอบ ควรใหผูบริหาร
ใสใจเก่ียวกับปญหาและมีความกระตือรือรนในการ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึน ปฏิบัติงานไดรวดเร็วสําเร็จตาม
เปาหมายและระยะเวลาท่ีกําหนดไว การยอมรับผลการ
กระทําเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สถานี
ตํารวจภูธรบางศรีเมือง จึงควรมีแผนการ/ข้ันตอนการ
ปฎิบัติงานเพ่ือใหการทํางานรวดเร็วยิ่งข้ึน ตลอดจนปลูก
จิตสํานึกรับผิดชอบของเจาหนาท่ีตํารวจ 

6)  ดานหลักความคุมคา ควรใหเจาหนาท่ีใน
สถานีตํารวจไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติตามความรู
ความ สามารถของตนเองเ พ่ือปฏิ บัติงานให ไดรับ
ประโยชนอยางเต็มท่ีตามโครงการตาง ๆ ของสถานี
ตํารวจภูธรบางศรีเมือง มีการควบคุมการใชทรัพยากรใน
หนวยงาน มีการรณรงคการใชทรัพยากรในหนวยงานให
คุมคา ตลอดจนการสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานใช
ทรัพยากรอยางประหยัด 

7) เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรบางศรีเมือง ตามอายุแตกตางกันท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แตกตางกัน ควรสงเสริมใหหนวยงานของแตละฝาย เปด
โอกาสใหขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ไดรับรูเพ่ือเสนอแนะความคดิเห็น โดยอาจจัดเปนประชุม
เพ่ือใหมีการพบปะกันมากยิ่งข้ึน  

8) เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรบางศรีเมือง ตามอายุราชการแตกตางกันท่ี
สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลแตกตางกัน ควรสงเสริมให เปดโอกาสให
ขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเขามามีสวน
รวมรับรู/สวนรวมในการปฏิบัติงาน และการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ  ผลการดํา เนินงาน/โครงการใหได
รับทราบอยางถูกตองตรงไปตรงมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานใหมากยิ่งข้ึน 

9) เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรบางศรีเมือง ตามระดับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตกตางกันท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน ควรสงเสริมให
ความรับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติงานใหทันเวลา และ
การแจงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหขาราชการตํารวจและ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดรับทราบมากยิ่งข้ึนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

10) เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรบางศรี เมือง ตามรายได เฉลี่ยตอเดือน 
แตกตางกันท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน ควรสงเสริมใหเพ่ิม
และรักษาแนวทางตลอดจนวิธีการท่ีทําใหขาราชการ
ตํารวจและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหนวยงานคํานึงถึง
ประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 

11) เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานี
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ตํารวจภูธรบางศรีเมือง ตามสถานภาพการสมรสแตกตาง
กัน  ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลแตกตางกัน ควรสงเสริมใหมีเวลาใหกับ
ครอบครัว 

ขอเสนอแนะการวิจัยในคร้ังตอไป 
         1) การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรบางศรีเมืองเทาน้ัน ซึ่งควรทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับสถานีตํารวจภูธรอ่ืน   
          2) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาท่ี
ตํารวจตอการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ตนเอง ใหทราบถึงระดับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ในดานตาง ๆ เพ่ือท่ีจะไดนําไปปรับปรุงแกไขในสวนท่ี
บกพรองใหดียิ่งข้ึน 

3) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลใหการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
บางศรีเมือง ประสบผลสําเร็จเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
บริการประชาชนเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
และเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีตลอดจนเพ่ือเปนประโยชน
อยางยิ่งตอสถานีตํารวจภูธรอ่ืนในการบริหารงานตอไป 

4) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางสถานี
ตํารวจภูธรอ่ืนเพ่ือศึกษาถึงจุดเดนจุดดอยและขอควร
ปรับปรุงแกไขไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึนกอใหเกิดประโยชนตอ
องคกรตอไป 
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Non-Cognitive Skills ตัวแปรใหมในการบริหารทางการศึกษา 

 
ดร.จักรกฤษณ สิริริน * 

 
บทคัดยอ  
 

รูปแบบการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีการพูดถึงการพัฒนาทักษะของผูเรียนอยางมากมาย ไมวาจะเปน 
ทักษะดานการเรียนรู ทักษะดานนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ ทักษะดานชีวิต ทักษะดานอาชีพ ฯลฯ ทักษะตางๆ 
เหลาน้ี เกิดข้ึนเพ่ือแกปญหาการขาดทักษะท่ีจําเปนของการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 20 ซึ่งมีบริบททางสังคมแตกตางจาก
ศตวรรษท่ี 21 เพราะศตวรรษท่ี 21 เปนยุคสมัยท่ีบริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง  รูปแบบการจัดการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 จึงตองมีการปรับเปลี่ยนดวยการเพ่ิมพูนทักษะตางๆ ใหแกผูเรียน  เพ่ือรองรับความสอดคลองกับ         
การเคลื่อนไหวท่ีรวดเร็วของบริบททางสังคมไดอยางทันทวงที 

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของบริบททางสังคมในศตวรรษท่ี 21 ทําใหมีอัตราการแขงขันท่ีสูงมากในทุกองคกร
และทุกวงการ ไมวาจะเปนองคกรทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือองคกรทางการศึกษาซึ่งมี
หนาท่ีผลิตบุคลากรปอนใหกับองคกรในภาคสวนตางๆ ของสังคม เมื่ออัตราการแขงขันท่ีสูงมากดังกลาวท่ีลุกลามเขามาสู
แวดวงการศึกษา จึงทําใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางดานหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหมๆ 
ท่ีมุงเนนไปยังการกําหนดจุดมุงหมายในรายวิชาตางๆ ท่ีพุงเปาไปในประเด็นของการแขงขัน ผานรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาท่ีใหความสําคัญกับทักษะทางปญญา หรือ Cognitive Skills 

Cognitive Skills หรือทักษะทางปญญา เปนทักษะหน่ึงในจํานวนหลายทักษะของทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
โดย Cognitive Skills ก็คือทักษะดานการเรียนรู เน่ืองจากคําวา Cognitive น้ันแปลวาการรูคิด หรือการรู หรือความรู     
ซึ่งตรงกันขามกับ Non-Cognitive Skills หรือทักษะทางพฤติกรรม อันหมายถึงทักษะท่ีไมใชทักษะทางปญญา 
เพราะ Non-Cognitive Skills สามารถเปนตัวบงช้ีพฤติกรรม และโดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือทักษะการดําเนินชีวิต  
 
 
คําสําคัญ:  ทักษะทางปญญา ทักษะทางพฤติกรรม 
 
 

* หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสงเสริมการพัฒนาองคกร  สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 



                  ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            53 
                                   Vol.9 No.1 April 2016-September 2016 
 

 
 

The current model of education in the 21st century have been talking about developing the 
skills of thousands of students, whether they are learning skills, innovation skills, Information 
technology skills, life skills, and career skills, etc. of these happen to solve the lack of necessary skills 
of management education in the 20th century, which has a social context different from the Century 
21. The 21st century is the era of the social context is radically changed form of education in the 21st 
century must be modified with various skills. 

The rapidly changing social context in the 21st century have a very high rate of competition in 
every industry and every organization. Whether it is corporate politics, economics, society and 
especially the educational organizations whose personnel entered the organization in various sectors of 
society, when the competition is very high, such that spread into educational system such as a result, 
the development of innovative curricula and teaching process in new ways. Oriented to define the 
purpose of the courses. A focus on issues of race. Through a form of educational measurement and 
evaluation with a focus on cognitive skills or Cognitive Skills. 

Cognitive Skills or intellectual skills is one of the many skills of the 21st Century Skills, 
Cognitive Skills are skills to learn because it means that cognition or awareness or knowledge, as 
opposed to. Non-Cognitive Skills or behavior skills. It refers to the skills, intellectual skills, not because 
Non-Cognitive Skills can be an indicator of behavior. And especially the life skills such as emotional 
skills, social skills, working skills, and others optimistic, positive, etc. Non-Cognitive Skills. It means 
learning mind or morality itself. 
 
 
 
 
Keywords: Non-Cognitive Skills, Cognitive Skills    
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บทนํา 
 รูปแบบการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ยุค
ปจจุ บันมีการพูดถึงการพัฒนาทักษะของผู เรียนอยาง
มากมาย ไมวาจะเปนทักษะดานการเรียนรู ทักษะดาน
นวัตกรรม ทักษะดานชีวิต ทักษะดานสารสนเทศ ทักษะดาน
อาชีพ ฯลฯ ทักษะตางๆ เหลาน้ีเกิดข้ึนเพ่ือแกปญหาการ
ขาดทักษะท่ีจําเปนของการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 20 ซึ่ง
มีบริบททางสังคมแตกตางจากศตวรรษท่ี 21 เพราะบริบท
ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รูปแบบการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน
ดวยการเพ่ิมพูนทักษะตางๆ ใหแกผูเรียน เพ่ือรองรับกับการ
เคลื่อนไหวท่ีรวดเร็วของบริบททางสังคมไดอยางทันทวงที 
 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของบริบททางสังคม
ในศตวรรษท่ี 21 ทําใหมีอัตราการแขงขันท่ีสูงมากในทุก
องคกรและทุกวงการ องคกรทางการศึกษาซึ่งมีหนาท่ีผลิต
บุคลากรปอนใหกับองคกรในภาคสวนตางๆ ของสังคม แวด
วงการศึ กษาจึ ง ทํ า ให เ กิ ดการ พัฒนาด านหลักสู ต ร  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหมๆ และ
นวัตกรรมท่ีมุงเนนไปยังการกําหนดจุดมุงหมายในรายวิชา
ตางๆ พุงเปาไปในประเด็นของการแขงขัน ผานรูปแบบการ
วัดและประเมินผลทางการศึกษาท่ีใหความสําคัญกับทักษะ
ทางปญญา หรือ Cognitive Skills 

Cognitive Skills ก็คือทักษะดานการเรียนรู หรือ
ทักษะทางปญญา เปนทักษะหน่ึงในจํานวนหลายทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากคําวา Cognitive น้ันแปลวาการรู
คิ ด  หรือการรู  หรือความรู  ซึ่ งตรงกันข าม กับ Non-
Cognitive Skills หรือทักษะทางพฤติกรรม อันหมายถึง
ทักษะท่ีไมใชทักษะทางปญญา เพราะ Non-Cognitive 
Skills เปนตัวบงช้ีพฤติกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือทักษะ
การดําเนินชีวิต อาทิ ทักษะทางอารมณ ทักษะในการเขา
สังคม ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะในการเขาใจ
ผูอ่ืน ทักษะการมองโลกในแงบวก ฯลฯ  
 ปจจุ บัน ในแวดวง วิชาการด านการบริหาร
การศึกษา จะเริ่มมีผูใหความสําคัญกับประเด็นทักษะทาง
พฤติกรรม หรือ Non-Cognitive Skills อยูบาง แตก็ถือได
วายังไมมีงานศึกษาคนควา โดยเฉพาะการวิจัยเก่ียวกับ 
Non-Cognitive Skills ในการบริหารทางการศึกษาอยาง
เปนจริงเปนจัง จะมีก็เพียงบทความทางวิชาการบางช้ิน หรือ
เอกสาร อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข องจํ านวนไมมาก  การศึกษา

คนควาวิจัยเก่ียวกับ Non-Cognitive Skills ในการบริหาร
ทางการศึกษาจึงเปนสิ่งท่ี   ทาทาย หรือถือไดวา Non-
Cognitive Skills สามารถเปนตัวแปรใหมในการบริหารทาง
การศึกษา โดยเฉพาะหากพูดถึงการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 เน่ืองจากการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไดเนนไป
ท่ีทักษะ และ Non-Cognitive Skills ก็คือทักษะตัวหน่ึงท่ี
เรียกวาทักษะทางพฤติกรรม 
 
Non-Cognitive Skills ตัวแปรสําคัญในดาน
เศรษฐศาสตรการศึกษา 
 แวดวงวิชาการทางดานการบริหารการศึกษาไดมี
งานคนควาศึกษาวิจัยมากมายเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะในประเด็นทักษะ แตท่ีผาน
มาแทบจะไมมีการกลาวถึง Non-Cognitive Skills หรือ
ทักษะทางพฤติกรรม และแมวาทุกวันน้ีเริ่มมีนักวิชาการดาน
การศึกษาใหความสําคัญกับประเด็นทักษะทางพฤติกรรม 
หรือ Non-Cognitive Skills เพ่ิมมากข้ึน ทวา ในวงการ
วิชาการทางดานเศรษฐศาสตรแรงงาน และเศรษฐศาสตร
การศึกษา ไดมีการคนควาวิจัยเก่ียวกับ Non-Cognitive 
Skills หรือทักษะทางพฤติกรรม มาแลวมากมายกอนหนาน้ี 
งานศึกษาจํานวนมากทางดานเศรษฐศาสตรแรงงาน และ
เศรษฐศาสตรการศึกษาไดช้ีวาทักษะทางพฤติกรรม หรือ 
Non-Cognitive Skills เปนปจจัยสําคัญตอการประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เชนเดียวกับทักษะ
ทางดานปญญา หรือ Cognitive Skills ท่ีแมวาจะมีงานวิจัย
จํ า น วนม ากทา ง ด า น เ ศ ร ษฐศาส ตร แ ร ง ง าน  แล ะ
เศรษฐศาสตรการศึกษาท่ีเก่ียวของกับ Cognitive Skills 
หรือทักษะทางดานปญญา โดยเฉพาะงานศึกษาท่ีระบุวา ผูท่ี
มีการศึกษาสูงมีแนวโนมท่ีจะมีรายไดจากการทํางานท่ีสูงข้ึน
ก็ตาม 

ดังท่ีพิริยะ ผลพิรุฬห (2556) ไดกลาวไวถึงแนว
ทางการประมาณการผลลัพธไดจากการศึกษา (Return on 
Education) วา โดยท่ัวไปจะใชสมการมินเซอร (Mincerian 
Equation) ในการประมาณหาความสัมพันธระหวางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนา
ทางดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skill) กับรายไดท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนเมื่อบุคคลเหลาน้ันสําเร็จการศึกษาและเขาสู
ตลาดแรงงาน สอดคลองกับงานวิจัยของจงรักษ หงษงาม 
(2555) เรื่อง Effects of Cognitive Skill and Non-
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Cognitive Skills on Earning Outcomes: A Case of 
Kornkaen Province of Thailand. ผลกระทบของทักษะ
ทางปญญาและทักษะทางพฤติกรรมท่ีมีตอความสามารถ
สรางรายได : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแกน ท่ีไดตอยอด
แนวความคิ ดของสมการมิน เซอร  ซึ่ ง เ ดิ มมั ก ใช วั ด
ผลตอบแทนทางการศึกษา (Education Return) ในรูปแบบ
ของรายได ผานตัวแปร Cognitive Skills โดยไดเพ่ิมตัวแปร 
Non-Cognitive Skills เขาไปในสมการรายได คือความเช่ือ
ในอํานาจแหงตน และการภาคภูมิใจในตน ผลการวิจัยพบวา 
เมื่อมีตัวแปร Non-Cognitive Skills ในสมการรายไดทําให
เกิดผลท่ีลดลงตออํานาจการอธิบายของตัวแปรทักษะทาง
สติปญญา หรือ Cognitive Skills ดังน้ัน Non-Cognitive 
Skills จึงมีความสัมพันธทางบวกตอการหารายไดท่ีสูงข้ึนอัน
สงผลทําใหเกิดความลําเอียงสูง (Over-Biased) ในสมการ
มินเซอร 

จะเห็นไดว า การศึกษาคนควา วิจัยทางดาน
เศรษฐศาสตรแรงงาน และเศรษฐศาสตรการศึกษา มีการนํา
ตัวแปรทักษะทางพฤติกรรม หรือ Non-Cognitive Skills 
เขามาเปนปจจัยสําคัญในการทํานายความสัมพันธระหวาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับรายไดหลังจบการศึกษาเพ่ือ
การประมาณการผลลัพธไดจากการเรียนการสอน โดย 
Non-Cognitive Skills หรือทักษะทางพฤติกรรม มีอิทธิพล
ตอการประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพไมนอยไป
กวาทักษะทางดานปญญา หรือ Cognitive Skills ดังน้ัน 
หากมีการนําตัวแปรทักษะทางพฤติกรรม หรือ Non-
Cognitive Skills เขามาเปนปจจัยสําคัญในการพยากรณใน
ดานการวิจัยเก่ียวกับการบริหารทางการศึกษา อาจสงผลใน
แงของในการทํานายความสัมพันธระหวาง    ตัวแปรตางๆ 
การ วิจัย เ ก่ียว กับการบริหารทางการศึกษาไดตอไป 
(จักรกฤษณ สิริริน, 2558) 
 
ตัวแปร Non-Cognitive Skills มีอิทธิพลเหนือ Cognitive 
Skills 

การวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรแรงงาน และ
เศรษฐศาสตรการศึกษา ท่ีมีการนําตัวแปรทักษะทาง
พฤติกรรม หรือ Non-Cognitive Skills เขามาเปนปจจัย
สําคัญในการทํานายความสัมพันธระหวางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยกับการประมาณการผลประโยชนท่ีทําได
หลังจบการศึกษา ซึ่งพบวาตัวแปรทักษะทางพฤติกรรม หรือ 

Non-Cognitive Skills มีความสัมพันธทางบวกมากกวาตัว
แปรทักษะทางสติปญญา หรือ Cognitive Skills ดังท่ีจง
รักษ หงษงาม ไดนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง Effects of 
Cognitive Skill and Non-Cognitive Skills on Earning 
Outcomes: A Case of Kornkaen Province of 
Thailand 

โดยนอกจากงานวิจัยในประเทศดังกลาวแลว 
งานวิจัยตางประเทศในทางเศรษฐศาสตรแรงงาน และ
เศรษฐศาสตรการศึกษาน้ัน มีเปนจํานวนมาก อาทิ The 
Importance of Non-cognitive Skills: Lessons from 
the GED Testing Program (2001). ความสําคัญของ
ทักษะทางพฤติกรรม: บทเรียนจากโครงการพัฒนาระบบ  
การจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, Formulating, Identifying 
and Estimating the Technology of Cognitive and 
Non-cognitive Skills Formation (2008). การปรับปรุง 
การช้ีเฉพาะ และการคาดการณทางเทคโนโลยีของการกอรปู
ทักษะทางปญญาและทักษะทางพฤติกรรม, Estimating 
the Technology of Cognitive and Non-cognitive 
Skills Formation (2010). การคาดการณทางเทคโนโลยี
ของการกอรูปทักษะทางปญญาและทักษะทางพฤติกรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยเรื่อง The Effects of Cognitive 
and Non-cognitive Abilities on Labor Market 
Outcomes and Social Behavior (2006). ผลกระทบของ
ความสามารถทางดานทักษะทางปญญาและทักษะทาง
พฤติกรรมท่ีมีตอผลผลิตจากตลาดแรงงานและพฤติกรรม
ทางสังคม โดยงานวิจัยท้ัง 4 ช้ิน เปนของนักวิชาการดาน
เศรษฐศาสตรท่ีช่ือ James J. Heckman 

The Effects of Cognitive and Non-cognitive 
Abilities on Labor Market Outcomes and Social 
Behavior (2006) ของ James J. Heckman นับเปน
ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับ Non-Cognitive Skills ช้ินหลัก
ท่ีมีการอางอิงและกลาวขวัญถึงมากท่ีสุด งานวิจัยช้ินน้ี 
James J. Heckman ไดอธิบายถึงผลกระทบของทักษะทาง
ปญญา หรือ Cognitive Skills และทักษะทางพฤติกรรม 
หรือ Non-Cognitive Skills ท่ีมีตอความสําเร็จในตลาดแรงงาน 
ผลการวิจัยพบวา นอกจากตัวแปร Non-Cognitive Skills 
หรือทักษะทางพฤติกรรมจะสงอิทธิพลตอตัวแปรความสําเร็จ
ในการทํางานอันสงผลทําใหบุคลากรดังกลาวไดรับรายไดท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนแลว ทักษะทางพฤติกรรม หรือ Non-Cognitive 
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Skills เอง ก็ยังเปนตัวแปรท่ีเปนตัวกําหนดหรือมีอิทธิพล
เหนือตัวแปร Cognitive Skills หรือทักษะทางปญญา ไมวา
จะเปนปจจัยการเขาเรียน ปจจัยความขยันหมั่นเพียร ปจจัย
การเลือกอาชีพ ฯลฯ สอดคลองกับงานศึกษาของ Giorgio 
Brunello และ Martin Schlotter (2011) เรื่อง Non-
Cognitive Skills and Personality Traits: Labour 
Market Relevance and Their Development in 
Education & Training Systems. ทักษะทางพฤติกรรม
และคุณลักษณะเฉพาะตน: กรณีศึกษาปจจัยจากการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยผานการฝกอบรมและระบบการจัด
การศึกษาท่ีสัมพันธกับตลาดแรงงาน, ผลการวิจัยพบวา 
ทักษะทางพฤติกรรม หรือ Non-Cognitive Skills ท่ีดีจะ
ส งผลตอความสํ า เ ร็ จทางด านการเรี ยน อันนํามาสู 
Cognitive Skills หรือทักษะทางปญญาท่ีสูงข้ึน และใน
ทายท่ีสุดก็จะสงผลตอความสําเร็จในหนาท่ีการงานตามมา 
(จักรกฤษณ สิริริน, 2558) 

จากผลการวิจัยเรื่อง The Effects of Cognitive 
and Non-cognitive Abilities on Labor Market 
Outcomes and Social Behavior (2006) ของ James J. 
Heckman และงานวิจัยเรื่อง Non-Cognitive Skills and 
Personality Traits: Labour Market Relevance and 
Their Development in Education & Training 
Systems ของ Giorgio Brunello และ Martin Schlotter 
(2011) สามารถกลาวไดวา ตัวแปร Non-Cognitive Skills 
มีอิทธิพลเหนือ Cognitive Skills ท้ังน้ีเน่ืองเพราะตัวแปร 
Non-Cognitive Skills หรือทักษะทางพฤติกรรม สงผลใน
ทางบวกตอปจจัยการเขาเรียน ปจจัยความขยันหมั่นเพียร 
ปจจัยการเลือกอาชีพ ปจจัยความสําเร็จทางดานการเรียน 
ฯลฯ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของ Cognitive Skills หรือทักษะ
ทางปญญา 
 
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ ตัวแปรสําคัญของ Non-
Cognitive Skills 

ขอบเขตของการวิจัยทางดานการบริหารทาง
การศึกษา ก็มีนักวิชาการหลายทานท่ีพยายามนําตัวแปร 
Non-Cognitive Skills หรือทักษะทางพฤติกรรม เขามาเปน
ปจจัยสําคัญในการพยากรณในดานการวิจัยเก่ียวกับการ
บริหารทางการศึกษา โดยเฉพาะงานวิจัยเรื่อง Next-
generation Non-cognitive Assessment is Needed 

Now ของ Jonathan Martin (2016) ท่ีพัฒนาข้ึนจาก Big 
Five personality traits หรือ บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ 
โดยตอยอดจากงานวิจัยเรื่อง The Effects of Cognitive 
and Non -cognitive Abilities on Labor Market 
Outcomes and Social Behavior ของ James J. 
Heckman (2006) มากําหนดเปนปจจัยภายใน 
 ในประเทศไทย วัลยา นิหมัด (2559) ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานรถไฟ ไดนําตัวแปรบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
จากงานวิจัยเรื่อง Next-generation Non-cognitive 
Assessment is Needed Now (2016) ของJonathan 
Martin มาประยุกตใชในขอบขายงานดานการบริหารทาง
การศึกษา ท่ีประกอบดวย 1. Extraversion (ความเช่ือมั่น) 
เนนท่ีการสื่อสารท้ังภายในและภายนอก การใหนํ้าหนักเรื่อง
การสรางภาวะผูนําของนักเรียน การสงเสริมการสรางความ
เปนมิตร การสนับสนุนการทํากิจกรรมกับชุมชนและสังคม 
2. Agreeableness (การเขาสังคม) เนนการทํางานเปนทีม 
ความซื่อสัตยของสมาชิก การสรางความเช่ือถือ ศรัทธา และ
การยอมรับของชุมชนและสังคม 3. Conscientiousness 
(ความรอบคอบ) เนนการวางแผน การจัดโครงสรางองคกร
และขับเคลื่อนอยางรัดกุม การรับรูหนาท่ีและมีความ
รับผิดชอบตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 4. Emotional 
Stability (ความมั่นคงทางอารมณ) เนนการควบคุมสภาวะ
อารมณตามสถานการณเฉพาะหนา การรับรูและความเขาใจ
ใน เห ตุ ก า ร ณ  ก า ร ปฏิ บั ติ ง าน ภา ย ใ ต ค ว าม กด ดั น 
5.Openness (การเปดใจกวาง) เนนจิตนาการ ความคิด
สรางสรรค ทักษะการเปนนวัตกร การตระหนักถึงความ
เช่ือมโยงระหวางตนเองและผูอ่ืน การพัฒนาความคิดในแง
บวก ฯลฯ (จักรกฤษณ สิริริน. 2559) 
 
Mission Skills ตัวแปรใหมในศตวรรษท่ี 21 

หากเราพูดถึง “ทักษะในศตวรรษท่ี 21” หรือ 
21st Century Skills ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
เราจะพบ “ทักษะ” มากมายท่ีเก่ียวของกับ “ศตวรรษท่ี 
21” ไมวาจะเปน ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแกปญหา ทักษะดานการสรางสรรค และ
นวัตกรรม ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตาง
กระบวนทัศน ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม 
และภาวะผูนํา ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทา
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ทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู ฯลฯ 

โดยเฉพาะหากเราพูดถึง “ทักษะทางพฤติกรรม” 
หรือ Non-Cognitive Skills แมวาในแวดวงการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษาจะยังไมมีการนําตัวแปร Non-Cognitive 
Skills มาใชในการวิจัย ทวา ในวงการเศรษฐศาสตรแรงงาน 
และเศรษฐศาสตรการศึกษา ไดมีการนําตัวแปร “ทักษะทาง
พฤติกรรม” มาใชในการวิจัยอยางแพรหลาย  

นอกจาก “บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ” แลว 
Jonathan Martin (2014) ยังไดทําการศึกษาเก่ียวกับ 
Non-Cognitive Skills และไดกําหนดตัวแปรใหมท่ีใชในการ
พยากรณในประเด็น “ทักษะทางพฤติกรรม” หรือ Non-
Cognitive Skills จํานวน 6 ตัวแปร ภายใตช่ือ “ทักษะทาง
พันธกิจ” หรือ Mission Skills อันประกอบไปดวย 
1.Teamwork (การทํางานเปนทีม) 2.Creativity (ความ
สรางสรรค) 3.Ethics (จริยธรรม) 4.Resilience (ความ
ยืดหยุน )  5.Curiosity (ความใฝรู )  และ 6.Time 
Management (การบริหารเวลา) (Jonathan Martin, 
2014) 

การ นําตั วแปร  “ ทักษะทางพันธ กิจ” หรือ 
Mission Skills ท้ัง 6 ตัวแปร มาใชในการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษารวมกับ Big Five personality traits หรือ 
“บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ” จะเปนการขยายความและ
ตอยอดการศึกษา คนควา วิจัย ในแวดวงวิชาการทางดาน
การบริหารการศึกษา เพ่ือสอดรับกับการนําเสนอ “ทักษะ
ทางพฤติกรรม” หรือ Non-Cognitive Skills ภายใตบริบท
ของการศึกษา “ ทักษะในศตวรรษท่ี  21” หรือ 21st 
Century Skills ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
Non-Cognitive Skills  
การประยุกตใชในการบริหารทางการศึกษา 

จากงานวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรแรงงาน และ
เศรษฐศาสตรการศึกษา ท่ีไดมีการนําตัวแปรทักษะทาง
พฤติกรรม หรือ Non-Cognitive Skills เขามาเปนปจจัย
สําคัญในการทํานายความสัมพันธระหวางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย กับรายไดหลังจบการศึกษาเพ่ือการ
ประมาณการผลลัพธไดจากการเรียนการสอน และงานวิจัย
ทางดานการบริหารทางการศึกษา ท่ีไดมีการกําหนดปจจัยใน
การพยากรณจํานวน 5 องคประกอบ รวมถึงการนําไป

ประยุกตใชกับโรงเรียนบานรถไฟ ขณะเดียวกัน ไพฑูรย สิน
ลารัตน คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร และรองอธิการบดีฝาย
วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย อดีตคณบดีคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกลาวถึง Non-Cognitive 
Skills หรือทักษะทางพฤติกรรม ในบทความเรื่องการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาการเรียนการสอน (2555) 
รวมท้ังวิจารณ พานิช ผูบุกเบิกประเด็นทักษะแหงอนาคต
ใหม: การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21 ไดใหคํานิยามของ Non-
Cognitive Skills วาเปนลักษณะนิสัย ในบทความเรื่อง
ความมุมานะ ความใฝรู  และพลังแฝงของลักษณะนิสัย 
(2557) โดยท้ังสองทานไดเช่ือมโยง รูปแบบการจัดการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการพูดถึงการพัฒนาทักษะตางๆ ของ
ผู เรียน กับ Non-Cognitive Skills หรือทักษะทาง
พฤติกรรม ซึ่งหมายถึง ทักษะทางอารมณ ทักษะในการเขา
สังคม ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะในการเขาใจ
ผู อ่ืน ทักษะการมองโลกในแงบวก ฯลฯ โดยกลาวไดวา 
Non-Cognitive หมายถึงการเรียนรูดานจิตใจ หรือคุณธรรม 

การสังเคราะหผลการวิจัยดานเศรษฐศาสตร
แรงงาน และเศรษฐศาสตรการศึกษา คือเรื่อง The Effects 
of Cognitive and Non-cognitive Abilities on Labor 
Market Outcomes and Social Behavior (2006) ของ 
James J. Heckman เรื่อง Non-Cognitive Skills and 
Personality Traits: Labour Market Relevance and 
Their Development in Education & Training 
Systems ของ Giorgio Brunello และ Martin Schlotter 
(2011) และเรื่อง Effects of Cognitive Skill and Non-
Cognitive Skills on Earning Outcomes: A Case of 
Kornkaen Province of Thailand ของจงรักษ หงษงาม 
อีกท้ังหากนํางานวิจัยเรื่อง Next-generation Non-
cognitive Assessment is Needed Now (2016) ของ 
Jonathan Martin อันไดแก Extraversion (ความเช่ือมั่น) 
Agreeableness (การเขาสังคม) Conscientiousness 
(ความรอบคอบ) Emotional Stability (ความมั่นคงทาง
อารมณ) และ Openness (การเปดใจกวาง) มาพิจารณา ก็
สามารถกลาวไดวาควรท่ีการวิจัยทางดานการบริหารทาง
การศึกษาจะนําตัวแปรทักษะทางพฤติกรรม หรือ Non-
Cognitive Skills ซึ่งไดแกปจจัยสําคัญเก่ียวกับ Non-
Cognitive Skills หรือทักษะทางพฤติกรรม คือปจจัย
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบในตัวแปรทักษะทางพฤติกรรม 
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หรือ Non-Cognitive Skills ของ Jonathan Martin มาใช
เปนปจจัยหลักในการพยากรณในดานการวิจัยเก่ียวกับการ
บริหารทางการศึกษาไดตอไป 
 
บทสรุป 

แมวาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
จะมุงเนนการพัฒนาทักษะของผูเรียนเพ่ือสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในบริบททางสังคมท่ีมีอัตราการ
แขงขันท่ีสูงมากในทุกองคกรและทุกวงการ ทําใหเกิดการ
พัฒนานวัตกรรมทางดานหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในแนวทางใหมๆ ท่ีมุงเนนไปยังการกําหนด
จุดมุงหมายในรายวิชาตางๆ ท่ีพุงเปาไปในประเด็นของการ
แขงขัน ผานรูปแบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาท่ี
ใหความสําคัญกับทักษะทางปญญา หรือ Cognitive Skills 
จนสามารถกลาวไดวา ไดละเลยการใหความสําคัญกับ Non-
Cognitive Skills หรือทักษะทางพฤติกรรม ไมวาจะเปน 
ทักษะทางอารมณ ทักษะในการเขาสังคม ทักษะในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะในการเขาใจผูอ่ืน ทักษะการมอง
โลกในแงบวก หรือการเรียนรูดานจิตใจ หรือคุณธรรม 
 โดย ในป จจุ บั น  การศึ กษา เ รื่ อ ง ทักษะทาง
พฤติกรรม หรือ Non-Cognitive Skills ท่ีเปนผลการวิจัย
ทางดานเศรษฐศาสตรแรงงาน และเศรษฐศาสตรการศึกษา
เทาน้ัน แตก็มีความพยายามจากนักวิชาการทางดานการ
บริหารการศึกษาในการเริ่มใหความสําคัญกับประเด็นทักษะ
ทางพฤติกรรม หรือ Non-Cognitive Skills สามารถกลาว
ไดวาควรท่ีการวิจัยทางดานการบริหารทางการศึกษาจะนํา
ตัวแปรทักษะทางพฤติกรรม หรือ Non-Cognitive Skills 
มาใชเปนปจจัยหลักในการพยากรณในดานการวิจัยเก่ียวกับ 
การบริหารทางการศึกษาไดตอไป 
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พฤติกรรมการเยี่ยมชมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

 
ภัทรา สุขะสุคนธ* 

ฉัตยาพร เสมอใจ** 
 
บทคัดยอ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวกับพฤติกรรมการ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 2) เปรยีบเทียบความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนโดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล และ 3) ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวกับพฤติกรรมหลังการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติท่ีเขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑบาน
กุฎีจีน จํานวน 109 คน และใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน ไดแก t- Test, One-way ANOVA และ Chi-square ในการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการศึกษาพบวา  
1) เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และสัญชาติของผูตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคใน

การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน   สัญชาติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเคยเท่ียวพิพิธภัณฑ การรูจักชุมชนกุฎีจีน การ
รูจักพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน วัตถุประสงคในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน และชองทางการรับทราบขอมูลพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีน และการศึกษามีความสัมพันธกับการเคยเท่ียวพิพิธภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2) นักทองเท่ียวเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอการใหความรูของวิทยากร และความช่ืนชอบในรสชาติ
อาหารและเครื่องดื่มมากกวาเพศชาย  นักทองเท่ียวท่ีมีอายุ 31-44 ป มีความพึงพอใจตอความรูท่ีไดจากการมาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนสูงกวาผูท่ีมีอายุ 45 ปข้ึนไป นักทองเท่ียวท่ีเปนเจาของกิจการมีความพึงพอใจตอความรูท่ีได
จากการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนมากกวานักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ และผูท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ เชน อาจารย 
พนักงานบริษัทเอกชน และนักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพขาราชการมีความพึงพอใจภาพรวมของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนสูงกวาผู
ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ เชน อาจารย พนักงานบริษัทเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3) อาชีพมีความสัมพันธกับการมาเยี่ยมชมหากมีการเก็บคาธรรมเนียมการเขาชมพิพิธภัณฑ และการศึกษา 
อาชีพ และสัญชาติมีความสัมพันธกับการกลับมาเยี่ยมชมอีกหากมีโอกาส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจของลูกคา พฤติกรรมนักทองเท่ียว พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 
 
 
 
* คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
** อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
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Abstract 
 

This research aims to study 1) visitors behavior on Kudichin museum 2) to compare visitors’ 
satisfaction on Kudichin museum by demographic and 3) post visit behavior of Kudichin museum 
visitors. Researchers used a questionnaire to collect data from 109 visitors at Kudichin museum. 
Researchers used frequency, percentage, mean, and standard deviation to analyze the data and 
used t- Test, One-way ANOVA and Chi-square to test the hypothesis.  

The research result found that  
1) Gender, age, education, occupation, income and nationality of respondents are related 

to the objective of visiting the Baan Kudichin museum. Nationality of the respondents are related to 
their behavior on museum visiting experience, knowing the Kudichin community, knowing the Baan 
Kuidichin meseum, objectives of visiting the museum and channel of perceiving about the museum 
at a significance level of 0.05. 

2) Female visitors have more satisfaction on knowledge providing by the museum docent 
and the taste of food and drink at Kudichin museum than male visitors. Visitors with age 31-44 
years old are more likely to satisfy on the knowledge on Kudichin museum than visitors with age 
more than 45 years old. Visitors which are the entrepreneurs have more satisfaction on the 
knowledge on Kudichin museum than students and other occupations such as lecturers and private 
sector employees at a significance level of 0.05. 

3) Occupation of visitors is related to the intention to visit even though the fee is included. 
Education, occupation, and nationality of visitors are related to intention to revisit at a significance 
level of 0.05. 

 
 
Keywords: Customer satisfaction, traveler behavior, Baan Kudichin Museum 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     
กุฎีจีน หรือ กะดีจีน เปนชุมชนเกาตั้งอยูริม

แมนํ้าเจาพระยาทางฝงธนบุรีท่ีอยูยาวนานกวา 200 ป 
ตั้งแตสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน โดยหลังจากกอบกูเอก
ราชและสถาปนากรุงธนบุรี ไดรวบรวมชาวไทย จีน และ
โปรตุเกส พระราชทานท่ีดินใหสรางท่ีอยูอาศัย ชุมชนน้ี
จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังทางดานกลุม
ชาติพันธุ วิถีชีวิต ความเช่ือ และประเพณี ท่ีอยูรวมกัน
ไดอยางผสมผสานกลมกลืน และยังคงสืบสานอัตลักษณ
ของตนเองในชุมชนไดอย างน าสนใจ การกอตั้ ง
พิพิธภัณฑจึงเปนแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรมของชุมชนท่ี
เปนประโยชนตอการอนุรักษเพ่ือคนรุนหลังสืบไป  

พิพิธภัณฑบานกุฎีจีนเริ่มกอตั้งเมื่อตนป พ.ศ.
2559 มีความมุงหมายเพ่ือใหบริการแกประชาชนท่ัวไป
ในการคนควาขอมูล พิพิธภัณฑมีการจัดแสดงหลักฐาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับประวัติของชุมชนและสภาพแวดลอมใน
อดีตท่ีควรอนุรักษไว  ดวยความหลากหลายของชุมชน
กุฎีจีน จึงเปนแหลงเรียนรูท่ีนาสนใจ ท้ังดานงานศิลปะ
หรือการประดิษฐคิดคนตางๆ ท่ีเปนภูมิปญญาของ      
คนไทย ท่ีทําใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคของคนโบราณ
ท่ีมีวิวัฒนาการสืบเน่ืองกันมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งสามารถ
โยงไปถึงความดี ความเช่ือ ความศรัทธา หลอหลอมให
เราไดรับรูเรื่องราวตลอดจนความรุงเรืองในอดีตของ
กลุมคนท่ีอยูรวมกันดวยความแตกตาง แตสมัครสมาน
สามัคคีท่ียังคงมีใหเห็นในปจจุบัน รวมถึงจะเปนแนวทาง
แกผูสนใจท่ัวไปท่ีจะศึกษาเพ่ือการพัฒนาตอในอนาคต  

ผูวิจัยจึงทําการศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชม
และความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอพิพิธภัณฑบาน
กุฎีจีน  เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียว การอนุรักษ
วัฒนธรรม และกระตุนการสรางรายไดใหแกชุมชนและ
ประเทศ ตลอดจนเปนแนวทางการพัฒนากลยุทธ
การตลาดและการบริการพิพิธภัณฑใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  
พฤติกรรมการเย่ียมชมพิพิธภัณฑ 
 การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ เพ่ือเขาใจถึงกระบวนการท่ีเก่ียวของ
ตั้งแตกอนเขาเยี่ยมชม ขณะเขาเยี่ยมชม และหลังการ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑให
สามารถตอบสนองตอพฤติกรรมของนักเท่ียวไดอยาง
เหมาะสม ซึ่ง Bitgood (2002) จําแนกประเภทของผู
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑเปน 3 ประเภท ไดแก 1) ผูเยี่ยมชม

เพ่ือความบันเทิง มักเดินทางมากับครอบครัวหรือกลุม
เพ่ือน ซึ่งเปนกลุมท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด และเปนกลุมท่ีมี
ความแตกตางกันดานลักษณะประชากรศาสตรมากท่ีสุด 
เชน อายุ  อาชีพ สัญชาติ  ฯลฯ 2) กลุม นักเรียน/
นักศึกษา มักจะมีครู/อาจารยหรือผูปกครองพามา และ
มักมีจุดประสงคเฉพาะในการมาคนหาขอมูล ดังน้ันจึง
มักจะเขาชมเฉพาะบางสวนของพิพิธภัณฑ และ 3) กลุม
ท่ีไมเขาชมพิพิธภัณฑ แตเดินชมบรรยากาศรอบๆ การ
จัดรูปแบบพิพิธภัณฑสําหรับแตละกลุมจึงมีความ
แตกตางกันไปดวย  

จากการศึกษาของศิ ริ เ พ็ญ เยี่ ยมจรรยา 
(2555) ถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑตําหนักสาย
สุทธานภดล พบวา ชองทางการรับขอมูลขาวสารของ
นักทองเท่ียวเก่ียวกับพิพิธภัณฑสวนใหญมาจากทาง
เว็บไซต และผูท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสวนใหญจะไมรูจกั
พิพิธภัณฑมากอน มีโอกาสไดรูจักจากการประชาสัมพันธ
ของมหาวิทยาลัยท่ีไปรวมสัมมนาจึงแวะเวียนเขาไปชม 
และจากการศึกษาของติกาหลัง สุขกุล และฒวีพร โตว
นิช (2558) ถึงรูปแบบการประชาสัมพันธสําหรับ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา พบวา รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ ท่ี เหมาะสมควรมีการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน และจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 
เชน จัดมุมถายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ี 
การอบรมใหความรูแกบุคลากรในหนวยงานทองเท่ียว 
การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ท้ังออนไลนและ
ออฟไลน และการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เปนตน 
ความพึงพอใจตอการทองเท่ียว 
 การประเมินความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ตอการดําเนินงานของพิพิธภัณฑจะชวยใหเขาใจถึง
ความตองการของนักทองเท่ียวและสามารถใชเปน
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ใ ห ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได เชน การศึกษาของสุรชัย ทุหมัด 
(2556) ถึงความพึงพอใจของผูรับบริการพิพิธภัณฑภูมิ
ปญญาไทย พบวา นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอตอ
ความสามารถในการถายทอดความรูเก่ียวกับพิพิธภัณฑ
ของเจาหนาท่ี และความสวยงามของอาคารสถานท่ีมาก
ท่ีสุด มีความพึงพอใจตอการจัดนิทรรศการ เสนทางการ
เดินชม ความสะดวก และปลอดภยั รวมถึงพอใจมากตอ
การไมเก็บคาธรรมเนียมเขาชมอีกดวย ซึ่งสามารถใช
เปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานใหสามารถ
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ตอบสนองตอความคาดหวังของนักทองเท่ียวเพ่ือให
ระดับความพึงพอใจสูงข้ึนตอไป เปนตน 

 จากขอมูลดังกลาวผู วิจัยจึ งพัฒนากรอบ
แนวคิดการวิจัยและกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ตัวแปรตน                                                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวมีความ 
สัมพันธกับพฤติกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

2. ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวตางกันมี
ระดับความพึงพอใจตอพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนแตกตางกัน 

3. ป จ จั ย ส ว น บุ คค ล ขอ ง นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมหลังการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากร คือ นักทองเท่ียวท่ีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ

บานกุฎีจีน เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน  
ขอมูลการสัมภาษณผูกอตั้ง พบวา จํานวนนักทองเท่ียว

ท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนเฉลี่ยตอวันมีเพียง
หลักสิบ เท า น้ัน  ทีมผู วิ จั ยจึ งรวบรวมขอมู ลจาก
นักทองเท่ียวทุกคนท่ีเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑบาน
กุฎีจีนในชวงวันจันทรท่ี 15 ถึง วันอาทิตยท่ี 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 รวม 109 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในกาวิจัย 
แบบสอบถามท่ีประกอบดวย คําถามท่ีเก่ียวของ

กับปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีน 
          การวิเคราะหขอมูล 
    การวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ  คาเฉลี่ย และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ไค-สแควร One –way ANOVA 
และทดสอบความแตกตางรายคูดวยเทคนิค Scheffe       
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธของลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ 

พฤติกรรม 
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได สัญชาต ิ
2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 

เคยเที่ยวพิพิธภัณฑ .902 .342 5.925 .115 .6097 .047* 4.928 .177 .022 .989 11.295 .001* 
รูจักชุมชนกุฎีจีน 1.012 .314 6.911 .075 2.812 .245 .338 .953 2.250 .325 16.861 .000* 
รูจักพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน .001 .976 5.023 .170 1.342 .511 .480 .923 .082 .960 5.081 .024* 
วัตถุประสงคในการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

7.255 .027* 32.880 .000* 12.651 .013* 27.600 .000* 19.210 .001* 11.542 .003* 

ชองทางการรับทราบขอมูล
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

3.129 .209 4.022 .674 2.903 .574 9.612 .142 14.205 .007* 6.142 .046* 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 
6. สัญชาต ิ

พฤติกรรมการเยีย่มชม
พิพิธภัณฑบานกุฎจีีน 

ความพึงพอใจตอพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีน 

พฤติกรรมหลังการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑบานกุฎจีีน 
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จากตารางท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียว
ดานเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และสัญชาติมี
ความสัมพันธกับวัตถุประสงคในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สัญชาติของนักทองเ ท่ียวมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมเคยเท่ียวพิพิธภัณฑ การรูจักชุมชนกุฎีจีน การ

รูจักพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน วัตถุประสงคในการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน และชองทางการรับทราบขอมูล
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน  อย างมี นัยสํ าคัญทางสถิติ ท่ี      
ระดับ .05 

การศึกษาของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการ
เคยเท่ียวพิพิธภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบความพึงพอใจตอพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ความพึงพอใจ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได สัญชาต ิ

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 
ความรูที่ไดจากการมาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

1.374 .244 3.786 .013* 1.179 .312 3.683 .014* .571 .567 1.633 .204 

การใหความรูของวิทยากร 8.125 .005* .213 .887 .158 .854 2.310 .081 .486 .617 .284 .595 
ความรู สึกดีตอสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม 

1.152 .286 .701 .554 .250 .779 2.230 .089 1.717 .185 .728 .395 

ความชื่นชอบในรสชาติอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

6.003 .016* .757 .521 .989 .375 2.208 .092 .223 .801 1.596 .209 

การทําโปรแกรมทัวรรวมกับ
สถานที่ทองเที่ยงใกลเคียง 

2.177 .143 .358 .784 .974 .381 .684 .564 1.335 .268 .198 .658 

การจําหนายของที่ระลึกใน
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

.461 .499 1.296 .280 2.090 .129 1.522 .213 .620 .540 .075 .785 

ความพึงพอใจภาพรวม
ของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

.049 .824 .671 .571 .167 .847 2.878 .040* .050 .952 .022 .882 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศ

ตางกัน   มีระดับความพึงพอใจตอการใหความรูของ
วิทยากร และความช่ืนชอบในรสชาติอาหารและ
เครื่องดื่มของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีนักทองเท่ียวเพศ
หญิงมีระดับความพึงพอใจตอการใหความรูของ
วิทยากร (x̄ = 3.75) มากกวาเพศชาย (x̄ = 3.66) และ
นักทองเท่ียวเพศหญิงมีระดับความช่ืนชอบในรสชาติ
อาหารและ เครื่ อ งดื่ มของพิ พิธภัณฑบ าน กุฎีจี น         
(x̄ = 3.93) มากกวานักทองเท่ียวเพศชาย (x̄ = 3.71) 

นักทองเท่ียวท่ีมีอายุตางกันมีระดับความ    
พึงพอใจตอความรูท่ีไดจากการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เมื่อทํา Post Hoc ดวยวิธี Sheffe พบวา ผูท่ีมีอายุ 
31-44 ป มีความพึงพอใจตอความรูท่ีไดจากการมา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน (x̄ = 2.34) สูงกวาผูท่ีมี
อายุ 45 ปข้ึนไป (x̄ = 1.62) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 

นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพตางกัน  มีระดับความ
พึงพอใจตอความรูท่ีไดจากการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีน และความพึงพอใจภาพรวมของพิพิธภัณฑ
บานกุฎีจีนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อทํา Post Hoc ดวยวิธี LSD พบวา เจาของ
กิจการมีความพึงพอใจตอความรูท่ีไดจากการมาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน (x̄ = 2.33) สูงกวานักเรียน/
นักศึกษา (x̄ = 1.77) และขาราชการ (x̄ = 1.55) และ
ผูท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ เชน อาจารย พนักงานบริษัทเอกชน 
(x̄ = 2.18)  

นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพขาราชการมีความ     
พึงพอใจภาพรวมของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน (x̄ = 4.33) 
สู งกว าผู ท่ีมีอา ชีพ อ่ืนๆ เชน  อาจารย  พนักงาน
บริษัทเอกชน ( x̄ = 3.76) และนักเรียน/นักศึกษามี
ความพึงพอใจภาพรวมของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน (x̄ = 
4.20) สูงกวาผูท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ เชน อาจารย พนักงาน
บริษัทเอกชน (x̄ = 3.76) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
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ตารางท่ี 3 ความสัมพันธของลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมหลังการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 
พฤติกรรมหลังการเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได สัญชาต ิ

2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 2χ  Sig. 

การมาเยี่ยมชมหากการเก็บ
คาธรรมเนียม 

1.684 .194 2.200 .532 2.709 .258 8.155 .043* 2.272 .321 1.439 .230 

หากมีโอกาสจะกลับมาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑอีก 

.088 .767 3.580 .311 7.399 .025* 7.942 .047* 4.561 .102 13.296 .000* 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวาอาชีพของนักทองเท่ียว
มีความสัมพันธ กับการมาเยี่ยมชมหากมีการเก็บ
คาธรรมเนียมการเขาชมพิพิธภัณฑ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยกลุมท่ีจะยังคงเขาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑหากมีการเก็บคาเขาชมมากท่ีสุด คือ 
ขาราชการ รอยละ 100 รองลงมา คือ นักเรียน/
นักศึกษารอยละ 73 นอยท่ีสุด คือ เจาของกิจการ    
รอยละ 50  

การศึกษา อาชีพ และสัญชาติของนักทองเท่ียวมี
ความสัมพันธกับการกลับมาเยี่ยมชมอีกหากมีโอกาส 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักทองเท่ียว
ท่ีมีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีจะกลับมาสูงท่ีสุด 
รอยละ 98 สวนผูท่ีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
จะกลับมา รอยละ 76  ผูท่ีมีอาชีพขาราชการจะกลับมา
เยี่ยมชมอีก รอยละ 100 นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 
95 และเจาของกิจการ รอยละ 94 ตามลําดับ  

นักทองเท่ียวชาวไทยจะกลับมารอยละ 95 
มากกวาชาวตางชาติ ซึ่งจะกลับมารอยละ 70 คาดวา
มาจากความสะดวกในการเดินทางของนักทองเท่ียว 
ชาวไทย 

 
สรุปการวิจัย 

นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอพิพิธภัณฑ
ในภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจดานสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการใหความรู
ของวิทยากร และพึงพอใจตอการจําหนายของท่ีระลึก
ในพิพิธภัณฑนอยท่ีสุด  

ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียว ดานเพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และสัญชาติมีความสัมพันธ
กับวัตถุประสงคในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน 

สัญชาติของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเคยเท่ียวพิพิธภัณฑ การรูจักชุมชนกุฎีจีน 
การรูจักพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน วัตถุประสงคในการ

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน และชองทางการ
รับทราบขอมูลพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน  

การศึกษาของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับ
การเคยเท่ียวพิพิธภัณฑ 

นักทองเท่ียวเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอ
การใหความรูของวิทยากร และความช่ืนชอบในรสชาติ
อาหารและเครื่องดื่มของพิพิธภัณฑบานกุฎจีีนมากกวา
ระดับความพึงพอใจชองเพศชาย  

นักทองเ ท่ียวท่ีมีอายุ  31-44 ป มีความพึง
พอใจตอความรูท่ีไดจากการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑบาน
กุฎีจีนสูงกวาผูท่ีมีอายุ 45 ปข้ึนไป 

นักทองเท่ียวท่ีเปนเจาของกิจการมีความพึง
พอใจตอความรูท่ีไดจากการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑบาน
กุฎีจีนมากกวานักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ และผูท่ี
มีอาชีพอ่ืนๆ เชน อาจารย พนักงานบริษัทเอกชน  

นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพขาราชการมีความพึง
พอใจภาพรวมของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนสูงกวาผูท่ีมี
อาชีพอ่ืนๆ เชน อาจารย พนักงานบริษัทเอกชน และ
นักทองเท่ียวท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจ
ภาพรวมของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนสูงกวาผูท่ีมีอาชีพ
อ่ืนๆ เชน อาจารย พนักงานบริษัทเอกชน 

อาชีพของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการ
มาเยี่ยมชมหากมีการเก็บคาธรรมเนียมการเขาชม
พิพิธภัณฑ และการศึกษา อาชีพ และสัญชาติมี
ความสัมพันธกับการกลับมาเยี่ยมชมอีกหากมีโอกาส  

 
อภิปรายผล 

นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอพิพิธภัณฑใน
ภาพรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจดานสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการใหความรู
ของวิทยากร สอดคลองกับการวิจัยของ สุรชัย  ทุหมัด 
(2556) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการพิพิธภัณฑ
ภูมิปญญาไทย พบวา นักทองเท่ียวมีความ พึงพอใจตอ
ความสวยงามของอาคารสถานท่ีมากท่ีสุด มีความพึง
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พอใจตอการจัดนิทรรศการ เสนทางการเดินชม ความ
สะดวก และปลอดภัย และความสามารถในการถายทอด
ความรู เ ก่ียว กับพิพิธภัณฑของเจาหนา ท่ี  และยั ง
สอดคลองกับผลการศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ
สําหรับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา ของ ติกาหลัง 
สุขกุล และฒวีพร โตวนิช (2558) พบวา การจัดกิจกรรม
การประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย เชน จัดมุมถายภาพ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในสถานท่ี การอบรมใหความรูแก
บุคลากรในหนวยงานทองเท่ียว จะสรางความพึงพอใจ
ใหแกนักทองเท่ียวได ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการดําเนินงาน
ของพิพิธภัณฑลวนใหความสําคัญกับสถานท่ีและการให
ค วาม รู ขอ ง วิทยากร เป นสํ าคั ญ  จึ ง มี ส วน ทํ า ให
นักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจในระดับมากตอการ
ดําเนินงานในดานน้ี 

นักทองเท่ียวสวนใหญยังจะกลับมาหากมีการ
เก็บคาธรรมการเขาชมพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน กระน้ันก็
ตามหากไมมีการเก็บคาธรรมเนียมอาจจะสามารถสราง
ความพึงพอใจใหแก นักทองเ ท่ียวไดมากกว า  ซึ่ ง
สอดคลองกับการวิจัยของสุรชัย ทุหมัด (2556) ซึ่งพบวา
นักทองเท่ียวพึงพอใจมากตอการไมเก็บคาธรรมเนียมเขาชม 

นักทองเท่ียวสวนใหญรับขอมูลขาวสารผาน
การบอกเลาจากคนรูจักและสื่อออนไลน และสวนใหญ
ไมรูจักพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนมากอน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ของศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา (2555) ท่ี 

ศึกษาถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
ตําหนักสายสุทธานภดล พบวา ชองทางการรับขอมูล
ขาวสารของนักทองเท่ียวเก่ียวกับพิพิธภัณฑสวนใหญมา
จากทางเว็บไซต และผูท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสวนใหญ
จะไมรูจักพิพิธภัณฑมากอน  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการ วิจั ยมี ข อ เ สนอแนะสํ าหรั บ
พิพิธภัณฑบานกุฎีจีน ดังน้ี 

จากการจําหนายของท่ีระลึกท่ียังมีความพึง
พอใจในระดับท่ีไมสูงมาก ควรมีการเ พ่ิมประเภท
ผลิตภัณฑของท่ีระลึกในพิพิธภัณฑใหมีความหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน ใหสามารถตอบสนองตอความสนใจของกลุม
ท่ีมีศักยภาพและเปนผลิตภัณฑท่ีมีการออกแบบเฉพาะท่ี
เปนเอกลักษณของทองถ่ิน โดยอาจออกแบบใหชาวบาน
ในชุมชนชวยกันผลิตใหเปนสินคาแฮนดเมดเฉพาะชุมชน 

เชน ผาพันคอลายเอกลักษณของโปตุเกส  โปสเตอรหรือ
ภาพวาดท่ีสะทอนความเปนเอกลักษณในความกลมกลืน
ของสามวัฒนธรรมในชุมชนกุฎีจีน ขนมของทองถ่ินใน
รูปทรงท่ีแตกตางไป ออกแบบหีบหอขนมท่ีสวยงาม
ทันสมัยเปนของฝากท่ีมีคุณคา  

จากความพึงพอใจตอสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
กับความช่ืนชอบในรสชาติอาหารและเครื่องดื่มท่ีอยูใน
ระดับสูงอยูแลว  การจัดตกแตงสถานท่ีใหมีมุมสําหรับ
ถายภาพท่ีเปนเอกลักษณ และการจัดตกแตงอาหารและ
เครื่องดื่มใหมีรูปทรงท่ีสวยงามนาสนใจ โดยอาจตกแตง
อาหารในแตละจานใหมีเรื่องราวสะทอนความเปน
เอกลักษณในชุมชน เพ่ือกระตุนใหเกิดการถายภาพโพสต
บนเครือขายสังคมออนไลนตางๆ เพ่ิมข้ึน เปนการ
กระตุนการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนท่ีเขาถึง
กลุมคนไดมากท่ีสุดสื่อหน่ึงในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ
การรับทราบขอมูลเก่ียวกับพิพิธภัณฑบานกุฎีจีนท่ีมา
จากการบอกตอและเครือขายสังคมออนไลนเปนหลัก 

จากชวงอายุท่ีมีความสัมพันธกับระดับความรูท่ี
ไดรับจากการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ โดยกลุมอายุ 45 ป
ข้ึนไป แสดงความคิดเห็นวาตนเองไดรับความรูมาก ซึ่ง
เปนการสะทอนถึงพฤติกรรมท่ีมีความสนใจในการหา
ขอมูลความรูจากพิพิธภัณฑ ในขณะท่ีกลุมท่ีอายุต่ํากวา 
20 ป และ 20-30 ป แสดงความคิดเห็นวาตนเองไดรับ
ความรูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ ซึ่งอาจสะทอนให
เห็นถึงการมุงเนนความสนใจท่ีกิจกรรมอ่ืนของทาง
พิพิธภัณฑมากกวา จึงควรพิจารณาจัดเตรียมกิจกรรมท่ี
หลากหลายเหมาะกับนักทองเท่ียวแตชวงอายุ และควร
ตองมีการเพ่ิมเติมกิจกรรมใหมในพิพิธภัณฑอยูเสมอ 
เพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวกลับมาอีก และจากการท่ีเพศ
หญิงใหความสนใจตอการใหความรูของวิทยากรมากกวา
และช่ืนชอบในรสชาติอาหารมากกวา พิพิธภัณฑบานกุฎี
จีนอาจจัดกิจกรรมเก่ียวกับอาหารทองถ่ิน เชน เทศกาล
ชิมอาหารชุมชนกุฎีจีนท่ีมีหาอาหารหลากหลายให
ทดลองชิมและจัดเปนของฝากกลับบานได หรือกิจกรรม
ลงครัวกุฎีจีนท่ีสอนทําอาหารทองถ่ินท่ีข้ึนช่ือชองชุมชน
กุฎีจีน โดยจัดใหมีการอธิบายถึงท่ีมาและประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากอาหารในแตละจาน ซึ่งนักทองเท่ียวจะไดท้ัง
ประวัติและประโยชนในจานเดียว เปนตน ถึงแมจะมีผูท่ี
ยินดีจายคาธรรมเนียมในการเขาชมพิพิธภัณฑมากถึง
สองในสามของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด กระน้ันก็
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ตามก็อาจทําใหผูท่ีไมอยากเสียคาธรรมเนียมไมอยากเขา
มาเยี่ยมชม หากวัตถุประสงคหลักของการดําเนินงาน
ของพิพิธภัณฑคือการเผยแพรความรูและการอนุรักษ
วัฒนธร รม ท อ ง ถ่ิ น  ก า ร เ ป ด ให เ ข า ช ม โ ดย ไ ม มี
คาธรรมเนียมจะดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมได
มากกวา ถึงแมจะมีการเก็บคาธรรมเนียมการเขาชม ก็จะ
เก็บไดเพียงเล็กนอย เพราะหากเก็บแพงมากก็จะไม

ดึงดูดนักทองเท่ียว และทางพิพิธภัณฑสามารถหารายได
จากการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจไดมากกวา หรือหาก
มีการเก็บคาธรรมเนียมควรตองทํากิจกรรมกระตุนให
ยินดีจายคาธรรมเนียม เชน นําบัตรไปเปนสวนลด 20% 
ในการซื้อของท่ีระลึก หรือและเครื่องดื่มฟรี เปนตน 
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คุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพ :  
กรณีศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

   
ภูวรา  มัสตูล* 

   

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1)  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ
คุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม จําแนกตามเพศ ระดับช้ันปการศึกษา  คณะวิชาท่ีศึกษา  ภาคเวลาในการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก  นักศึกษาภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ จํานวน 233 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปน
แบบสอบถาม  ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 
0.95  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสองกลุม 
(t-test) เปนอิสระจากกัน การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 

ผลการวิจัย มีดังน้ี 
 1) คุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมภาพรวมอยูในระดับมาก ดานความทันสมัย อยูในระดับมาก ดานปริมาณเพียงพอ อยูใน
ระดับมาก ดานความสอดคลองกับหลักสูตร อยูในระดับมาก 2) นักศึกษาท่ีมีเพศ ระดับช้ันป คณะวิชาท่ีศึกษา ท่ีตางกัน มี
ความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05และนักศึกษาท่ีมีภาคเวลา
ในการศึกษาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพ ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ขอเสนอแนะการศึกษาในครั้งน้ี  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตอง
รักษาคุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพใหอยูในระดับมากอยางตอเน่ือง  และพัฒนากลยุทธ
ตางๆ  เชน  การประชามสัมพันธ  เทคโนโลยีการบริการ เปนตน เพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภท สื่อสิ่งพิมพใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 
คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ  สื่อสิ่งพิมพ 
 

* คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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Abstract 
 
 The objectives of this research were as follows: 1) to study the qualityof  information resource 
service in printed media category of Academic Resource and Information Technology Office of  
ChandhakasemRajabhat University and 2) to compare the quality of  information resource service in 
printed media category of Academic Resource and Information Technology Office of  
ChandhakasemRajabhat University with gender, study year, faculty and semester. The samples were 233 
regular students and after-hours student. The instrument for collecting data was questionnaire on 
opinion of Information Resource Service in Printed Media Category.The reliability was 0.95. The data 
were analyzed by using mean, standard deviations, independent t-test and one-way analysis of 
variance.  

The results of study were as follows: 
 1. The quality of information resource service in printed media category of Academic Resource 
and Information Technology Office of ChandhakasemRajabhat University in an overall was at a high 
level. The quality of information resource service in printed media category inmodernity, adequacy and 
accordance were at high level. 
 2. The students in different sex, study year and faculty have not different opinion in the quality 
of information resource service in printed media category at the statistically significant level of .05. The 
students in different semester have different opinion in quality of information resource service in 
printed media category at the statistically significant level of 0.05. 
 The study recommends that Academic Resource and Information Technology Office of 
Chandhakasem Rajabhat University has to keep maintain the high quality  of  information resource 
service in printed media category continuously and should development  the service strategies such as 
promotion and service technology to increase  the high quality  of  information resource service in 
printed media category more efficiently. 
 
 
Keywords: Quality of service, Information Resource, Printing media 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เติบโตมาพรอม
กับการกอตั้ งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปน
หนวยงานท่ีใหบริการทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย
รูปแบบ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือเปน แหลงศึกษาคนควา ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน 
และวิจัย  สําหรับ นักศึกษา อาจารย บุคลากร ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมถึง เปนศูนยกลาง
การเรียนรูดวยตนเอง ของประชาชนท่ัวไป ท่ีตองการ
เพ่ิมพูนความรู ตลอดจนการนําความรูท่ีไดไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได อยางยั่งยืน 

แมในปจจุ บันจะมี เทคโนโลยี ท่ี ทันสมัย และ
ซับซอน สามารถผลิตสื่อสารสนเทศ ไดหลากหลายชนิด
ตอบสนองวัตถุประสงคของมนุษยชาติไดกวางขวาง ก็ตาม  
แตสื่อสิ่งพิมพก็ยังเปนสื่อท่ีมีการใชอยางแพรหลายเปนท่ี
นิยมของทุกชนชาติมิไดยิ่งหยอนไปกวากัน ไมวาจะเปน
สิ่ ง พิมพประ เภทใด ก็ตาม  เชน  ห นังสื อ  งาน วิจั ย 
วิทยานิพนธ หนังสือพิมพ  นิตยสาร วารสาร จากการ ท่ี
ผูวิจัยสอบถามความตองการทรัพยากรสารสนเทศของ  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการ  และภาค
นอกเวลาราชการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พบวา นักศึกษา สวนใหญ มีความเห็นวา ยังมีความ
ตองการ สื่อสิ่งพิมพเปนอันดับตนๆ สาเหตุเพราะ สื่อ
สิ่งพิมพ ยังสําคัญตอการศึกษาคนควา  การสื่อสิ่งพิมพยัง
เปนท่ีนิยมก็เพราะบุคคลสามารถเลือกอานไดตามความ
เหมาะสม อีกท้ังยังใช เปนเอกสารอางอิงไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  จึงตองคํานึงถึงคุณภาพการใหบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท แตก็ตองคํานึงถึงความ
ตองการของผูใชเปนสําคัญดวยเชนกัน  จากการสัมภาษณ
เชิงลึกผูใชบริการ พบวา ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท
สื่อสิ่งพิมพท่ีมีใหบริการในสํานักวิทยบริการฯ (หองสมุด) 
ยังไมเพียงพอ ขาดความสอดคลองกับบางสาขาวิชา 

รวมถึงเน้ือหาในสื่อสิ่งพิมพไมทันสมัย และไมตรงตอความ
ตองการของผูใชบริการ   
 จากปญหาขางตนสงผลกระทบใหสมาชิกใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขาหองสมุดนอย เฉลี่ย
เพียง 556 คน ตอวัน (สํานักวิทยบริการฯ ปการศึกษา 
2558) ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากร ของงานวิทยบริการ 
ทําหนาท่ีอยู หนวยบริการทรัพยากร สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  จึงมีความสนใจ และตองการศึกษา 
คุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อ
สิ่งพิมพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพราะการมีทรัพยากร
สารสนเทศ ท่ีสอดคลอง ทันสมัย และเพียงพอ กับความ
ตองการของผูใชดังกลาวมา จะทําใหเกิดความรูสึกท่ีดี 
และประทับใจ ของผูมาใชบริการ สงผลถึงการตัดสินใจใน
การกลับมาใชบริการครั้งตอๆไป คุณภาพการใหบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ จึงเปนหัวใจสําคัญ ของงานวิทย
บริการ  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริการทรัพยากร
สารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณภาพการ
บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม จําแนกตามเพศ ระดับช้ันปการศึกษา 
คณะวิชาท่ีศึกษา ภาคเวลาในการศึกษา  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ ผูวิจัยรวบรวมปจจัยท่ีคาดวาจะมีความสัมพันธ
กับคุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศ งานวิทย
บริการ:กรณีศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถ
กําหนดเปนกรอบแนวคิดของการศึกษาไดดังน้ี 

 



                  ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            71 
                                   Vol.9 No.1 April 2016-September 2016 
 

  ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม 

 
 
  
 
 
 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้ ง น้ี ใช วิ ธีการวิจัยเ ชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ 1) นักศึกษาภาคในเวลาราชการ   

2) นักศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ นักศึกษา ท้ัง 2 
ประเภท ท่ี เข ามาใชบริการในสํ า นัก วิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปการศึกษา 2558  (18 
สิงหาคม 2557– 18 สิงหาคม 2558 ) จํานวน 71,180 คน 
เฉลี่ย  556  คน ตอวัน  

ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางประชากรโดยใชสูตร
ของ Taro Yamane เมื่อไดจํานวน 556 คนแลวไดนํามา
สุมตัวอยางแบบ แบงช้ัน เปน 2 ระดับ คือ จะใชการสุม
เปนระบบ เชน 1 เวน 1 ตามบัญชีรายช่ือท้ัง 2 ระบบจน
ไดจํานวน 233 คน (บุญชม ศรีสะอาดม, 2553) และการ
เลือกสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
จากผูท่ีเขามาใชบริการจริง ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่ อ งมื อ ท่ี ใช ในการ วิจั ย เ ชิงปริ มาณ คื อ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใหผลงานวิจัยในครั้ง
น้ีบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

การวิเคราะหขอมูล 
ผู วิจัยนําขอมูล ท่ีไดมาทําการวิเคราะหดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติ ท่ีใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสองกลุม 
(t-test) เปนอิสระจากกัน  การวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA)  การศึกษาเชิงคุณภาพ ใชการสนับสนุนขอมูล
จากแบบสอบถามปลายเปด เก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

 
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ ของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุป
ลักษณะของปจจัยดานตางๆ ได ดังน้ี 

1. ผูตอบแบบสอบถาม คือนักศึกษาเปนเพศหญิง
รอยละ 63.5 เปนนักศึกษาช้ันป ท่ี 4 มีรอยละ 37.3  
รองลงมาช้ันปท่ี 2 มีรอยละ 27.5 เปนนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มีรอยละ 34.8 รองลงมาคือ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีรอยละ 29.2 

2. นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ
บริการทรัพยากรสารสนเทศ  ประเภทสื่อสิ่ งพิมพ ท่ี
ใหบริการ ดานความทันสมัย ขอท่ี 1 คือ หนังสือภาษาไทย 
ท่ีมีความคิดเห็นมากมีรอยละ 45.1 รองลงมาปานกลาง มี
รอยละ 31.8 และมากท่ีสุด มีรอยละ 20.2 สวนท่ีมีความ
คิดเห็นในระดับนอย และนอยท่ีสุดมีรอยละ 2.1 และ 0.9 
ตามลําดับ  ขอท่ี 2 คือ หนังสือภาษาอังกฤษ มีความ
คิดเห็นในระดับมาก รอยละ 42.5 รองลงมาในระดับปาน
กลาง มีรอยละ 36.4 และในระดับมากท่ีสุด มีรอยละ 
13.7 สวนในระดับนอยและนอยท่ีสุดมีรอยละ 6.4 และ  
0.9 ตามลําดับขอท่ี 6 คือ งานวิจัย นักศึกษามีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง รอยละ 39.9  รองลงมาใน
ระดับมาก มีรอยละ 31.8 และในระดับนอย มีรอยละ 
13.3 สวนในระดับมากท่ีสุดและนอยท่ีสุด มีรอยละ 11.6 
และรอยละ 3.4 ตามลําดับ 

ปจจัยสวนบุคล 

- เพศ  

- ระดับช้ันปการศึกษา 

- คณะท่ีศึกษา 

- ภาคเวลาในการศึกษา      

คุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภท สื่อสิ่งพิมพ 

   - ดานความทันสมัย                           
- ดานความเพียงพอ             
- ดานความสอดคลองกับหลักสูตร 
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3. นักศึกษาท่ีตอบคําถามเปด ขอน้ีมีจํานวน 26 
คนไดแสดงความคิดเห็นไวเปนอันดับท่ี 1 คือ เพ่ิมจํานวน
หนังสือใหมากข้ึน และมีความทันสมัย มีรอยละ 39.61 
อันดับ ท่ี 2 คือ เ พ่ิมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ใหบริการมากข้ึน มีรอยละ 11.65 อันดับท่ี 3 คือ เพ่ิม
งานวิจัย/วิทยานิพนธใหมากข้ึน มีรอยละ 4.66 อันดับท่ี 4 
คอืควรเพ่ิมหนังสือภาษาอังกฤษใหมากข้ึนและควรจัดเก็บ
หนังสือเกาท่ีมีประโยชนไวใหบริการ มีเทากันคือรอยละ 
2.33   

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จําแนกตามเพศ ระดับช้ันปการศึกษา  คณะ
วิชาท่ีศึกษา  ภาคเวลาในการศึกษา ดวยการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยสองกลุม (t-test) เปนอิสระจากกัน วิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) โดยกําหนดคานัยสําคัญตาม
สถิติท่ีระดับ.05 ผลการทดสอบดังภาพท่ี 1 ตอไปน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น 

แตกตางกัน ไมแตกตางกัน 
เพศ 

คุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภท สื่อสิ่งพิมพ 
 

  

ระดับช้ันป   

คณะท่ีศึกษา   

ภาคเวลาในการศึกษา   

 
ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพ 

 
4.1 นักศึกษาท่ีมีเพศ ระดับช้ันป คณะท่ีศึกษา

ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการทรัพยากร
สารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4.2 นักศึกษาท่ีมีภาคเวลาในการศึกษาท่ี
ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการทรัพยากร
สารสนเทศประเภท สื่อสิ่งพิมพ ของสํานักวิทยบริการ  
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมแตกตางกัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติ ท่ี    
ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องน้ีในการคนพบทางดานวิชาการและมี

ประโยชนในการนําไปใช ผูวิจัยจึงไดนํามาอภิปรายผล
เฉพาะประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปน้ี  

นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ คุณภาพการใหบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพในดานความ
ทันสมัย คือ หนังสือภาษาไทย มีในระดับมากมีรอยละ 
45.1 หนังสือภาษาอังกฤษ มีในระดับมาก รอยละ 42.5   

 
ดานปริมาณมีเพียงพอ คือ หนังสือภาษาไทย มีความ
คิดเห็นในระดับรอยละ 43.8 และดานความสอดคลองกับ
หลักสูตร คือ หนังสือภาษาไทย ความคิดเห็นในระดับมาก
มีรอยละ 48.1 และวารสารมีรอยละ 40.5 ท่ีเปนเชนน้ี 
สามารถอธิบายไดวา นักศึกษามีความสนใจหนังสือ
ภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษท่ีมีความทันสมัย และ
ทันตอสถานการณ มีใหคนควาตอความตองการ และเปน
หนังสือสอดคลองกับการเรียนการสอนท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตร ท้ังน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ (2552)  ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การใชบริการ  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจในดาน
ทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉลี่ย อยูในระดับมาก โดย
นักศึ กษามี ค วาม พึ งพอ ใจต อ  ว า ร ส าร วิ ช าก า ร / 
ห นั งสื อ พิ มพ ม าก ท่ี สุ ด  ร อ งล งม าคื อ  ฐ านข อมู ล
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือภาษาไทย สวนขอท่ีมีความพึง
พอใจนอยท่ีสุด คือ โสตทัศนวัสดุ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีความพึงพอใจตอการบริการโดยภาพรวม โดย
พิจารณาจากปริมาณเพียงพอ ความทันสมัย และความ
สอดคลองกับหลักสูตร ซึ่งอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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เปนรายขอพบวา มีความพึงพอใจตอวารสารวิชาการ/ 
ห นั ง สื อ พิ ม พ ม า ก ท่ี สุ ด  ท่ี เ ป น เ ช น น้ี เ พ ร า ะ ว า
วารสารวิชาการ/หนังสือพิมพ เปนสารสนเทศท่ีมีเน้ือหา
ทันสมัย และมีออกมาเปนประจําทุกเดือน ทําใหเน้ือหา
ของวารสารวิชาการ และหนังสือพิมพมีสารสนเทศท่ีตรง
กับความตองการของนักศึกษา รวมถึงวารสารวิชาการท่ี
ใหบริการครอบคลุมทุกหลักสตูรท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถไดเปดสอน  
 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
ขอเสนอแนะการศึกษาในครั้งน้ี  สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม  ตองรักษาคุณภาพการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภท สื่อสิ่งพิมพใหอยูในระดับมากอยางตอเน่ืองและ
พัฒนากลยุทธตางๆ เชน การประชาสัมพันธ  เทคโนโลยี
การบริการ เปนตน  เ พ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน   
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ถอดบทเรียนความคุมคาการใชโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะในสถานศึกษา 
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาตนทุนการสรางโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ ประโยชนของการใชโปรแกรม 
และวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลดานความคุมคาตอการรับ-สงหนังสือ/เอกสารราชการภายในผานระบบการสงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส โดยวิเคราะหจากขอมูลการรับ-สงหนังสือ/เอกสารราชการจากฐานขอมูลสารบรรณอัจฉริยะของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเก็บรวมรวมในชวงมิถุนายน 2558 ถึง กุมภาพันธ 2560 พรอมท้ังการวิเคราะห
ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบสนทนากลุมยอยและสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมผูใชงานจํานวน 14 คน  
 ผลการศึกษาพบวา การรับ-สงหนังสือในสถานศึกษาผานระบบสารบรรณอัจฉริยะ ชวยลดระยะเวลาการเดินทาง
ของหนังสือจากตนทางถึงปลายทางได โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยการเดินทางของหนังสืออยูท่ี 1.09 วัน และกวา 1 ใน 3 ของ
หนังสือราชการใชเวลาเดินทางเพียง 1 วันหรือนอยกวา 1 วัน การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลรวมกับแนวคิด The Time 
Saving Time Salary และแบบจําลอง Work Value  พบวา โครงการสารบรรณอัจฉริยะมีความคุมคาอยางยิ่ง โดยมีคา 
ตนทุนประสิทธิผลเทากับ (C/E) 0.0011 และมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของผลได สูงกวาตนทุน ถึง  908.06 เทาตัว 
 
 
คําสําคัญ: การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล  ระบบสารบรรณอัจฉริยะ ความคุมคา  การถอดบทเรียน 
 
 

* งานบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
** ผูชวยศาสตราจารย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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Abstract 
 

This research looked at the cost of setting up a computerized official correspondence system 
(“smart document system”) and the benefit of having such a system. The assumption is that such an 
electronic system should speed up transfer of internal government documentation at an affordable 
cost. Data were collected on the performance of the computerized documentation system during June 
2015 to February 2017. Qualitative research was also implemented. Data were collected from focus 
group and in-depth interviews of 14 users.  

This study found that the time it took for academic users to exchange documentation were 
short with an average of 1.09 days. Over one-third of the official government correspondence was 
processed by the system in within one day. The computerized documentation system was found to be 
highly cost-effective, with a score of C/E 0.0011. Net present value of utility that was 908.06 times 
greater than the cost. 

 

Keywords: Work Values, Cost-Effectiveness Analysis, The Time Saving Time Salary, Smart Document    
  Management Systems, Lesson Learned Analysis 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

การจัดการระบบสารสนเทศขององคกรชวย
ส นั บ ส นุ น ให อ ง ค ก ร ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร ท่ีจะชวยจัดระเบียบสารสนเทศท้ัง
ภายในและภายนอก (Gallagher, 1974) และชวยใน
การติดตามเอกสารท่ีสงเขา สงออก และสงหมุนเวียนกัน
ภายในองคกรไดอยางมีระบบ ซึ่งจะชวยเอ้ือประโยชนใน
การวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององคกร
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ (Haag, Cummings, 
and Dawkins, 1998) 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งเปนหน่ึงใน
หนวยงานการศึกษาและการวิจัย ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประเทศไทย ไดนําระบบสารสนเทศผานระบบการ
สื่อสารดวยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พัฒนาเปน
โปรแกรม “สารบรรณอัจฉริยะ” เพ่ือทดแทนการทํางาน
แบบดั้งเดิมดวยกระดาษ งานสารบรรณ จัดเปนศูนยรวม
ของหนังสือ/เอกสารราชการท่ีมีตนเรือ่งมาจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการบริหาร
จัดการหนังสือ/เอกสารราชการใหเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
(ราชกิจจานุ เบกษา ,  2526)  และระเ บียบสํ า นัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2548 (ราชกิจจานุเบกษา, 2548) เพ่ือพัฒนาการบริหาร
เอกสารของหนวยงาน ใหดําเนินงานไดอยางถูกตอง  
หลายป ท่ีผานมางานสารบรรณในสวนของการรับ
หนังสือ/เอกสารราชการของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม เพ่ือเสนอตอผูบริหารพิจารณาสั่งการแตดั้งเดิมน้ัน 
ดําเนินงานดวยรูปแบบของการเขียนสั่งการลงบน
หนังสอื/เอกสารราชการท่ีเปนกระดาษมาโดยตลอด ทุก
ข้ันตอนใชเวลาในการดําเนินการกับ “หนังสือรับ” ท่ีมี
ปริมาณมากในแตละวัน กระบวนทํางานจึงถูกทอนเวลา
เพ่ือใหความสําคัญกับหนังสือรับทุกฉบับทุกแผนดวย
ความระมัดระวังในการตรวจสอบคุณภาพใหเรียบรอย
และถูกตองครบถวน ผูปฏิบัติงานสารบรรณ จึงตองมี
ความพรอมท่ีจะอํานวยความสะดวกใหแกฝายงานท่ี
เก่ียวของภายในหนวยงาน เพราะงานสารบรรณเปนงาน
ท่ีแทรกซึมเขาไปอยู ทุกฝายงาน ประสิทธิภาพการ
ใหบริการแบบการถายทอดคําสั่งการลงบนกระดาษ มี

ขอจํากัดตั้งแตความสิ้นเปลือง ความลาชา โอกาสสูญ
หาย หรือหนวยสารบรรณเองก็ไมสามารถรูสถานะของ
หนังสือ/เอกสารราชการไดครบถวน รวมท้ังสวนท่ียัง
ไมไดตรวจและสวนท่ีรอรับเพ่ิมเขามาตลอดเวลา การ
ดําเนินงานสารบรรณจึงมีผลกระทบตอผูใชงานตาม
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตามตําแหนงท่ีเก่ียวของ
หลักดังแสดงในแผนภาพท่ี 1  
 
แผนภาพท่ี 1 การดําเนินงานสารบรรณท่ีเช่ือมโยง
ระหวางผูมีสวนเก่ียวของในระดับตางๆของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ปจจัยการทํางานสารบรรณแบบดั้งเดิมซึ่งตอง

เผชิญขอจํากัดท้ังในดานปริมาณเอกสาร และ ระยะเวลา
ในการตรวจสอบและนําสง จึงเปนตัวแปรสําคัญท่ีจุด
ประกายใหเกิดการปรับเปลี่ยน สูระบบการทํางาน
รูปแบบใหมดวยการนําระบบสารสนเทศผานระบบการ
สื่อสารดวยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พัฒนาเปน
โปรแกรม “สารบรรณอัจฉริยะ” นําข้ึนใชงานเฉพาะ
ภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เมื่อป พ.ศ. 
2558 ซึ่งการนําโปรแกรม “สารบรรณอัจฉริยะ” มาใช
งาน นับเปนการปรับตัวครั้งสําคัญในมิติเชิงรุกสราง
นวัตกรรมการพัฒนาและออกแบบงานสารบรรณงาน
เพ่ือรองรับความสะดวกในสวนของการรับหนังสือ/
เอกสารราชการ ไดอยางรวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และ
ประหยัดเวลาในการรับ-สงขอมูล สรางความเขมแข็ง
และสงเสริมผลผลิตท่ีจะตองเอ้ือประโยชนและใหแกทุก
ฝายงานไดรับบริการอยางเทาเทียม ใหการพิจารณาสั่ง
การใหไปถึงกลุมเปาหมายเกิดผลสัมฤทธ์ิ และสอดคลอง
กับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (MUSIS) ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

บทความน้ีไดถอดบทเรียนความคุมคาการใช
โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะโดยการศึกษาตนทุน และ
ผลประโยชนท่ีไดรับภายใตโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ 
พรอมท้ังทําการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (Cost-
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Effectiveness Analysis: CEA) ของการใชโปรแกรม
สารบรรณอัจฉริยะ ภายใตกรอบแนวคิดการประหยัดเวลา
อิงเงินเดือน (The Time Saving Time Salary: TSTS) 
และ แบบจําลองคานํ้าหนักงาน (Work Value Model) 
โดยนําขอมูลตนทุน และผลไดท้ังท่ีเปนตัวเงิน และไมใช
ตัวเงินมาใชประกอบในการศึกษาความคุมคาการใช
โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาตนทุนของการสรางโปรแกรมสาร
บรรณอัจฉริยะและการดูแลระบบฯ ของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
 2. เพ่ือศึกษาประโยชนของการใชโปรแกรมสาร
บรรณอัจฉริยะของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 3. เพ่ือศึกษาตนทุนประสิทธิผล (CEA: Cost-
Effectiveness Analysis) ของการใชโปรแกรมสาร
บรรณอัจฉริยะดานความคุมคาตอการรับ-สงหนังสือ/
เอกสารราชการภายใน ของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผลจากการศึกษาจะสามารถช้ีใหเห็นถึงปญหา
อุปสรรค ศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพของโปรแกรม
สารสนเทศอิเลคทรอนิคท่ีพัฒนาใชในสถานศึกษา 
ตลอดจนได ข อ เ สนอแนะ ในการดํ า เ นิน งาน ท่ีมี
ประสิทธิภาพตอไปในอนาคตและเปนแนวทางในการ
วิเคราะหศักยภาพของโปรแกรมดานสารสนเทศอ่ืนๆใน
สถานศึกษาในอนาคต  
 
ระเบียบวิธีวิจัย  

การศึกษาครั้งน้ี ใชวิธีการศึกษาวิจัยผสมผสาน 
(Mixed Methods) ประกอบดวย  

1. การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใชการเก็บขอมูลจากฐานขอมูลสารบรรณ
อัจฉริยะ เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการ รูปแบบ และปริมาณ
การใชงาน รวมท้ังประสิทธิภาพและขอจํากัดในการ
ใหบริการของระบบ โดยจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานของ
ระบบท่ีเกิดข้ึนจริงตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 รวบรวมขอมูลและแจกแจง
ประเภทของขอมูลเพ่ือหาคาเฉลี่ยและนับความถ่ีในการวิ

เคราะหและอธิบายถึงประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูล
ผานสารบรรณอัจฉริยะ 

2. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือทราบถึงบริบทเก่ียวกับการใชงานของ
ผูใชในระยะเวลาท่ีผานมาท่ีครอบคลุมขอจํากัดท่ีเปน
ปญหา อุปสรรค ศักยภาพ ความมีประสิท ธิภาพ 
ตลอดจนขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะใชในการคํานวณตนทุน
ประสิทธิผล โดยใชเทคนิคการศึกษาวิจัย คือ การจัด
สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยกลุม 
เปาหมายประกอบดวย 1) หัวหนางานนโยบายและแผน 
2) หัวหนางานการศึกษาและบริการวิชาการ 3) ผูปฏิบัติงาน
สารบรรณ 4) ผูปฏิบัติงานเลขานุการผู อํานวยการ
สถาบันฯ  5) ผูปฏิบัติงานบริหาร 6) นักทรัพยากรบุคคล 
และ 7) นักวิชาการพัสดุ 

การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล (CEA: Cost-
Effectiveness Analysis)  ของการใชสารบรรณ
อัจฉริยะดานความคุมคาตอกระบวนการการรับ-สง
หนังสือ/เอกสารราชการอยูในรูปแบบผลไดของระบบท่ี
บรรลุประสิท ธิผลหรื อผลได ท่ี ใช ต น ทุนต่ํ า  หรื อ
ผลตอบแทนท่ีไดรับจากตนทุนในการผลิตแสดงใหเห็นถึง
มูลคาในรูปแบบท่ีไมไดเปนตัวเงิน ท้ังน้ีการวิเคราะห
ตนทุนประสิทธิผลเปนวิธีการประเมนิโครงการท่ีมีผลของ
โครงการอยู ในรูปของหนวยนับทางธรรมชาติ เชน 
จํานวนช่ัวโมงการทํางาน จํานวนจดหมายสงออกจาก
ระบบ เปนตน ซึ่ ง เ อ้ือประโยชนตอการวิเคราะห 
ประโยชน และ ตนทุน (ท้ังท่ีมีมูลคาเปนจํานวนเงิน และ
ไมไดเปนตัวเงิน) ท่ีเก่ียวของกับการใชสารบรรณอัจฉริยะ  

 
สรุปผลการวิจัย 

การนําระบบสารสนเทศผานระบบการสื่อสาร
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมาใชในสถานศึกษา
กอใหเกิดความคุมคา ท้ังในรูปแบบท่ีเปนตัวเงิน และใน
รูปแบบท่ีไมเปนตัวเงิน (Intangible outcome) โดยเอ้ือ
ประโยชนในมิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ท่ี
สามารถรองรับเอกสารจํานวนมาก ลดทอนระยะเวลา
การสื่อสาร และเพ่ิมศักยภาพในการตรวจสอบเอกสาร 
โดยเมื่อพิจารณาความถ่ีผานระบบแตละประเภทและ
ชวงเวลาท่ีสงออกใชระยะเวลาในการดําเนินการของการ
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สงหนังสือ/เอกสารราชการจนจบกระบวนการภายใต
สารบรรณอัจฉริยะท่ีนอยกวา 1 วัน คิดเปนรอยละ 
53.30 และมีระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินการของการ
สงหนังสือ/เอกสารราชการจนจบกระบวนการ ภายใต
ระบบสารบรรณอัจฉริยะตามแผนภาพขางลางแลว จะ
เห็นวาใชเวลาการเดินทางท้ังหมด 1.09 วัน 
 การนําระบบสารสนเทศผานระบบการสื่อสาร
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมาใชในสถานศึกษา
กอใหเกิดความคุมคา ท้ังในรูปแบบท่ีเปนตัวเงิน และใน
รูปแบบท่ีไมเปนตัวเงิน (Intangible outcome) โดยเอ้ือ
ประโยชน ในมิติด านประสิทธิภาพการปฏิ บัติ งาน 
ท่ีสามารถรองรับเอกสารจํานวนมาก ลดทอนระยะเวลา
การสื่อสาร และเพ่ิมศักยภาพในการตรวจสอบเอกสาร 
อย างไร ก็ตาม โปรแกรม “สารบรรณอัจฉริยะ” 
ก็กอให เ กิดภาระงานท่ี เ พ่ิม ข้ึนใหแก เจาหนาฝาย 
สารบรรณรวมดวยในเวลาเดียวกัน ผลการศึกษาพบวา 
 การรับหนังสือ/เอกสารราชการท่ีถูกสงภายใต
ระบบสารบรรณอัจฉริยะโดยเลขานุการ เสนอไปยัง
ผูบริหาร ในแตละวัน จะมียอดจํานวนหนังสือ/เอกสาร
ราชการ ท่ีหลากหลาย  แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ
การสื่อสาร ในมิติดานปริมาณของขอมูลท่ีเผยแพร
ออกไป โดยระบบสารบรรณอัจฉริยะสามารถรองรับและ
ชวยใหการเสนอหนังสือ/เอกสารราชการท่ีมีจํานวนมาก
โดยเลขานุการสงตรงไปยังผูบริหาร การเดินทางของ
หนังสือ/เอกสารราชการท่ีผูอํานวยการสถาบันฯ ไดรับ
ในชวง 2 ปท่ีผานมามีจํานวน 4,225 ฉบับ เมื่อพิจารณา
ดานปริมาณท่ีถูกสงออกและปริมาณท่ีผูบริหารไดรับเพ่ือ
ดาํเนินการตอในแตละวัน จะใชระยะเวลาการทํางานไม
เทากันโดยเฉพาะขอมูล ท่ีไดรับแสดงให เห็นความ
แตกตางของการใชเวลา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการจัดสรรเวลา
ทํางานของผูบริหารตอการใชเวลาทํางานในระบบ นอย
กวา 1 วัน คิดเปนรอยละ 12.66  และถาภายใน 1 วัน
ทําการ คิดเปนรอยละ 21.49 หรือกวา กลาวไดวาเพียง 
1 ใน 3 ของหนังสือ/เอกสารราชการเมื่อนับความถ่ีผาน
ระบบแตละประเภทและชวงเวลาท่ีสงออกใชเวลาเพียง 
1 วัน หรือนอยกวา 1 วัน 
 การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล อิงแนวทาง
การวิเคราะห Generalized Cost-Effectiveness Analysis 
(GCEA) โดยรูปแบบสมการ GCEA จะมุงเนนวิเคราะห

ประสิทธิภาพโดยรวม และเปนการเปรียบเทียบตนทุน
เชิงเปรียบเทียบ ตอผลลัพธเชิงเปรียบเทียบตนทุนของ
โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะประกอบดวย  

1. ตนทุนคงท่ี ซึ่งเปนตนทุนท่ีเกิดจากการพัฒนา
โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ โดยเปนคาใชจายท่ีกอข้ึน
ในชวง เดือนมกราคม – มิ ถุนายน พศ.  2558 มี
ผูเ ก่ียวของในชวงการพัฒนาโปรแกรมฯ 2 ทาน คือ 
เจาหนา ท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เจาหนา ท่ี
ทรัพยากรบุคคล โดยมีตนทุนคงท่ีเปนมูลคาปจจุบันสุทธิ
เทากับ 24,000 บาท  

2. ตนทุนผันแปร ซึ่งเปนตนทุนดานการใชเวลา
ในการบริหารจัดการสารสนเทศใหอยู ในระบบ
อิเลคทรอนิค ซึ่ งเจาหนา ท่ีฝายสารบรรณ ซึ่ งเปน
ผูจัดการหลักของระบบสารบรรณอัจฉริยะตองแปลง
เอกสารจากระบบกระดาษ เขาสูระบบอิเลคทรอนิค 
ควบคูไปกับการจัดหมวดหมูหัวเรื่อง หมวดหมูผูรับ และ 
สรุปขอมูลสําคัญเขาสูระบบ ซึ่งภาระหนาท่ีเหลาน้ีทําให
ต อ ง ใช เ ว ล ามาก ข้ึ น ในกา รบริ ห าร จั ด กา ร  เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับระบบบริหารจัดการถึงสองเทา ดังน้ัน 
ต น ทุนผั นแปร ท่ี เ ป นมู ล ค า ป จ จุ บั นสุ ท ธิ เ ท า กั บ 
1,732,500 บาท ในป 2558, 2,926,108 บาท ในป 
2559, และ 480, 478 บาท ในป 2560 

การประมาณมูลคาของผลได คํานึงถึงประโยชน
ท่ีไดรับจากระบบในรูปแบบของการประหยัดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และ ประสิทธิภาพการทํางาน จึงคํานวณ
ผลไดภายใตกรอบแนวทางการประหยัดเวลาอิงเงินเดือน
(TSTS) และถวงนํ้าหนักภายใตแบบจําลองคุณคางาน  
(Work Value Model) โดยจําแนกการคํานวณตาม
ตาํแหนงงาน และ สัดสวนการประหยัดเวลาการบริหาร
จัดการสารสนเทศภายใตระบบสารบรรณอัจฉริยะ ซึ่งผล
การคํานวนผลไดพบวา ในชวงเวลาตั้งแตเริ่มใชระบบ
สารบรรณอัจฉริยะ จนถึง กุมภาพันธ 2560 มีมูลคา
ผลไดท่ีเปนมูลคาปจจุบันสุทธิ 21.8 ลานบาท โดยผูใช
ระบบทุกสวนงาน ตางเห็นพองวาระบบสารบรรณ
อัจฉริยะชวยลดระยะเวลาท่ีเสียไปในการจัดการเอกสาร
ราชการได โดยเลขานุการไดรับประโยชนเปนมูลคา
ปจจุบันสุทธิสูงท่ีสุด ตามดวย ผูบริหารใหญขององคกร 
ผูบริหารสายสนับสนุน (7.99 ลานบาท, 3.33 ลานบาท 
และ 3.33 ลานบาท ตามลําดับ)  

  
  

     

ิ ิ   ิ ิ  ิ ิ   

 



                  ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            79 
                                   Vol.9 No.1 April 2016-September 2016 
 

ผลการวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของโปรแกรม
สารบัญอัจฉริยะ ช้ีใหเห็นถึงความคุมคาคุมทุนของระบบ 
ซึ่ งมีตนทุนต่ํ าแตมีประสิทธิผลสูง โดยมีคาตนทุน
ประสิทธิผลเทากับ 0.237 ซึ่งมีคานอยกวา 1 ท่ีสะทอน
ถึงความคุมคาคุมทุนของโปรแกรมฯ หรือมีมูลคาปจจุบัน
สุทธิของผลไดสูงกวาตนทุนถึง 4.22 เทาตัว 

 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิง
ลึก และการสนทนากลุมผูใชงาน พบวา นอกเหนือจาก
ผลไดดานการประหยัดเวลา และการเพ่ิมศักยภาพใหแก
บุคลากรแลว  สารบรรณอัจฉริยะยังสามารถชวยสราง
ความเช่ือมโยงผูใชงานใหสามารถเขาถึงและทํางานแบบ
มีสวนรวมระหวางฝายงานไดอยางยั่งยืน ความทันสมัย
ของระบบชวยใหการทํางานของบุคลากรดําเนินไปอยาง
ราบรื่น ระบบสามารถรองรับการทํางานไดดี ลดทอน
อัตราความผิดพลาดในงานท่ีเกิดจากการขาดขาวสาร
ขอมูลดวยการมีระบบแจงเตือนทางอีเมลล   โดย
ภาพรวมของผูใชงานสารบรรณ ใหการตอบรับท่ีพึงพอใจ
กับการทํางานสารบรรณอัจฉริยะ ซึ่งเห็นประโยชน ผูใช
พึงพอใจในการ สืบคนหนังสือฉบับเกาไดตลอดเวลา 
สามารถบริหารจัดการไดเอง ติดตามขอมูล การสั่งการ
หรือเรื่องท่ีมอบหมายไดผานทางกลองความคิดเห็น 
สามารถทํางานได ทุกท่ีทุกเวลาท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ สามารถเขามาอานขอความและทราบความ
เคลื่อนไหวหรือการสั่งการตางๆ ไดดี 

 
อภิปรายผล 
 งานสารบรรณ จะเก่ียวของกับผูใชงานหลาย
ฝาย ท้ังในระดับผูใชงานหลัก คือ ผูบริหาร เลขานุการ 
และเจาหนาท่ีสารบรรณ และระดับผูใชงานรอง คือ 
เจาหนาท่ีในสวนงานตางๆ ซึ่งจะตองบริหารจัดการ
ขอมูลหลากหลายรูปแบบ ในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน ผล
การศึกษาช้ีใหเห็นวาการนําระบบสารบรรณเขาสูระบบ
อิเลคทรอนิคชวยสงเสริมใหผูใชงานประหยัดเวลาในการ
บริหารจัดการขอมูล และสรางความยืดหยุนในการ
ทํางานไดเปนอยางดี  ผูใชสามารถจัดสรรเวลาการ
ทํางานในการบริหารจัดการท้ังในและนอกเวลาราชการ 
และดําเนินการไดในทุกสถานท่ี   กอใหเกิดความสะดวก 

และส ง เ ส ริ มประสิ ท ธิภาพการ ทํ า งาน  สะท อน
กระบวนการสื่อสารของบุคลากรสถาบันฯ วาการ
ปฏิบัติงานสารบรรณภายใตสารบรรณอัจฉริยะยังคง
ดําเนินการไดอยางตอเน่ืองท้ังในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ หรือนอกสถาบันฯ ในเวลาทําการ  การ
ใหบริการดวยระบบสารสนเทศอิเลคทรอนิคชวยใหการ
สื่อสารดําเนินไปไดทุกชวงเวลา  สารบรรณอัจฉริยะ จึง
ตอบรับวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรเปนอยางดี 
 การวิเคราะหตนทุนประสิทธิผล ช้ีใหเห็นวา 
โครงการสารบรรณอัจฉริยะมีความคุมคาคุมทุน โดยมี
ประสิทธิผลสูงมาก แตตนทุนต่ํา ผูใชในทุกระดับสามารถ
ประหยัดเวลาในการทํางานได และสรางประโยชนท่ี
เปรียบเทียบเปนมูลคาเงินในระดับสูง ในขณะท่ีตนทุนท่ี
เกิดข้ึนมีมูลคาท่ีต่ํามาก จึงนับเปนโครงการท่ีมีความ
คุมคาคุมทุนในการดําเนินการ  

การนําอิเล็กทรอนิกสมาปรับใชในการทํางาน 
โดยเฉพาะในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศใน
หนวยงานการศึกษาแทจริงแลวกอใหเกิดประโยชน ท้ัง
ในรูปแบบท่ีเปนตัวเงิน และในเชิงคุณภาพ โดยเอ้ือ
ประโยชน ในมิติด านประสิทธิภาพการปฏิ บัติ งาน          
ท่ีสามารถรองรับเอกสารจํานวนมาก ลดทอนระยะเวลา
การสื่อสาร และเพ่ิมศักยภาพในการตรวจสอบเอกสาร  

การศึกษาน้ีแมวาจะสะทอนภาพความคุมคาคุม
ทุนของโครงการฯ แตการวิเคราะหไดช้ีใหเห็นเชนกันวา 
การดําเนินการของระบบสรางภาระในการทํางานใหกับ
เจาหนาท่ีสารบรรณท่ีบริหารจัดการขอมูลหลัก ซึ่งตอง
รับภาระเพ่ือใหทุกคนในองคกรไดรับประโยชน ตนทุนใน
การดําเนินการสารบรรณอัจฉริยะ แมวาจะมีมูลคาไมสูง
หากเปรียบเทียบกับผลไดท่ีไดรับ แตองคกรไมควรปลอย
ใหภาระเหลาน้ีตกแกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิด
ความยั่งยืนในการดําเนินการของระบบองคกรจึงควร
พิจารณาลดทอนภาระหนักน้ี ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี เชน 
การใหรางวัลแกผูบริหารจัดการระบบ การเพ่ิมคา 
ตอบแทนพิเศษ หรือ การเพ่ิมผูรับผิดชอบ เปนตน 
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Abstract 
 
          This research were to 1) study the level of quality of working life of academic support personnal 
at Dhurakij  Pundit university   2) study the level of organizational climate of academic support 
personnal at Dhurakij  Pundit university  3) study the level of organizational commitment  of academic 
support personnal at Dhurakij  Pundit university  4) The reletionship  between  the  quality of work  life  
and organizational climate  were  positively correled with  organizational commitment   
 The factors were classified by personal status, education, salary, rank, and working years in the 
department.  The subjects of this study were 130 inquiry officers of Nonthaburi Gendarmerie.  The data 
were analyzed for frequency, means, and standard deviations,  t-test, One-way ANOVA, and Scheffe´ 
test were used for comparing means analyses.  
           The findings are as follows: 

1) The level of opinion exhibited by the personnel under investigation in respect to the  
quality of work  life was overall at a high level  

2) The personnel under investigation exhibited a level of opinions concerning 
organizational climate  was overall at a high level  

3) The personnel under study  exhibited a level of opinions concerning organizational 
commitment  was overall at a high level  

4) The quality of work  life  and organizational climate  were  positively correled with  
organizational commitment  a rather high level at  a significant level of  0.01 

 

 
Keywords:  Quality of working, Organizational climate 
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บทนํา  

องคการในฐานะท่ีเปนหนวยหน่ึงทางสังคม เปน
การรวมตัวของกลุมคนเพ่ือการดําเนินงาน หรือ ธุรกิจตาม
วัตถุประสงคขององคการ “ทรัพยากรมนุษย” หรือ 
“บุคลากร” ในฐานะท่ีเปน “ทุน” ขององคการและถือวา
เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด Becker (1964: 2) ไดกลาวถึงแงมุม
ทรัพยากรมนุษย วา ความรู ความสามารถ และศักยภาพ
ของคนยิ่งไดรับการพัฒนามากเทาใดก็ยิ่งสงผลตอการสราง 
มูลคาใหกับองคการมากเทาน้ัน เรื่องคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรจึงเปนสิ่ง ท่ีสะทอนคุณภาพของ
องคการและเปนสาเหตุของปญหาหลาย ๆ ดานในองคการ 
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551: 109) ไดกลาววา คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน คือ การประเมินสถานะในลักษณะตางๆ
ของงาน ซึ่งจะเก่ียวของกับการสรางสมดุลระหวางงาน
และชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิต
ในการทํางานใหความสําคัญกับผลงานท่ีมีตอบุคคล และ
ประสิทธิภาพขององคการ รวมท้ังความพึงพอใจของ
บุคลากรกับการแกปญหาและการตัดสินใจขององคการ 
เรื่องท่ีสําคัญตอมาคือเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการ
บรรยากาศองคการเพราะเปนเรื่องท่ีบุคลากรตองสัมผัส 
โดยตรง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Steer and 
Porter (1979: 16) ท่ีกลาววาบรรยากาศองคการ คือ การ
รับรูของบุคลากร ท้ังในระดับบุคคลและกลุมซึ่งเปน
พฤติกรรมองคการ ซึ่งความสัมพันธกับบรรยากาศองคการ 
ท้ังน้ีมิติของบรรยากาศองคการในแนวคิดของ Stringer 
(2002:64-67) ไดแบงเปน 6 มิติ คือ (1) โครงสราง (2) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (3) ความรับรับผิดชอบ (4) การ
ไดรับการยอมรับ (5) การสนับสนุน (6) ความยึดมั่นผูกพัน 
โดยสิ่งท่ีกลาวมาลวนแลวแตเปนเรื่องพ้ืนฐานขององคการ
ท่ีมีสวนสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย  
ดังน้ัน คุณภาพชีวิตในการทํางานและบรรยากาศองคการ 
จะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ และสิ่งเหลาน้ีจะ
ธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถใหคงอยูกับ
องคการอยางมีความสุข ความผูกพันสงผลตอความรูสึกพึง
พอใจท่ีบุคลากรมีตอองคการ ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยโดยใชหลักความผูกพันเปนแนวทางการบริหาร
องคการสมัยใหม วิภาส ทองสุทธิ (2552: 62-163) ได
เสนอแนวทางในการบริหารองคการโดยใหแนวทางวา  

องคการในปจจุบันนําเรื่องการสรางความผูกพันเปนกล
ยุทธการบริหารงาน จากความสําคัญท้ัง 3 ปจจัยจึงเปน
ประเด็นท่ีผูวิจัยเปนแนวทางในทําวิจัยในครั้งน้ี 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระคับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

2. เพ่ือศึกษาระดับบรรยากาศองคการของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

3. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตใน
การทํางานและบรรยากาศองคการกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. เพ่ือนําผลการศึกษามาสรางแนวทางสงเสริม
คุณภาพชีวิตในการทํางานไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือนนําผลการศึกษามาเปนแนวทางสราง
บรรยากาศภายในองคการใหเอ้ืออํานวยตอการทํางาน  

3. เพ่ือนําผลการศึกษามาเปนแนวทางเสริมสราง
ความผูกพันตอองคการ  
 4 .  เ พ่ื อ เปนแนวทางในการศึ กษา เ ก่ีย ว กับ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตและบรรยากาศ
องคการกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรองคการ
อ่ืนตอไป  

 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
เรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต  ในการทํางานและ
บรรยากาศองคการกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสมุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
 คุณภาพชีวิตในการทํางาน มีนักวิชาการหลาย
ทานไดใหความหมายตางกันออกไปโดย Kast and 
Rosenzweig (1985: 652) ท่ีกลาววา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน หมายถึง การรับรู เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวามีสวนเก่ียวของกับการมีสวนรวมในการแสคง
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ความคิดเห็น ปญหาและการตัดสินใจในองคการ สําหรับ 
Cascio (2003: 27) ใหคําจํากัดความคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานไว 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก หมายถึง เรื่องของ
การปฏิบัติงาน และ จุดประสงคขององคการ สวนรูปแบบ
ท่ีสอง หมายถึง การรับรูเรื่องความปลอดภัยในองคการ 
การมีความสมพันธ ท่ีดีระหวางกันของเพ่ือนรวมงาน 
รวมท้ังมีโอกาสในการเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 บรรยากาศองคการ มีนักวิชาการไดแสดงทัศนะ
วาเปนปจจัยพ้ืนฐานในการบริหารจัดการองคการให
เปนไปตามวัตถุประสงคขององคการโดย แนวคิดของ 
Stringer (2002:64-67) แบงเปน 6 มิติ ดังน้ี (1) โครง 
สรางองคการ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (3) ความรับ 
ผิดชอบ (4) การไดรับการยอมรับ (5) การสนับสนุน และ
(6) ความยึดมั่นผูกพัน  
 ความหมา ยของคว ามผู ก พันต ออ งค ก า ร 
Herbiniak and Joseph (1972: 556) กลาววา 
ความผูกพันตอองคการเปนปรากฏการณอันเปนผลจาก
ความสัมพันธหรือปฏิกิริยาระหวางบุคคล กับองคการใน
รูปของการลงทุนทางกายและกําลังสติปญญาในชวง
ระยะเวลาหน่ึงซึ่งกอใหเกิด ความรูสึกไมเต็มใจท่ีจะออก
จากองคการ จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ วีรวัฒน 
จตุรวงค  (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาบรรยากาศ 
องคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผลการเปรียบเทียบ
บรรยากาศในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูจําแนก ตามสภาพทางตําแหนง 
โดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ .05  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ บุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 566 คน 
 2. กลุมตัวอยางท่ีใชการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางท่ีจะใชแทนของประชากรท้ังสิ้น 272 คน 
โดยเปนกลุมตัวอยางจากบุคลากรระดับผูบริหาร 42 คน 
และบุคลากร ระดับผูปฏิบัติการจานวน 230 คน 
  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
คา 5 ระดับ  
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. ผูวิจัยทําการขอหนังสือขอความอนุเคราะหจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือนําไปขอ
ความรวมมือในการวิจัยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
 2. สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง 
จํานวน 272 ชุด โดยแจง กําหนดวันท่ีผู วิ จัยขอรับ
แบบสอบถามคืนจากลุมตัวอยางภายใน 15 วันทําการ นํา
แบบสอบถามท่ีไดรับกลับมา ตรวจความสมบูรณ  
 3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาลงรหัสและ
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว เ พ่ือนําไป
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการประมวลผลโดยไดรับแบบสอบถามคืน
ครบ 272 ฉบับ คิดเปน 100% 

การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง

มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ประมวลผล มีรายละเอียดการวิเคราะห ดังตอไปน้ี  
 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวน
บุคคล ไคแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ งาน และ
รายไดโดยใชสถิติวิเคราะหหาคารอยละ (percentage) 
และคาความถ่ี (frequency)  
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  จํานวน 8 ดาน โดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ย 
(mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบรรยากาศองคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จํานวน 5 ดาน โดยใชสถิติการคาเฉลี่ย (mean) และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

4. วิเคราะหขอมูลเ ก่ียวกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  จํานวน 3 ดาน โดยใชสถิติการคาหาเฉลี่ย 
(mean)  แ ล ะส วน เ บ่ี ย ง เ บนมาต ร ฐาน  ( standard 
deviation)  

5. วิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานและบรรยากาศองคการกับความผูกพัน
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ตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยใชสถิติทดสอบสมมติฐาน (analysis statistics) 
นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหพันธเพียรสัน
(Pearson’product moment correlation) 
 
ผลการวิจัย  

สรุปผลการวิจัยการวิจัย ความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการทํางานและบรรยากาศ องคการกับ
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยพบวา  

1. บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ ชีวิตในการ
ทํางานอยูในระดับมาก 7 ดาน ไดแก ดานผลตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไมเปน
อันตรายตอสุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ดานสังคมสัมพันธ ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะ
อิสระจากงาน และดานความภาคภูมิใจในองคการ และอยู
ในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานความกาวหนาในงาน  

2. บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  มีระดับความคิดเห็นเ ก่ียวกับ บรรยากาศ
องคการอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานโครงสราง
องคการ ดานมาตรฐานการปฏิ บัติ งาน ดานความ
รับผิดชอบในงาน ดานไดรับการยอมรับ และดานการ
สนับสนุน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอของแตละ
ดาน 

3. บุคคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกผันตอ
องคการอยูในระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานความเช่ือถือ
อยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคการ และ ดานความคาดหวังท่ีจะใชความพยายามเพ่ือ
ประโยชนตอองคการ สําหรับดานความปรารถนาท่ีจะ
ดํารงรักษาการเปนสมาชิกขององคการ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 

4. คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคการของบุคคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย พบวา ความสัมพันธในภาพรวมระหวางคุณภาพ
ชี วิ ต ในกา ร ทํ า ง าน กับค ว ามผู ก พันต ออ งค ก า ร มี
ความสัมพันธทางบวกในระดับคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

5. ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในภาพ
รวมอยูในระดับคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  

 
อภิปรายผลการวิจัย  

ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบในการวิจัยครั้งน้ี 
ดังตอไปน้ี  

1. บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ ชีวิตในการ
ทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ใหความสําคัญในการสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จ อาทิ 
การจัดทํามาตรฐานการใหเงินเดือนและสวัสดิการ การ
บํารุงรักษาสภาพแวดลอมและสถานท่ีทํางานใหพรอมตอ
การปฏิบัติงานอยูเสมอ ท้ังน้ีเน่ืองจากการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานเพ่ือใหบุคลากรมีความรัก ความผูกพัน
และเกิดความรูสึกเชิงบวกตอองคการ  

2. บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ บรรยากาศองคการ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ใหความสําคัญอยางมากในการสราง
บรรยากาศองคการท้ังบรรยากาศองคการท่ีเปนรูปธรรม 
และบรรยากาศองคการท่ีเปนนามธรรม ซึ่ งมีผลตอ 
ทัศนคติในการทํางานของบุคลากรการสราง มาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีดีก็สงผลใหเกิดบรรยากาศองคการท่ีดีดวย
เชนกัน ผูวิจัยมีความเห็นวาบรรยากาศองคการเปนสวน
สําคัญในการปฏิบัติงานเพราะเปนภาพโดยรวม ของ
องคการ ไมวาจะเปนลักษณะทางกายภาพหรือชีวภาพ 
ซึ่งลวนแตสงผลกระทบตอบุคลากรดวยกันท้ังสิ้น 

3. บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกผันตอ
องคการในภาพรวมอยู ในระดับมาก ท้ัง น้ีเ น่ืองจาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใหความสําคัญกับการสงเสริม
ความผูกพันตอองคการเปนอยางมาก ผูวิจัยมีความเห็นวา
ฝายทรัพยากรบุคคลเลง็เห็นวาการเสรมิสรางประสิทธิภาพ
ขององคการคือการดูแลรักษาบุคลากรใหมีความผูกพัน ตอ
องคการและเช่ือวาหากบุคลากรมีความสุขก็จะชวยใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเน่ือง  
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4. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยอยูในระดับคอนขาง
สูงอยางมีนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ 0.01 (r =.630) ท้ังน้ี
เน่ืองจากการจัดสวัสดิการหรือกระบวนการทํางานของ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีการสื่อสารและใหบุคลากรมี
ส ว น ร ว ม ในกา ร เ สนอแ นะอยู เ ส มอจึ ง ทํ า ให เ กิ ด
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคการอยูในระดับคอนขางสูง  

5. ความสัมพันธระหวางปจจัยดนบรรยากาศ
องคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยใน
ระดับคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
(r=.649) ท้ังน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยได
สงเสริมบรรยากาศในองคการท้ังท่ีเปนรูปธรรมเชน 
สถานท่ีในการทํางาน อุปกรณเครื่องใชภายในองคการ 
รวมท้ังในแบบนามธรรม เชน นโยบายการบริหาร
ความสัมพันธระหวางกันภายในหนวยงานท้ังหมดเพ่ือ
ตองการสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีและความผูกพัน
ตอองคการ  

 
ขอเสนอแนะ  

1. ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ถือ
เปนคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรท่ีเห็นไดชัดเจน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยควรมีการกําหนดโครงสราง
เงินเดือน สวัสดิการ รวมท้ัง กําหนดระยะเวลาในการ
ทบทวนโครงสรางเ งินเดือนและระบบสวัสดิการให
สอดคลองกับสภาพ เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  

2. ดานสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพ ในดานน้ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยควรสราง
ความตระหนักใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในการหรือแมแตการปองกันปญหาสุขภาพท่ีเกิด
จากการทํางาน เชน การรณรงคเรื่องการปองกันโรคท่ีเกิด
จากการทํางาน กิจกรรมสรางความตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตประจําวัน  

3. ดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแตเดิมมีการสงเสริมการพัฒนา
บุคลากรอยูอยางสม่ําเสมอ ซึ่งนับเปนเรื่องท่ีเปนประโยชน
ตอบุคลากรโดยตรงเพราะเปนการสรางคุณคาในตนเอง
ของบุคลากร แตอาจจะเพ่ิมเติมในเรื่องของการสราง

แผนพัฒนารายบุคคลหรือแผนพัฒนาทีมงานใหเกิดเปน
รูปธรรมและสามารถตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู
ของบุคลากร  

4. ดานความกาวหนาในงาน จากผลการศึกษา
จะพบวาดานความกาวหนาในงานมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการนอยท่ีสุด อน่ึงมหาวิทยาลัยเปน
สถานศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลัก คือการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ ทัศนคติของบุคลากรสาย
สนับสนุนในเปนบุคลากรจึงตางจากบุคลากรสายวิชาการ 
ซึ่งการสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรจึงเปนสิ่งท่ีชวย
รักษาทรัพยากรบุคคลในระยะยาว  

5. ดานสังคมสัมพันธ การบริหารจัดการของ
องคการอาจจะมีการสอแทรกกิจกรรมในการเ ช่ือม
ความสัมพันธระหวางหนวยงานมากข้ึน อาจจะมีงานใน
รูปแบบการจัดตั้งทีมงานระหวางหนวยงานมากข้ึน และ
ระดมความคิดเห็นและกระจายความรับผิดชอบใหแตละ
หนวยงานเปนผูดูแลรับผิดชอบ  

6. ดานลักษณะการบริหารงาน จากผลการวิจัย
พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานดานน้ีมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง ซึ่งหากตองการ
เพ่ิมองคการใหมากข้ึน องคการควรจะมีการจัด กิจกรรมท่ี
ใหบุคลากรทุกระดับเขารวมได  

7. ดานภาวะอิสระจากงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยควรสงเสริมกิจกรรมท่ีไมไดเก่ียวของกับการ
ทํางานโดยตรงแตชวยอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมน้ัน ๆ เชน สถานท่ี งบประมาณ หรือบุคลากร 
และสรางสมดุลในการใชชีวิต 

 8. ดานความภาคภูมิใจในองคการ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยมีการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการเพ่ือ
สังคมอยูอยางตอเน่ือง แตหากตองการใหบุคลากรมีสวน
รวมมากข้ึนและกระจายไปในทุกระดับ  

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในการนําแนวคิด
เก่ียวกับบรรยากาศองคการเปนเครือ่งมือในการสรางความ
ผูกพันตอองคการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีดังน้ี 

1. ดานโครงสรางองคการ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยควรมีการปรับปรุงหรือทบทวนโครงสรางหนาท่ี
การทํางานตลอดจนสรางแบบบรรยายหนาท่ีงานในแตละ
ตําแหนงเพ่ือใหเกิดความชัดเจนตอเปาหมายและตัวช้ีวัด
รายตําแหนง  
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2. ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยควรปฏิบัติตามระบบการประเมินคุณภาพ
ตางๆท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดท้ังองคการภายนอกและ
องคการภายในมหาวิทยาลัยท่ีตรวจสอบอยางเครงครัด 
รวมท้ังมีการทบทวนระบบ 

3. ดานความรับผิดชอบในงานการสงเสริมให
บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอาจจะทําโดย
การสรางระบบงานทํางานแบบพ่ีเลี้ยงหรือการหมุนเวียน
การทํางานเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและความตอเน่ืองใน
การปฏิบัติหนาท่ีแทนกัน 

4. ดานการไดรับการยอมรับ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยควรจัดกิจกรรมท่ีทําใหไดแสดงความสามารถใน
ดานตางๆ เชน การแขงขันเรื่องการจัดการความรูใน
หนวยงานของตนเอง การสรางระบบชุมชนนักปฏิบัติใน
งานท่ีมีความคลายคลึงกัน  

5. ดานการสนับสนุน มหาวิทยาลัยควรนําขอมูล
ท่ีไดจากการเสนอแนะมาพิจารณาวาบุคลากรมีความ
จําเปนในดานใด  
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