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อดีตหรือปจจุบันท่ีสงผลสําคัญกับการดํารงชวีิตของคนเรา 
Past or Present That Importantly Affects How We Live Our lives  

 
สมาน อัศวภูมิ01 

 
บทคัดยอ 

เช่ือวาคนสวนใหญรวมทั้งผูเขียนในอดีตดวย เคยเช่ือวาอดีตเปนปจจัยที่ทําใหเราเปน
อยางที่เปนอยูปจจุบันและอนาคตของคนเรา แตถาผมจะเสนอวา “การรับรูและทัศนคติใน
ปจจุบันของเราตางหากที่มีผลสําคัญตอการใชชีวิตของคนเราในปจจุบันและอนาคต” แลว 
เช่ือวาบางทานคงบอกวา ผมเสียสติไปแนๆ แตพอไดศึกษาแนวคิดของ Adler จึงพบอีก
แนวคิดหน่ึงที่แตกตางไปจากแนวคิดของ Freud จึงเปนแรงบันดาลใจใหเขียนบทความน้ี เพ่ือ
สนับสนุนสิ่งที่ผูเขียนสนใจมากวาสิบปที่ผานมา บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือช้ีใหเห็นถึง
แนวคิดของนักทฤษฎีที่ ย่ิงใหญสองทาน คนหน่ึงคือ Freud ซึ่งมีอิทธิพลตอความคิดทาง
วิชาการของผูเขียนมากวาสี่สิบป อีกคนหน่ึงคือ Adler ซึ่งก็คงมีอิทธิพลตอวงวิชาการมา
ยาวนานเชนกัน เพียงแตผูเขียนเพ่ิงไดศึกษาแนวคิดของเขาเมื่อไมนานมาน่ีเอง แตตรงใจและ
เห็นวานาจะเปนประโยชนจึงไดนํามาแลกเปลี่ยนกันวันน้ีครับ  
คําสําคัญ: อดีตหรือปจจุบัน ผลสําคัญ ชีวิตของเรา 
 
Abstract 

I believed that most people, like me in the past, used to believe that 
past experiences were factors that our present and future lives depend on. But, 
if I propose that “ our perceptions of the past and present attitudes pay 
important role on our present and future lives” , someone might say that I was 
insane.  However, after I happened to come across Adler’ s theory, I found the 
opposite theory of Freud’s. This inspired me to write this article to support my 
belief that has been my interest for the last ten years.  This article aimed to 
point out the different thoughts of the two magnificent theorists.  The ONE, 
Freud, who had influenced me over forty years while the OTHER, Adler, who 
might have been long influenced the academic society, but I just happened to 

                                                            
1 รองศาสตราจารย, ดร. , ขาราชการบํานาญ และอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
(Associate Professor, Dr., Retired Government Official and a Part Time Lecturer at Sisaket 
Rajabhat University)  
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come across his theory not long ago, but hit my mind, and though it might be 
useful to share today.  
Keywords: Past or Present, Affect, Our Lives 
 
แรงจูงใจในการเขียนบทความ  

กวาครึ่งหน่ึงของชีวิตที่ผูเขียนเช่ือเรื่องอิทธิพลของชีวิตในวัยเด็ก ประสบการณใน
อดีต สภาพแวดลอม รวมทั้งกรรมเกา เปนปจจัยหรือตัวกําหนดชีวิตของตัวเอง นอกจากน้ีแลว 
แนวคิด ทฤษฎีที่เลาเรียนในการเตรียมตัวเปนครู โดยเฉพาะหลักจิตวิทยาตามแนวคิดของ 
Freud ทําใหผูเขียนเช่ือตามหลักคิดที่กลาวมาขางตนอยางสนิทใจ 

ในอดีตน้ัน ผูเขียนเปนคนที่สุขภาพไมคอยดี ในป 2513 เคยตรวจพบวาปวยเปนโรค
ใบไมตับและหมอบอกวาอาจจะมีชีวิตอยูไดไมเกิน 5 ป แตก็รอด อยางไรก็ตาม ในป 2522 
เปนโรคขาดอาหารอยางรุนแรง ป 2525 เปนไวรัสตับอักเสบ ป 2528 เปนโรคสะเก็ดเงิน ป 
2530 มีไขมันในเสนเลือดสูง และปวยหนักที่สุด คือ ในป 2549 และทุกครั้งที่ปวยก็โทษกรรม
เกาและทําใจยอมรับโชคชะตาโดยดุษฎี และเมื่อหายปวยก็นึกขอบคุณความดีที่สรางไว จึง
เขาใจวาน่ันเปนสวนเก้ือหนุนใหมีชีวิตรอดเพ่ือทําดีกันตอไป อยางไรก็ดีการเจ็บปวยในป 
2549 เปนการปวยหนักถึงจุดที่เรียกวาตายแลวฟน และตองนอนรักษาตัวอยูหลายเดือน จึงได
มีเวลานอนทบทวนวาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง และทําไมการเจ็บปวยครั้งสุดทายกับที่ปวยในป 
2549 จึงทิ้งชวงเวลาหางกันเกือบ 20 ป และขณะเดียวกันลูกศิษยที่มาเย่ียมก็มีหนังสือ วีดิ
ทัศน เทปเสียง แนะนําการดูแลตัวเอง รวมถึงคําบรรยายธรรมะ มาฝากดวย จึงไดศึกษา
แนวคิดเหลาน้ันเพ่ิมเติม  
 จากประสบการณที่ผานมา ผนวกกับขอมูลใหม และบทสรุปจากการไตรตรอง จึงได
ขอสรุปวา (1) รางกายของคนเรามีความอดทนและพรอมจะมีชีวิตอยูมากกวาที่จะตาย (2) 
ชีวิตเราจะเปนอยางไรอยูที่การปฏิบัติตัวของเรา และ (3) การปฏิบัติตัวของเราจะเปนอยางไร
ขึ้นอยูกับการรับรูและการตีความประสบการณของเราและการตัดสินใจ ณ ปจจุบัน มากกวา
ปจจัยหรืออิทธิพลในอดีต จึงนํามาสูขอสรุปที่วา “กรรมเกาเปนแคปจจัยที่ทําใหไดเกิดมาใน
ชาติน้ีเทาน้ัน สวนชีวิตชาติน้ีจะเปนอยางไรเปนการตัดสินใจและฝมือของชาติน้ีทั้งสิ้น” (สมาน 
อัศวภูมิ, 2553) ขอสรุปดังกลาวกินความรวมถึงประสบการณและการปฏิบัติตนที่ผานมาใน
ชาติน้ีดวยวา สิ่งเหลาน้ันเปนแคปจจัยใหเราเปนออยางที่เราเปนมาถึง ณ จุดปจจุบันน้ีเทาน้ัน 
แตวันน้ีหรือวันพรุงน้ีจะเปนอยางไร ขึ้นอยูกับการตัดสินใจและกระทํา ณ ปจจุบันเปนสําคัญ 
น่ีคือจุดเปลี่ยนของแนวคิดและชีวิตของผูเขียนในชวงสิบปที่ผานมา จากคนที่ไมเคยคิดวาจะมี
ชีวิตอยูจนไดเกษียณอายุราชการ มาเปนคนที่ประกาศตัวเองวาจะอยูจนไดฉลองวันเกิดปที่ 
100 ครับ 



 

 

 

 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.1 January-March 2018  3 

 ขอคนพบขางตนน้ี ไดแตนํามาใชกับตนเองและผูสนใจในวงสนทนาวงแคบทั่วไป 
มากกวาจะนําเสนอตอสาธารณะ หรือเขียนเปนบทความ แตเมื่อประมาณเดือนที่แลว ผูเขียน
ไดซื้อหนังสือที่เขียนโดยนักวิชาการชาวญี่ปุน (โยซุเกะ, นิพาดา เขียวอุไร, 2515: แปล) ผูแตง
ไดนําเสนอแนวคิดเชิงจิตวิทยาของ Adler ไวอยางนาสนใจมาก และเปนหนังอีกเลมที่ผูเขียน
อานแลวไมอยากวาง และอานจนจบเลมภายในไมก่ีวัน และหลังจากน้ันก็ไดศึกษาแนวคิดของ
นักวิชาการทานน้ีตออีกในอินเตอรเน็ตและสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของมาอานอีก
หลายเลม จนมั่นใจและอยากนําเรื่องน้ีมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสนใจครับ แตกอนจะนําเสนอ
สาระสําคัญในแนวคิดของ Adler ผูเขียนใครกลาวถึงแนวคิดสําคัญบางสวนของแนวคิดของ 
Freud ซึ่งเปนแนวคิดที่ตรงกันขามของ Adler ดังจะไดกลาวถึงตอไป  
  
แนวคิดพืน้ฐานของ Freud 
 Freud มีผลงานทางวิชาการและเสนอทฤษฎีทางจิตวิทยาไวหลายทฤษฎี ที่โดงดัง
มากสวนหน่ึงก็คือการศึกษาวิเคราะหจิต ซึ่ง Freud (Journal Psyche, 2017) ไดแบงจิต
ออกเปน 3 ลักษณะ คือ จิตสํานึก (Conscious Mind) จิตก่ึงสํานึก (Subconscious Mind) 
และจิตใตสํานึก (Unconscious Mind) จิตสํานึกเปนสภาวะจิตที่รูตัวอยู วาคิดอะไร และทํา
อะไร จิตก่ึงสํานึกเปนสภาวะจิตที่รับรูแตไมแสดงออกมา แตก็พรอมที่จะนํามาใชไดทุกเมื่อ 
สวนจิตใตสํานึกน้ันเปนสภาวะจิตที่ไมรูตัวตน เปนจิตจัดเก็บตระกอนความคิดและความจําไว
เพ่ือจําเปนเรียกใชในอนาคต เปนสวนที่เปนผลึกความคิด ความเช่ือ ลักษณะนิสัย หรือสันดาน
ของบุคคล   
 Freud (Feldman, 1996) กลาวถึงโครงสรางของจิตไว 3 สวนที่สําคัญคือ อิด (Id) อี
โก (Ego) และซุปเปอรอีโก (Superego) อิดเปนการแสดงออกตามความตองการพ้ืนฐานของ
คนเราที่ยังไมไดกลั่นกรองหรือขัดเกลา คือคิดอยางไรก็ทําอยางน้ันตามใจปรารถนา สวนอีโก
เปนการแสดงออกความตองการที่กลั่นกรอง โดยพิจารณาโดยกฎกติกา หรือปทัสถานของ
สังคม และซุปเปอรอีโกเปนการคิดและแสดงออกตามหลักมโนธรรมหรือสิ่งที่ควรจะเปนสูงสุด
ที่มนุษยพึงปฏิบัติตอกัน  
 นอกจากแนวคิดสําคัญทั้งสองดังกลาวขางตน Freud ยังเปนตนตํารับของจิต
วิเคราะหและแนวคิดที่วาประสบการณในอดีตและสิ่งแวดลอม เปนปจจัยและเง่ือนไขสําคัญ
ของการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของบุคคลในปจจุบัน หมายความวาคนเราจะเปนแบบไหน
อยางไรน้ัน ชีวิตในอดีตเปนตัวกําหนด    
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แนวคิดพื้นฐานของ Adler 
 ยอมรับวาผูเขียนไมเคยไดยินหรืออานแนวคิดของ Adler มากอนจนกระทั่งไดอาน
หนังสือ “กลาที่จะถูกเกลียด” (โยซุเกะ, นิพาดา เขียวอุไร, 2515: แปล) เมื่อเดือนที่แลว จาก
หนังสือเลมดังกลาวทําใหผูเขียนสืบคนแนวคิดของ Adler จากหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับจิตวิทยา
หลายเลม และจากสื่อสืบคนทางอินเตอรเน็ต แตก็พบวาไมคอยมีใครเขียนถึงทฤษฎีของ 
Adler มากนัก ดังเชน Feldman (1996) กลาวถึง Adler ไวสั้นๆ เพียงวา Adler เปน
นักจิตวิทยา Neo-Freudian ที่ช้ีวาแนวคิดของ Freud น้ันเนนเรื่องแรงขับทางเพศที่เปนตัว
กํากับพฤติกรรมของคนเรา ซึ่งไมนาจะจริง แตสิ่งที่เปนแรงขับของคนเราน้ันคือความตองการ
ที่จะเปนเลิศ หรือไดสิ่งที่ดีที่สุด แตที่ประสบการณครอบงําทําใหผูใหญจํานวนไมนอยไมยอม
เปลี่ยนแปลงตนเองและกาวขามขอจํากัดน้ันเพราะยังไมเขาใจโลกอยางเพียงพอ ทั้ง ๆ ที่ใน
ความเปนจริงแลว คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเปาหมายของชีวิตที่เราปรารถนาโดยไม
ติดยึดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในอดีต ประสบการณอาจจะสรางบาดแผลในใจเรา แตไมสามารถ
ทํารายเราได สวนในหนังสือของ Berk (1993) กลาวถึง Adler เฉพาะในสวนที่เปนผลงานวิจัย
ที่เขาเปนผูวิจัยรวมเก่ียวกับการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนซึ่งพบวานักเรียนออนในวิชา
คณิตศาสตรเปนผลมาจากผูปกครองและครูเช่ือวานักเรียนเหลาน้ันขาดความสามารถดาน
คณิตศาสตร ทําใหนักเรียนยอมรับและเปนไปตามความเช่ือของผูปกครองและครูที่ยัดเยียดให  
 Carley (2015) กลาวถึงแรงจูงใจของบุคคลตามแนวคิดของ Adler วาแตกตางไป
จากแนวคิดของ Freud และ Klein โดยเห็นวาบุคคลสามารถเลือกที่จะเปนตามแบบที่เขา
ตองการ จะเปนไดทั้งปจจุบันและอนาคต ไมวาชีวิตที่ผานมาเขาจะเปนเชนไร ชีวิตในปจจุบัน
หรืออนาคตจะเปนอยางไรอยูที่การคาดการณอนาคตของตัวเองที่อยากจะเปน และ Carley 
สรุปสาระสําคัญของทฤษฎีจิตวิทยาเอกัตบุคคล (Individual Psychological Theory) ของ 
Adler ไว 6 ประการ คือ (1) บุคคลมุงมั่นจะประสบผลสําเร็จอยางมีเปาหมายไดทุกเรื่องอยาง
อิสระและปราศจากเง่ือนไขความเปนมาของอดีต (2) การมุงมั่นสูความสําเร็จของแตละบุคคล
ขึ้นอยูกับตัวเขาเองเปนหลัก คนอ่ืนหรือสภาพแวดลอมไมเปนเง่ือนไขหรืออุปสรรคแตอยางใด 
(3) ความสม่ําเสมอและเอกเฉพาะตน (และน่ีคือจุดเดนที่ Adler เรียกทฤษฎีของเขาวา 
Individual Psychological Theory) คนแตละคนมีลักษณะเฉพาะของตนเองและความคง
เสนคงวาในบุคลิกของตน (4) คุณคาในสิ่งที่บุคคลกระทําตองเปนสิ่งที่สังคมยอมรับ (5) 
โครงสรางคุณลักษณะที่บุคคลประพฤติอยูน้ันจะพัฒนาเปนตัวตนของบุคคลน้ัน และ (6) พลัง
สรางสรรคที่ควบคุมตัวตนของบุคคล ซึ่งเปนตัวกํากับและผลักดันบุคคลในการพัฒนา
บุคลิกภาพเฉพาะตนของแตละบุคคล กลาวโดยสรุปก็คือบุคคลจะเปนอยางไรขึ้นอยูการ
ตัดสินใจและการกระทําของตนเอง จึงไมอาจจะโทษใครหรือสิ่งแวดลอมครับ  

แนวคิดในการเขียนหนังสือ “กลาที่จะถูกเกลียด” ต้ังอยูบนพ้ืนฐานแนวคิดของทฤษฎี 
Adler ดังกลาวขางตน แตเปนหนังสือที่เขียนตามแนวการสอนของ Socrates คือเปนแบบ
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สนทนากันระหวางนักปรัชญากับชายหนุมคนหน่ึง โดยการยกประเด็นที่เปนความเช่ือ
โดยทั่วไปของบุคคลและแนวคิดของ Freud แลวถกเถียงและช้ีประเด็นเดียวกันในมุมมองของ 
Adler โดยสาระสรุปก็คือผูแตงซึ่งสะทอนแนวคิดของ Adler ผานนักปรัชญาเพ่ือช้ีใหเห็นวา
เหตุการณที่บุคคลประสบมาในอดีต ประสบการณ และสภาพแวดลอม ไมสามารถมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของบุคคลน้ันทั้งในปจจุบันและอนาคตได นอกจากเขาจะเลือกใชเหตุการณ 
ประสบการณ หรือสภาพแวดลอมเหลาน้ันเพ่ือประโยชนในเปาประสงคที่เขาตองการใน
ขณะน้ัน เชน คนที่ชอบอยูคนเดียวและไมชอบสังคม อาจจะบอกวาน่ันคือชีวิตที่พอกับแม
กระทํากับเขาตอนเปนเด็ก พอโตขึ้นเขาจึงมีนิสัยแบบน้ี ดังน้ันอยามาโทษเขานะ ทั้ง ๆ ที่จริง
แลวถาเขาอยากจะเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินชีวิตของเขาใหมก็ได และเปลี่ยนไดทันทีถา
เขาตองการเปลี่ยน และการที่เขาใชอดีตมาเปนขออาง ก็เพียงเพ่ือตองการอยูคนเดียวและไม
อยากเขาสังคมเทาน้ัน และประโยชนซอนเรนของการที่เขาชอบอยูคนเดียวและไมเขาสังคม
อาจจะมีอยางอ่ืนดวย เชน พอ แม ญาติพ่ีนองอาจจะสนใจและใสใจเขามากขึ้น เพ่ือนฝูง
อาจจะสนใจและหวงใยเปนพิเศษ เปนตน เขาจึงไมอยากเปลี่ยน ทั้ง ๆ ที่ถาตองการเปลี่ยนก็
เปลี่ยนไดทันที ซึ่งแนวคิดเชนน้ีถูกใจผูเขียนอยางย่ิง ดังกลาวมาแลวขางตน  
 
คนเราลิขิตชีวิตตนเองได  
 ดวยผูเขียนเกิดในสังคมศาสนาพุทธ และถูกสอนมาเกือบตลอดชีวิตวา “ชีวิตเราจะ
เปนอยางไรขึ้นกับกรรมเกาที่เราทํา ทั้งในชาติกอนและชาติน้ี” และบอยครั้งเมื่อมีใครประสบ
เหตุใด หรือมีใครสักคนที่ตองตายจากเราไปดวยอุบัติเหตุ หรือกอนเวลาอันควร เราก็จะ
ปลอบใจกันวาเขาทําบุญมาเทาน้ันเทาน้ี 1

2  ซึ่งก็เปนเรื่องที่ดีอีกแบบครับ กลาวคืออยางนอยก็
ทําใหคนระมัดระวังการกระทําของตน หรือถามีเหตุไมบังควรเกิดขึ้นกับเราก็เปนทฤษฎีน้ีไว
ปลอบใจไดวา “เปนเวรเปนกรรม” ขณะเดียวกันความเช่ือและความเขาใจดังกลาวก็ทําใหคน
จํานนตอชะตากรรม และปลอยไปตามยถากรรม แทนที่จะคิดและหาทางแกไข ดังชีวิตในชวง
ตนของผูเขียนดังกลาวมาแลว ซึ่งก็ไมทราบวาคนอ่ืนคิดและเปนแบบที่ผูเขียนเปนบางไหม  
 ผูเขียนเช่ือวา คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธจํานวนหน่ึงคิดและเปนเชนที่กลาวมา
ขางตน เชน สมมติวามีคนขี่มอเตอรไซคมาตอนกลางคืนและบังเอิญตกทอระบายนํ้าที่เทศบาล
ขุดทิ้งไว “ตาย” ก็จะบอกวา เขามีบุญมาเทาน้ันและถึงที่ตายพอดี ทั้งๆ ที่ในความเปนจริง
แลว เราสามารถปองกันได คือ มีสัญญาณไฟบอก หรือมีรั้วกั้นตลอดระยะทางที่ขุดทอ เปนตน 
ในชวงกวาครึ่งหน่ึงของชีวิตน้ัน ผูเขียนยอมรับวาจํานนตอเวรกรรม เช่ือวาทุกสิ่งอยางที่เกิด
ขึ้นกับตนเองน้ันเปนลิขิตสวรรคหรือนรก ทุกอยางไดขีดเสนชีวิตไวแลว สวนการดําเนินชีวิต
เปนเพียงการแกไขสิ่งตางๆ ตามอาการ แตพอปวยหนักในป 2549 และไดมีเวลาไตรตรองก็
พบวา จริงๆ แลวเรานาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได และเริ่มเปลี่ยนตนเองต้ังแตนอนรักษาตัว
                                                            
2

 แก่นของศาสนาจริง ๆ สอนอย่างนัน้หรือเปลา่ก็ไมมี่ใครพิสจูน์ได้ครับ  
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อยูบนเตียง และทํามาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน อานหนังสือที่จะชวยใหตนเองดีขึ้น และนํามา
ทดลองใชกับตนเองทันที ซึ่งก็ไดผล จนไดขอสรุปวา “คนเราเปลี่ยนแปลงตนเองไดทุกเรื่อง 
โดยไมมีเง่ือนไขหรือขอแม” หรือสรุปสั้นๆ ก็คือ “ลิขิตชีวิตตนเองได” น่ันเอง ดังน้ันเมื่อได
อานแนวคิดของ Adler จึงถูกใจมาก จนนํามาเขียนเปนบทความน้ีเพ่ือนักการศึกษาและ
ผูสนใจทั่วไปจะไดพิจารณาดูครับ 
 จากประสบการณของผูเขียนและแนวคิดของ Adler ทีส่รปุมาขางตน พอสรุปไดวา  

1. เหตุการณ ประสบการณ และสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราในชวงที่ผานมา นับต้ังแต
การไดเกิดเปนใคร พอแม หรือญาติพ่ีนองเลี้ยงดูแบบไหน เขาโรงเรียนและครูสอนเรามา
อยางไร และผานมาน้ันมีการดําเนินชีวิตมาอยางไร ทั้งหมดน้ีเปนเพียงปจจัยตนที่ทําใหเปนอยู
อยางที่เปนอยูในปจจุบัน ถาเปนเรื่องของกรรมเกาก็คือ เปนสิ่งที่ทําใหเราไดเปนเรา ณ 
ปจจุบันเทาน้ัน ประสบการณทั้งหมดจะมีผลตอเราอยางไรอยูที่การรับรูและการตีความของ
เรา ณ ปจจุบัน และสิ่งที่เราจะตัดสินใจและลงมือทําตอนน้ีจะเปนแบบไหน และในอนาคตเรา
จะเอาอยางไร “เปนฝมือของเราเองลวนๆ” ครับ อยางโทษกรรมเกา หรือคนอ่ืน หรือ
สิ่งแวดลอมเลยครับ ไมมีใครทําใหเราเปนอยางที่เราเปนได นอกจากตัวเราเอง “ชีวิตเปนของ
เรา จงเลือกเปนตัวของตัวเอง” ครับ  

2. คนเราทุกคนมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมายกันทุกคน เพียงแตวาเปาหมายน้ันตนเอง
เปนผูกําหนดหรือไม มีความชัดเจนเพียงใด ยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไดไหม และจะพูด
ออกมาหรือไมเทาน้ัน เปาหมายชีวิตของเราน้ันเปนเปาหมายจริง หรือเปาหมายหลอก หรือ
เปนแคขออางเพ่ืออําพรางตนเอง หรือแกตัวไปวันๆ ดังน้ันถาตองการใชชีวิตอยางมีคุณคา มี
ความหมาย และเพ่ือความสําเร็จในชีวิตแลว ตองหาเปาหมายชีวิตของตนใหเจอ และกลาที่จะ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเปาหมายที่กําหนดไว ดังที่ผูเขียนเคยกลาวไววา “คนที่เดินทางโดยไมรูจะไป
ไหน (ไมมีเปาหมาย) จะไมมีวันถึงจุดหมายปลายทาง” (สมาน อัศวภูม,ิ 2539)  

3. ความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในอดีตอาจจะเปน “พลังสํารอง” ในการ
ตัดสินใจและเดินทางตอไปของชีวิต แตเราจะใชเพียงแคพลังสํารองที่เรามี เราก็ไมมีวันที่จะทํา
ไดดีกวาที่เคยทํามา จึงไมอาจจะสรางความเปลี่ยนแปลงและความแตกตางใหกับชีวิตของตน
ได  

4. ผูเขียนเห็นวา “เราทุกคนโชคดีมากที่ไดเกิดเปนคน และไมรูวาชาติไหนจะได
เกิดอีก และเกิดแลวจะไดเปนคนอีกไหม” แตชาติน้ีเปนคนแลว จึงควรที่จะใชความเปนคน
ใหคุมและมีคุณคาที่สุดครับ และจําไววา “กรรมเกาเปนแคปจจัยที่ทําใหเราไดเกิดในชาติน้ี 
และแบบน้ี สวนชีวิตที่เหลือในชาติน้ีจะเปนอยางไร เปนฝมือของเราเองทั้งสิ้น” โปรดอยาโทษ
ฟาดิน หรือคนอ่ืนครับ  

5. คิดไดใหลงมือทําทันทีครับ   
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การนําใชแนวคิดในชีวิตและการงาน   
 โดยภาพรวมๆ แลว การดํารงชีวิตของคนเราประกอบดวยสองสวนใหญๆ คือ “การ
ดํารงชีวิตและการทํางาน” ในการทํางานน้ันทานอาจจะทํางานสวนตัว เปนลูกจางคนอ่ืน หรือ
เปนขาราชการ ซึ่งไมวาทานจะทํางานอะไร ผูเขียนเช่ือวาแนวคิดที่นําเสนอมาขางตนจะสงผล
สําคัญตอวิธีการทํางานของทานไมมากก็นอย ถาทานเช่ือเรื่องกรรมเกามีอิทธิพลตอชีวิตแบบ
แกไมไดตามแนวคิดของ Freud ทานก็จะมีแนวปฏิบัติในการทํางานอีกแบบหน่ึง และถาเพ่ือน
รวมงานเปนแบบน้ีก็จะมีวัฒนธรรมการทํางานขององคการแบบหน่ึง สวนในทางตรงกันขาม 
หากทานเช่ือวากรรมเกาเปนแคปจจัยที่สงผลใหทานมาถึงปจจุบันและที่กําลังเปนอยูเทาน้ัน 
สวนตอจากน้ีไปจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับการตัดสินใจและการกระทําของตนเองเทาน้ัน วิธี
ทํางานของทานก็จะเปลี่ยนไปทันที ย่ิงถาเพ่ือนรวมงานในองคการมีความเช่ือและวิถีชีวิตแบบ
น้ีแลว เช่ือวาวัฒนธรรมในการทํางานในองคการของทานจะเปนการทํางานเชิงรุกแนนอนครับ  
 การนําใชแนวคิดในการดําเนินชีวิตน้ันมีสองลักษณะคือ ชีวิตสวนตัว และชีวิตทาง
สังคม สําหรับการนําใชแนวคิดในชีวิตสวนตัวแลวไมใชเรื่องยากเลยครับ ทานเช่ือแบบไหนก็
ทําตัวตามความเช่ือน้ันไดเลย บทความน้ีเปนเพียงขอมูลประกอบการตัดสินใจที่จะทําตอไป
เทาน้ัน ทานจะเลือกแบบไหนก็เปนเอกสิทธ์ิของชีวิตครับ แตถาทานประสงคจะเปลี่ยนแปลง
จากแบบของ Freud เปน Adler ผูเขียนขอใหกําลังใจ และบทความน้ีนาจะเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจของทานไดดีย่ิงขึ้น ขอแตไมควรลังเลครับ คิดไดทําทันดีครับ  

การนําใชแนวคิดน้ีในทางสังคม ถาเปนสังคมสวนตัว คือครอบครัวและญาติมิตร 
ผูเขียนขอฝากใหนําไปขยายตอ ชวยกันคิดและตัดสินใจวาควรจะเลือกเช่ือและทําอยางไรกัน
ตอไปครับ อยางไรก็ตามไมวาจะเกิดอะไรขึ้น เอาครอบครัวเปนที่ต้ังนะครับ สวนการนําใชใน
สังคมทั่วไป ผูเขียนขอฝากแนวคิดน้ีไวเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูครับ เพ่ือชวยเปลี่ยนแปลง
สังคมไทยไดบาง แตในทางปฏิบัติน้ัน ถาเพ่ือนในสังคมทานเห็นดวยกับแนวคิดของ Adler ก็
ลองนําไปทดลองใชในการดําเนินกิจกรรมของกลุมนะครับ ถาเพ่ือนไมเอาดวย ก็ใหถือเสียวา
เปนความรูประดับกลุมก็แลวกันครับ  

ทายน้ีผูเขียนก็หวังวาแนวคิดจากบทความน้ีคงจะเปนทางเลือกใหมสําหรับผูอานและ
ผูสนใจทั่วไปครับ แตถาสิ่งที่นําเสนอขางตนเปนเรื่องเกาสําหรับทาน ผูเขียนก็ตองขออภัยที่
เอามะพราวหาวมาขายสวนใหกับนักวิชาการนะครับ  
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรูหนวย การสรางเวบ็เพจดวยภาษา HTML  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนโดยวิธีใชชดุการสอน 

และการสอนโดยวิธีสอนปกต ิ
The Comparison of The Webpages Creative Unit Learning 

Outcome By HTML Language Of Mathayomsuksa 4 Students  
By Using Instructional Package and Conventional Method 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลการเรียนรูหนวย การสรางเว็บเพจดวย

ภาษา HTML ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอนและการ
สอนโดยวิธีสอนปกติ ในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการทํา
เว็บเพจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลัง
เรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอนและการสอนโดย
วิธีสอนปกติ ในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 ในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการทําเว็บ
เพจและคุณลักษณะอันพึงประสงค ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอนและ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนปกติ  

การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
นาทมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 50 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 
25 คน รวม 50 คน เครื่องมือวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนที่
ใชชุดการสอนและวิธีสอนปกติ ประเภทละ 6 แผน ซึ่งแผนการสอนทั้งสองประเภท มีคุณภาพ
ดานความเหมาะสม ความสอดคลอง ความถูกตอง และความเปนไปได อยูในระดับมากที่สุด 
และมีคาเฉลี่ย 5.00 ทุกดาน ชุดการสอนจํานวน 6 ชุด มีคุณภาพดานความเหมาะสม ความ

                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชธานี 
2 อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี 
3 อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี 
4 อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชธาน ี
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สอดคลอง ความถูกตอง และความเปนไปได อยูในระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ย 5.00 ทุก
ดาน เครื่องมือวัดผลประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาดัชนีความ
สอดคลองระหวาง 0.67-1.00 ดัชนีความไวของขอสอบตัวถูก มีคาระหวาง 0.20-0.50 และ
ดัชนีความไวของขอสอบตัวลวง มีคาระหวาง 0.06-0.22 และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 
0.80 แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกรายการ 
คาอํานาจจําแนกรายขอมีคาระหวาง 0.56-0.80 และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.87 
แบบประเมินทักษะการทําเว็บเพจ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกรายการ คา
อํานาจจําแนกรายขอมีคาระหวาง 0.57-0.80 และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.87 และ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกรายการ คา
อํานาจจําแนกรายขอ มีคาระหวาง 0.51-0.75 และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86 
งานวิจัยน้ีวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังน้ี คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ใช
สถิติที (t-test) กรณีกลุมตัวอยางเดียว สถิติที (t-test) กรณีกลุมตัวอยางที่ไมเปนอิสระตอกัน
และสถิติที (t-test) กรณีกลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน  

ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 
1. ผลการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอนและวิธีสอน

ปกติในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการทําเว็บเพจ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคในกรณีกอนเรียน อยูในระดับตํ่าและตํ่ากวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียนจะอยูในระดับปานกลางถึงสูง เมื่อทดสอบแลวสูง
กวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนสอนและ
หลังสอนโดยวิธีใชชุดการสอนและการสอนโดยวิธีสอนปกติ พบวาการสอนทั้งสองวิธี นักเรียน
มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

3. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีใช
ชุดการสอนและนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนปกติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
วิธีใชชุดการสอน มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะ
การทําเว็บเพจและคุณลักษณะอันพึงประสงค สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนปกติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คําสําคญั:  ผลการเรียนรู  ชุดการสอน 
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Abstract 
The purpose of this research were to 1) study learning outcome of the 

webpage creative unit by HTML language of Mathayomsuksa 4 students by using 
the instructional package and a conventional method in aspects of 
achievement, group process skill, webpage creative skill and desirable 
characteristics 2) compare the learning outcome of the webpage creative unit 
by HTML language before and after using the instructional package and a 
conventional method 3) compare students learning outcome of the webpage 
creative unit by HTML language between using the instructional package and a 
conventional method in aspects of achievement, group process skill, webpage 
creative skill and desirable characteristics. 

The samples in this study were fifty students of Mathayomsuksa 4 
students of Nathomwittaya School in the Secondary Education Office Service 
Area 22 of the academic year 2017. They were selected from 2 classes students 
by using simple random sampling. The research instruments were consisted of 
1) 6 instructional package plans and 6 conventional method plans. The quality 
of them in 4 aspects; appropriateness, consistency, accuracy, and feasibility 
were at highest level, the average was 5.00. 2) 6 instructional packages with 
its’quality in 4 aspects; appropriateness, consistency, accuracy, and feasibility 
were at highest level, the average was 5.00. 3) the achievement test with its 
index of item objective congruence was 0.67-1.00, sensitivity index of true 
choice was 0.20-0.50, false choice was 0.06-0.22 and reliability was 0.80. 4) the 
group process skill evaluation form with its index of item objective congruence 
was 1.00 all items, discrimination power was 0.56-0.80 and reliability was 0.87. 
5) the webpage creative skill evaluation form with its index of item objective 
congruence was 1.00 all items, discrimination power was 0.57-0.80 and reliability 
was 0.87. 6) the desirable characteristics evaluation form with its index of item 
objective congruence was 1.00 all items, discrimination power was 0.51-0.75 and 
reliability was 0.86.  

The data were analyzed by using means, standard deviation, t- test for 
the one sample, t-test for the dependent sample and t-test for the independent 
sample.  
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The results of the research were as follows: 
1 .  In the aspect of learning outcome which consisted of 

achievement, group process skill, the webpage creative skill and the desirable 
characteristics, there were found that in case of before being taught by using 
instructional package and a conventional method, there were at low level and 
lower than the criterion at the level of significance 0. 05.  After being taught by 
using instructional package and a conventional method, there were at medium 
to high level and higher than the criterion at the level of significance 0.05.   

2. The learning outcome in the aspects of achievement of students, 
after being taught by instructional package and conventional method, there 
were higher than before at the level of significance 0.05. 

3.  The learning outcome in the aspects of achievement, group 
process skill, the webpage creative skill and desirable characteristics of students 
whom taught by instructional package were higher than students whom taught 
by a conventional method at the level of significance 0.05. 
Keywords: Learning Outcome, Instructional Package 

 
ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

โลกยุคปจจุบันถือวาเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ 
ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม นําไปสูการปรับตัวเพ่ือใหเกิดความสามารถในการแขงขัน 
ทุกประเทศทั่วโลกกําลังมุงสูกระแสใหมของการเปลี่ยนแปลงที่ เรียกวา สังคมความรู 
(Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) ที่
จะตองใหความสําคัญตอการใชความรูและนวัตกรรม (Innovation) เปนปจจัยหลักในการ
พัฒนา ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหขอมูลขาวสารและความรูเกิดภาวะ “ไรพรหมแดน” 
จึงจําเปนอยางย่ิงที่คนไทยจะตองเรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเก่ียวกับการ
ดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานและแขงขันในสังคมไทย
และสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 183) คอมพิวเตอรไดถูกนํามาใชประโยชนในวงการ
การศึกษาอยางแพรหลาย ทั้งในรูปแบบการสอนและบริการทางการเรียนการสอน เปนสื่อที่
สงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูได ทั้งในรูปแบบตามลําพังดวยตนเองและการเรียนรู
เปนกลุม สาเหตุสําคัญในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษาจึงมีหลายประการ มี
ความสัมพันธ เ ก่ียวเ น่ืองกับการเสริมสรางความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรจึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสังคม การใช
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คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาจึงเปนเรื่องที่ครูตองใหความสําคัญ และเปนอีกเปาหมายหน่ึงใน
การเติมเต็มศักยภาพการเรียนรูและพัฒนาตนเองของผูเรียน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2545: 6) 
การนําคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัยมาใชในการถายทอดความรูจากผูสอนไปสู
ผูเรียน เปนการสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไดดี (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2545: 28) ปจจุบันประเทศไทยไดมุงเนนที่จะสรางรูปแบบการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือเปนทางเลือกใหมในการศึกษาคนควาที่ย่ังยืนและตลอดชีวิต 
(จารุวัส หนูทอง, 2555: 1) ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 2560 - 2574 ซึ่ง
เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ได
นําไปใชเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยต้ังแต
แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของแผนคือ ใหความสําคัญกับการสรางระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเปนกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของมนุษย และรองรับการศึกษา การเรียนรู และความทาทายที่เปนพลวัตของ
โลกศตวรรษที่ 21 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มปป.) 

จากผลการเรียนรูรายวิชาคอมพิวเตอร ดังกรณีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
4 โรงเรียนนาทมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบวา ในป
การศึกษา 2557 นักเรียนมีคะแนนประเมินผลการเรียนรู รอยละ 56.63 ปการศึกษา 2558 
นักเรียนมีคะแนนประเมินผลการเรียนรู รอยละ 58.76 ปการศึกษา 2559 นักเรียนมีคะแนน
ประเมินผลการเรียนรู รอยละ 52.53  (นาทมวิทยา, 2559) ซึ่งจากคะแนนที่นักเรียนทําไดทั้ง
สามปการศึกษา เปนคะแนนที่ตํ่ากวาเกณฑที่ครูผูสอนและสถานศึกษากําหนด คือรอยละ 60 
ของคะแนนเต็ม จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวนใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน ผูวิจัยซึ่งเปนครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอรพบวา ปญหาที่สําคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคือ เน้ือหาที่ผูเรียนจะตองเรียนรูใหเขาใจน้ันประกอบดวยเน้ือหา
มากมาย ทําใหนักเรียนเขาใจยาก ซึ่งเกิดจากตัวผูเรียนที่มีพ้ืนฐานความรูที่แตกตางกัน เรียน
ไปแลวลืม สื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีนอย ไมเพียงพอตอการนําเสนอเน้ือหาตาง ๆ ครู
ตองสอนโดยวิธีการบรรยาย ทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายและขาดทักษะกระบวนการใน
เรื่องความรูและทักษะการปฏิบัติที่จะนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน 

จากสภาพปญหาดังกลาว ครูจึงควรนํานวัตกรรมมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยพิจารณาถึงนวัตกรรมที่เปนสื่อการสอน พบวา ชุดการสอนมีจุดเดน
คือ เปนสื่อการสอนที่จัดทําขึ้นเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่มีความความ
แตกตางระหวางบุคคล โดยจัดใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูตามความสามารถและอัตราการ
เรียนรูของแตละคน ผูเรียนไดประกอบกิจกรรมดวยตนเอง และมีผลยอนกลับทันทีวาตอบถูก
หรือตอบผิด มีการเสริมแรงทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจและตองการที่จะเรียนตอไป ได
เรียนรูทีละนอยๆ ตามลําดับขั้น ตามความสามารถและความสนใจของแตละคน ทําใหผูเรียน
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เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูที่ดีขึ้น ซึ่งครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูแบบ
รายบุคคลหรือเปนกลุมก็ไดตามความตองการ ทั้งน้ีเพ่ือใหผลการวิจัยมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
ผูวิจัยจึงไดนําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติเขามาเปรียบเทียบดวย เพ่ือเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเปน
ประโยชนตอการศึกษาและการทําวิจัยตอไป     

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูหนวย การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม 
ทักษะการทําเว็บเพจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใชชุดการสอนและวิธีสอนปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูหนวย การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
และกอนเรียน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูหนวย การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการกลุม ทักษะการทําเว็บเพจ และคุณลักษณะอันพึงประสงคระหวางที่สอนโดย
วิธีใชชุดการสอนและวิธีปกติ 
   
สมมติฐานการวิจัย 

1. การสอนหนวย การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีใชชุดการสอนและการสอนโดยวิธีสอนปกติ จะทําใหนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีผลการเรียนรูดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการทําเว็บเพจ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

2. การสอนหนวย การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีใชชุดการสอนและการสอนโดยวิธีสอนปกติ จะทําใหนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีผลการเรียนรูดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3. การสอนหนวย การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีใชชุดการสอนจะทําใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการกลุม  ทักษะการทําเว็บเพจ และคุณลักษณะอันพึงประสงคสูงกวาการสอน
โดยวิธีสอนปกติ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตภูลังกา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 
328 คน 

2. กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 โรงเรียนนาทมวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 
50 คน แบงเปนกลุมทดลอง  25 คน กลุมควบคุม 35 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรตน คือ วิธีการสอน ไดแก การสอนโดยวิธีใชชุดการสอน และ การ

สอนโดยวิธีสอนปกติ 
3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรูหนวย การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 

ประกอบดวย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และทักษะการทําเว็บเพจ 

4. เน้ือหา ประกอบดวยเรื่อง 1) ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอินเตอรเนต 2) การ
ออกแบบเว็บเพจเบ้ืองตน 3) พ้ืนฐานภาษา HTML 4) การจัดรูปแบบเอกสาร 5) การจัดการ
ขอความ 6) การใชลิสตสรางรายการ 

5 .ระยะเวลา การวิจัยในครั้งน้ี ดําเนินการในชวงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 
24 มิถุนายน 2560 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห เปนเวลา 6 สัปดาห 
รวม 12 ช่ัวโมง ไมรวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตภูลังกา  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มีโรงเรียน
ในสังกัดจํานวน 5 แหง มีนักเรียนทั้งสิ้น 328 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนาทมวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยวิธีการดังน้ี 

1.2.1 สุมนักเรียนจากกลุมโรงเรียนสหวิทยา เขตภูลังกา 1 โรงเรียน ได
นักเรียนโรงเรียนนาทมวิทยา มีนักเรียน 3 หองเรียน จํานวน 68 คน 
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1.2.2 สุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มา 2 หองจาก 3 หอง ไดมาโดยวิธีการ
สุมอยางงาย 

1.2.3 สุมวิธีจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนหองที่สุมไดในขอ 1.2.2 โดยวิธีสุม
อยางงาย ไดผลดังน้ี 

หองที่ 1 คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุด
การสอน (กลุมทดลอง) จํานวน 25 คน 

หองที่ 2 คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/2 ใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยวิธี
สอนปกติ (กลุมควบคุม) จํานวน 25 คน   

2. การออกแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีออกแบบการวิจัยเปนแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experiment) 

ผูวิจัยใชรูปแบบการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Non-Randomized Control 
Group Pretest-Posttest Design 

3. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู งานวิจัยน้ีใชแผนการจัดการเรียนรู 2 ประเภทคือ แผน

จัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนที่ใชชุดการสอน และแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนปกติ 
กลุมละ 6 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ใชเครื่องมือคือแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) แผนการจัดการเรียนรูแตละประเภท มีคุณภาพเฉลี่ย 5.00 โดยมี
คุณภาพดานความเหมาะสม ความสอดคลอง ความถูกตอง และความเปนไปได อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 5.00 ทุกดาน  

3.2 นวัตกรรมที่ใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน คือชุดการสอนหนวย การ
สรางเว็บเพจดวยภาษา HTML สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 6 ชุด ประเมิน
คุณภาพชุดการสอนโดยใชโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ใชเครื่องมือ คือแบบประเมินมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) ผลจากการประเมิน
โดยผูเช่ียวชาญ มีคุณภาพเฉลี่ย 5.00 โดยมีคุณภาพดานความเหมาะสม ความสอดคลอง 
ความถูกตอง และความเปนไปได อยูในระดับมากที่สุดและมีคาเฉลี่ย 5.00 ทุกดาน 

3.3 เครื่องมือวัดและประเมินผล ประกอบดวย 
3.3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 40 ขอ ซึ่งเปนขอสอบ

แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน  40 ขอ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน มีคา
ดัชนีความสอดคลอง ต้ังแต 0.67 - 100 มีคาดัชนีความไว (S) ของตัวถูกระหวาง 0.20 -0.50 
และมีคาดัชนีความไว (S) ตัวลวงระหวาง 0.06-0.22 มีความเช่ือมั่นโดยวิธีลิ วิงสตัน 
(Livingston) เทากับ 0.80 
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3.3.2 แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม ประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 
3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 ทุกรายการ คาอํานาจจําแนกรายขอ มีคา
ระหวาง 0.56-0.80 และ คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับโดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ0.87 

3.3.3 แบบประเมินทักษะการทําเว็บเพจ ประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 3 
ทาน มีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 ทุกรายการ คาอํานาจจําแนกรายขอมีคาระหวาง 
0.57-0.80 และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับโดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ 0.87  

3.3.4 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ประเมินคุณภาพโดย
ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 ทุกรายการ คาอํานาจจําแนกราย
ขอมีคาระหวาง 0.51-0.75 และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับโดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ 
0.86  

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนาทมวิทยา อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม  มีวิธีดําเนินการดังน้ี 

4.1 ทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษา 
4.2 ทําการทดสอบและประเมินผลกอนเรียนโดยใชเวลา 2 ช่ัวโมง ทั้งกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
4.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัย

สรางขึ้น โดยใชระยะเวลาในการทดลอง เปนเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ทั้งกลุม
ทดลองและ กลุมควบคุมจํานวนกลุมละ 12 ช่ัวโมง ระหวางวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 – 24 
มิถุนายน 2560 รวมทั้งเก็บรวบขอมูลเก่ียวกับ ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการทําเว็บเพจ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ระหวางจัดการเรียนรูทั้งสองแบบควบคูไปดวย 

4.4. ทําการทดสอบและประเมินผลหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับ
แบบทดสอบกอนเรียน โดยใชเวลา 2 ช่ัวโมง 

5.การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี  
5.1 หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
5.2 เปรียบเทียบผลการเรียนรู ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการทํางาน

กลุม ทักษะการทําเว็บเพจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค กับเกณฑที่กําหนดไว คือรอยละ 
60 ของคะแนนเต็มจากการสอนทั้งสองแบบ โดยใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเดียว (One 
Sample t-test) 
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5.3 เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนของการสอนแตละวิธี โดยใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน 
(Dependent Sample t-test) 

5.4 เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
กลุม ทักษะการทําเว็บเพจ และคุณลักษณะอันพึงประสงคระหวางที่สอนโดยวิธีใชชุดการสอน
และวิธีปกติ โดยใชสถิติ t-test กรณีกลุมตัวอยางเปนอิสระตอกัน (Independent Sample 
t-test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีสรุปผลได ดังน้ี 

1. ผลการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอนและวิธีสอนปกติ  
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา กรณีกอนสอนกลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีใช

ชุดการสอนและวิธีสอนปกติ มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูในระดับตํ่า เมื่อ
ทดสอบแลวตํ่ากวาเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และกรณีหลังสอนกลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอนและกลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธี
สอนปกติ มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบแลว
สูงกวาเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.2  ทักษะกระบวนการกลุม พบวา กลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอน มี
ทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับสูง และกลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนปกติ มีทักษะ
กระบวนการกลุมอยูในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบแลวทักษะกระบวนการกลุมสูงกวาเกณฑ
รอยละ 60 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.3  ทักษะการทําเว็บเพจ พบวา กลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอน มี
ทักษะการทําเว็บเพจอยูในระดับสูง และกลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนปกติ มีทักษะการทํา
เว็บเพจอยูในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบแลวทักษะการทําเว็บเพจสูงกวาเกณฑรอยละ 60 
ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค พบวา กลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอน 
มี คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับสูง และกลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนปกติ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับสูงเชนกัน เมื่อทดสอบแลวคุณลักษณะอันพึงประสงคสูง
กวาเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนสอนและหลัง
สอนโดยวิธีใชชุดการสอนและการสอนโดยวิธีสอนปกติ พบวาการสอนทั้งสองวิธี นักเรียนมีผล
การเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
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3. ผลการเปรียบเทียบผลเรียนรูระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอน
และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนปกติพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการ
สอน มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการทําเว็บ
เพจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล  

1. การอภิปรายผลการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอนและ
การสอนโดยวิธีสอนปกติ 

จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอน
และวิธีสอนปกติในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการทําเว็บเพจ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ในกรณีกอนเรียนอยูในระดับตํ่าและตํ่ากวาเกณฑอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียนจะอยูในระดับปานกลางถึงสูง เมื่อทดสอบ
แลวสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนเพราะกอนสอนนักเรียนยังไมได
เรียนรู จึงทําใหผลการเรียนรูทั้ง 4 ดานอยูในระดับตํ่า และเมื่อไดเรียนรู นักเรียนมีผลการ
เรียนรูอยูในระดับปานกลางถึงสูง ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการเรียนรู และสอดคลองสมมติฐานที่
กําหนดไว แสดงใหเห็นวาการสอนโดยวิธีใชชุดการสอน และการสอนโดยวิธีปกติตางก็ทํา
ใหผลการเรียนรูของนักเรียนสูงขึ้น แตหากพิจารณาในรายละเอียดแลว การสอนโดยใชชุดการ
สอนจะทําใหผลการเรียนรูของนักเรียนเพ่ิมขึ้นมากกวา สังเกตจากผลการเรียนรูดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เพ่ิมขึ้นจากระดับตํ่าไปอยูในระดับปานกลาง และดาน
ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการทําเว็บเพจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ิมจากระดับ
ตํ่าไปอยูในระดับสูง แตการสอนโดยวิธีปกติ ผลการเรียนรูเพ่ิมจากระดับตํ่าไปอยูในระดับปาน
กลาง 3 ดานคือ ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการทําเว็บเพจ 
สวนดานคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับสูง ทั้งน้ีเพราะวาการสอนโดยใชชุดการสอน 
ผูวิจัยไดพัฒนามาเปนอยางดีทั้งแผนการจัดการเรียนรูและชุดการสอน ผานการประเมินโดย
ผูเช่ียวชาญ ผานการทดลองใชและไดปรับปรุงและแกไขมาเปนอยางดีตามแนวทางการสราง
ชุดการสอนของ ชัยยงค พรหมวงศ (2521: 193) ที่ใหแนวทางไววา การสรางชุดการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ เริ่มจากการกําหนดหมวดหมู เน้ือหา ประสบการณที่ใชในการจัดการเรียนการ
สอน แบงเน้ือหาวิชาออกเปนหนวยการสอน โดยประมาณเน้ือหาวิชาที่จะสามารถถายทอด
ความรูใหกับนักเรียนในการเรียนหน่ึงครั้ง ในการสอนแตละหนวย ผูสอนตองกําหนดหัวเรื่อง
ในการสอนแตละหนวย ควรจะใหประสบการณแกผูเรียนอะไรบา งแลวกําหนดออกมาเปน 4-
6 หัวเรื่อง แลวกําหนดมโนทัศนและหลักการที่สอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง โดยสรุป
แนวคิด สาระและหลักเกณฑสําคัญไว เพ่ือเปนแนวทางจัดเน้ือหามาสอนใหสอดคลองกัน 
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จากน้ันกําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค กําหนดรูปแบบการประเมินผล เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณและ
วิธีการใช สุดทายนําชุดการสอนไปหาประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการรับประกันวาชุดการสอนที่
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพในการสอน ผูสอนจะตองกําหนดเกณฑลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักการ
ที่วา การเรียนรูเปนกระบวนการเพ่ือชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล ซึ่ง
สอดคลองกับการวิจัยของ สุดถนอม ธีระคุณ (2555: 91) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาชุดการสอน ดวยเทคนิคจัดการความรู หนวยการเรียนรูพลังงานไฟฟา ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยชุดการสอนดวยเทคนิคจัดการความรู มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น  

2. การอภิปรายผล ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนสอนและหลังสอนโดยวิธีใชชุดการสอนและการสอนโดยวิธีสอนปกติ  

ผลการวิจัยพบวาการสอนทั้งสองวิธี นักเรียนมีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีเปนเพราะวากอน
เรียนนักเรียนยังไมมีความรู แตเมื่อเรียนแลวนักเรียนยอมมีความรูเพ่ิมขึ้น จึงทําใหผลการ
เรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการสอนทั้งสองวิธีหลังเรียน สูงกวากอน
เรียนเปนไปตามหลักการเรียนรู สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปญญา รุงเรือง (2551: 102-104) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนการสอน โดยใชชุด
การสอนเรื่องภูมิศาสตรประเทศไทยกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลการเรียนรูของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ภาคภูมิ สิทธิผล (2556: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยการพัฒนาชุดการสอน
ประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอรโปรแกรม PhotoScape ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
วิธีใชชุดการสอนและการสอนโดยวิธีสอนปกติ 
 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการ
สอนและนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนปกติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุด
การสอน มีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการทํา
เว็บเพจและคุณลักษณะอันพึงประสงค สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีเปนเพราะวาการสอนโดยใชชุดการสอน ผูวิจัยได
ออกแบบใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทั้งเปนกลุมและรายบุคคล ทําใหนักเรียนได
เรียนรูจากหลายทาง จึงทําใหผลการเรียนรูทั้ง 4 ดานสูงกวาวิธีสอนแบบปกติ สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว สอดคลองกับผลการวิจัยของ บรรณรักษ แพงถิ่น (2542: บทคัดยอ) ที่ไดทํา
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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เจตคติ และความคงทนในการเรียนรูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเรื่องพืชและสัตว โดยใช
ชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี
ความคลายคลึงกับงานวิจัยของพิชญานี ลายเจียรและคณะ (2555: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัย
เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรและวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร มีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวาวิธี
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 
 
ขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนและเพ่ือการศึกษาวิจัยตอไป ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
1.1 ขอเสนอแนะสําหรับครู 

1.1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรเตรียมการใหพรอมทั้งดานสถานที่ เครื่อง
คอมพิวเตอร ชุดการสอนและสื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

1.1.2 การใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองเปนกลุมยอยในชุดการสอน ครูควรเนนให
นักเรียนไดตระหนักถึงหนาที่และบทบาทของตนเองในขณะที่ทํางาน รวมถึงการใหความ
รวมมือกับสมาชิกในกลุมที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน และสรางความตระหนัก
ถึงการที่ทุกคนมีสวนรวมในการแสดงออกทั้งความคิดและทักษะการทํางานรวมกันในการทํา
คะแนนของกลุม 

1.1.3 ในขณะที่ผูเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะในชุดการสอน ครูควรมีบทบาทในการ
กระตุนใหผูเรียนไดฝกการคิดอยางสรางสรรคเพ่ือพัฒนาผลงานของนักเรียน 

1.1.4 จากการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีใชชุดการสอน นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับสูง จึงควรสงเสริมใหครูนําไปใช และ ควรประยุกตใชกับ
การจัดการเรียนการสอนรวมกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีอ่ืนที่เนนการเรียน
แบบรวมมือ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานแบบรวมมือ คิดเปน ทําเปนและแกปญหา
เปน 

1.1.5 การแบงกลุมนักเรียน ผูสอนควรกําหนดเกณฑการแบงใหชัดเจนในการจัด
กลุมนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเรียนรูไดเต็มตามประสิทธิภาพ 

1.2 ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน 
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1.2.1  ควรสงเสริมใหครูผูสอนนําชุดการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน และสื่อที่ใชควรเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการลงมือทําและปฏิบัติจริงดวย
ตนเอง 

 1.2.2 ควรสงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาชุดการสอนในวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนกับวิธี

ปกติในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูของผูเรียน โดยใชชุดการสอนกับการใชสื่อ

อ่ืน ๆ อาทิ การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: 
CAI) บทเรียนออนไลน (Electronic Learning: E-Learning) และการเรียนรูดวยหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส (Electronic Book: E-Book) 

2.3 ควรทําวิจัยพัฒนาชุดการสอนใหมีลักษณะเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น เพ่ือ
สะดวกในการจัดการการเรียนรู 
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สภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนบานทากอ สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 
The Study of States and Needs of Parents towards  

the Management of Ta-Kaw School under the Jurisdiction  
of the Office of Primary Education in Ubon Ratchathani Region 5.  
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพกับความตองการ และ
เปรียบเทียบสภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามระดับช้ันใน 4 
ดาน คือ ดานงานบริหารงานวิชาการ ดานงานบริหารงบประมาณ ดานงานบริหารงานบุคคล และ
ดานงานบริหารทั่วไป กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูปกครองนักเรียน จํานวน 153 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สอบถามเก่ียวกับ
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) อยูระหวาง .40-
.76 คาความเช่ือมั่นเทากับ .95 และแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการของผูปกครองตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียน จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) อยูระหวาง .28-.80 คาความ
เช่ือมั่นเทากับ .94 สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน ดวยสถิติที t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) กรณีพบคาความแตกตางเปนรายกลุม จะวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีของ
เชฟเฟ (Scheffe’s method) 

ผลการวิจัย พบวา  
  1. สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง และความตองการ
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี  
(Graduate Student of Educational Administration Program, Ratchathani University) 
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  2.  เปรียบเทียบระหวางสภาพกับความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม
และรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. เปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามระดับช้ัน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตาง
กัน สวนความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามระดับช้ัน โดยรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คําสําคัญ:  ความตองการของผูปกครอง,การจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ   

 
Abstract 

This study aimed to study and compare states and needs of parents towards 
the management of Ta-Kaw School under the jurisdiction of the Office of Primary 
Education in Ubon Ratchathani Region 5 in 4 aspects, namely:  Academic Affair 
Management, Budget Management, Personnel Management, and Office 
Management. The sample included 153 student parents. The research tool was a 30 
items of a 5 level rating scale type, asking about the states of school management, 
with discrimination index ( r)  between .40- . 76, and reliability of 95, and another 
questionnaire of 30 items, asking about the needs of school management, with 
discrimination index (r) between .28-.80, and reliability of 94. The statistics included 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test, and One Way ANOVA, and 
pair test by using Scheffe’s method.  

The findings were as follow:  
  1.  The management states of Takaw School under the jurisdiction of the 
Office of Primary Education in Ubon Ratchathani Region 5, as a whole and in 
individual, was perceived as the moderate level, and the needs of parents towards 
the management of Takaw School under the jurisdiction of the Office of Primary 
Education in Ubon Ratchathani Region 5, as a whole and in individual aspects were 
perceived as the high level.  
  2. The comparison of states and needs of parents towards the management 
of Ta-Kaw School under the jurisdiction of the Office of Primary Education in Ubon 
Ratchathani Region 5, both as a whole and individual aspects were statistically 
different at .05 level of significance. 
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  3.  The states of the management of Ta-Kaw School under the jurisdiction 
of the Office of Primary Education in Ubon Ratchathani Region 5, both as a whole 
and individual aspects were not statistically different.  The needs of the parents 
towards the management of Ta-Kaw School under the jurisdiction of the Office of 
Primary Education in Ubon Ratchathani Region 5, both as a whole and individual 
aspects were statistically different at .05 level of significance. 
Keywords: Needs of Parents, the Management of Ta-Kaw School.  
 
บทนํา 

การศึกษาไทยมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความ
เปลี่ยนแปลงมากมายในวงการการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 ยังไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและจัดการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาและทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 ก, หนา 11-12) 
โรงเรียนถือวาเปนสถาบันในการจัดการศึกษา เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ 
“คน” โดยมีความเช่ือวามนุษยมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต 
นอกจากน้ีจะใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนโดยตรงแลว ยังจําเปนตองคํานึงถึง
กลไกและสภาพแวดลอมที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มที่ เพ่ือเตรียม
คนใหมีคุณลักษณะ รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเผชิญ
กับสถานการณที่เกิดขึ้นและที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได น่ันคือจะตองใหผูเรียนไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

สําหรับโรงเรียนบานทากอ ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีการจัดการศึกษาโดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ความสามารถและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน แตการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอไมสามารถทําไดโดยคณะครูแตฝายเดียวตองอาศัยความ
รวมมือของผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตางๆที่เก่ียวของมาชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
บุตรหลานใหดีย่ิงขึ้น โดยเฉพาะผูปกครองเพราะผูปกครองเปนผูที่ใกลชิดผูเรียนมากที่สุดยอม
รับรูถึงสภาพและปญหาของผูเรียนไดดีที่สุด ผูปกครองจึงมีสวนสําคัญในการเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน ความตองการและขอเสนอแนะของผูปกครองจะชวยให
โรงเรียนไดทราบสภาพปญหาของผูเรียนเพ่ือนํามาปรับปรุง พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหดี
มากย่ิงขึ้น สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอดานตางๆ สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียน O-net และ NT ตํ่ากวาเกณฑและมีแนวโนมที่จะลดลง (สํานักทดสอบแหงชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน, 2558) 

จากที่ไดกลาวมา ผูปกครอง ชุมชน องคกรและหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญในการ
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะผูปกครองที่สงบุตรหลานเขามาศึกษาใน
โรงเรียนยอมมีความหวัง ความปรารถนาและความตองการที่จะเห็นบุตรหลานไดมีการพัฒนา
ทั้งดานความรู ความสามารถและทักษะตางๆ เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยจึงได
ตระหนักเห็นความสําคัญของผูปกครองจึงไดทําการศึกษาความตองการของผูปกครองตอการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 เพ่ือนําผลที่ไดนําไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทา
กอใหมีคุณภาพเปนไปตามความตองการของผูปกครองและชุมชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระหวางสภาพกับความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

3. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
จําแนกตามระดับช้ัน  
 
หลักการแนวคิดของการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

การศึกษาเรื่อง สภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มี
เน้ือหาสาระที่สําคัญเก่ียวกับงาน 4 ดานของโรงเรียน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดาน
การบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข) 
 1.1 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานที่เก่ียวของกับหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา ผูที่
เก่ียวของในการจัดการศึกษาตองศึกษาและเขาใจงานบริหารวิชาการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
ตอไป 
 1.2 การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการอนุมัติการใช
จายงบประมาณ ซึ่งเนนความเปนอิสระในการบริหารใหมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได 
ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มีการจัด
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ผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารรายไดจากการบริการมาใชในการ
บริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 
 1.3 การบริหารงานบคุคล หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการบุคลากร 
การพัฒนา สงเสริม สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา เปนงานที่มีความสําคัญอีกงานหน่ึง
เพราะคนถือเปนปจจัยทางการบริหารที่สําคัญที่สุด ถามีการบริหารบุคคลที่เปนระบบจะสงผล
ทําใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
 1.4 การบริหารงานทั่วไป หมายถึง งานบริหารทั่วไป หมายถึง งานที่มีบทบาท
หนาที่ในการดูแลดานตางๆ ของโรงเรียน ทั้งดานอาคารสถานที่ ดานกิจการนักเรียน ดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนและดานอ่ืนๆ 

จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา สภาพและความตองการของผูปกครอง
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 น้ัน หมายถึง สภาพการบริหารงานของโรงเรียนใน 4 ดาน คือดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ
บริหารงานทั่วไป 
   
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง สภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เปน
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูปกครองนักเรียน จํานวน 153 คน 
โดยการสุงแบบแบงช้ัน(stratified random sampling) ตามระดับช้ัน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มี 3ตอนเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูปกครองนักเรียน สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 30 ขอ มีคา
อํานาจจําแนกรายขอ (r) อยูระหวาง .40- .76 และคาความเช่ือมั่นเทากับ .95 และ
แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 
30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) อยูระหวาง .28-.80 และคาความเช่ือมั่นเทากับ .94 
สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน 
ดวยสถิติการทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) กรณีพบคาความแตกตางเปนรายกลุมไดวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู โดยวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
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สรุปผลการการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

 1. สภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา 
  1.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า ดังน้ี ดานงานบริหารงานวิชาการ ดาน
งานบริหารทั่วไป ดานงานบริหารงบประมาณ และดานงานบริหารงานบุคคล  
  1.2 ความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า ดังน้ี ดานงานบริหารงาน
วิชาการ ดานงานบริหารทั่วไป ดานงานบริหารงานบุคคล และดานงานบริหารงบประมาณ   
 2. เปรียบเทียบระหวางสภาพกับความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม
และรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบระหวางสภาพ
กับความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดาน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบระหวางสภาพกับความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  
                                                                                                   n = 153 

 
การจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 

สภาพการจัด
การศึกษาของ

โรงเรียน 

 ความตองการ
ของผูปกครองตอ
การจัดการศึกษา 

 
t 

 
p 

𝐱𝐱� 𝐒𝐒.𝐃𝐃. 𝐱𝐱� 𝐒𝐒.𝐃𝐃. 
1. งานบริหารงานวิชาการ 2.59 .24  3.97 .21 51.66* .00 
2. งานบริหารงบประมาณ 2.58 .23  3.74 .28 38.88* .00 
3. งานบริหารงานบุคคล 2.57 .27  3.76 .25 37.74* .00 
4. งานบริหารทั่วไป 2.58 .20  3.80 .27 45.62* .00 
รวม 2.58 .14  3.82 .15 73.77* .00 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 3. เปรียบเทียบสภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตาม
ระดับช้ัน  
  3.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามระดับช้ัน โดยรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดาน จําแนก
ตามระดับช้ัน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามระดับช้ัน 
                                                                                                           n = 153 

สภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน 

แหลงความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
p 

1. งานบริหารงานวิชาการ ระหวางกลุม 2 .08 .04 .65 .52 
 ภายในกลุม 150 8.95 .06   
 รวม 152 9.03    
2. งานบริหารงบประมาณ ระหวางกลุม 2 .01 .01 .10 .91 
 ภายในกลุม 150 8.16 .05   
 รวม 152 8.17    
3. งานบริหารงานบุคคล ระหวางกลุม 2 .04 .02 .28 .76 
 ภายในกลุม 150 10.92 .07   
 รวม 152 10.96    
4. งานบริหารทั่วไป ระหวางกลุม 2 .01 .01 .15 .86 
 ภายในกลุม 150 6.06 .04   
 รวม 152 6.07    
 ระหวางกลุม 2 .01 .01 .33 .72 
รวม ภายในกลุม 150 2.79 .02   
 รวม 152 2.80    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  3.2 ความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามระดับช้ัน โดยรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานงาน
บริหารงานวิชาการ และดานงานบริหารทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานงานบริหารงบประมาณ และดานงานบริหารงานบุคคล ไมแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบ
ความตองการการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับช้ัน ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
จําแนกตามระดับช้ัน 
                                                                                                 n = 153 

ความตองการของผูปกครองตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. งานบริหารงานวิชาการ ระหวางกลุม 2 .34 .17 3.97* .02 

  ภายในกลุม 150 6.46 .04   

  รวม 152 6.80    

2. งานบริหารงบประมาณ ระหวางกลุม 2 .37 .18 2.38 .10 

  ภายในกลุม 150 11.63 .08   

  รวม 152 12.00    

3. งานบริหารงานบุคคล ระหวางกลุม 2 .07 .04 0.58 .56 

  ภายในกลุม 150 9.12 .06   

  รวม 152 9.19    

4. งานบริหารทั่วไป ระหวางกลุม 2 .98 .49 7.57* .00 

  ภายในกลุม 150 9.76 .07   

  รวม 152 10.74     
ระหวางกลุม 2 .15 .08 3.77* .03 

รวม ภายในกลุม 150 3.07 .02   

  รวม 152 3.22    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 เมื่อตองการทราบคาความแตกตางเปนรายกลุมจะวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู โดย
วิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) พบวา ความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนก
ตามระดับช้ัน โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1คู โดยระดับช้ัน
ประถมศึกษามีความตองการมากกวาระดับช้ันอนุบาล ดานงานบริหารงานวิชาการ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 คู โดยระดับช้ันมัธยมศึกษามีความตองการ
มากกวาระดับช้ันอนุบาล และดานงานบริหารทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จํานวน 2 คู โดยระดับช้ันประถมศึกษามีความตองการมากกวาระดับช้ันอนุบาล และระดับช้ัน
ประถมศึกษามีความตองการมากกวาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาสภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผูวิจัยขออภิปราย
ผลในประเด็นดังน้ี 
 1. สภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ขออภิปรายดังน้ี 
          1.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า ดังน้ี ดานงานบริหารงานวิชาการ 
ดานงานบริหารทั่วไป ดานงานบริหารงบประมาณ และดานงานบริหารงานบุคคล  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 4 ดาน ยังไมมีความชัดเจน เหมาะสมยังไมเปนไปตามความ
คาดหรังของผูปกครองนักเรียน การบริหารงานทั้ง 4 ดาน ถือเปนหลักสําคัญของการบริหาร
โรงเรียน ผูบริหารและครูผูซึ่งทําหนาที่ในการบริหาร เปนผูที่มีบทบาทหนาที่อันสําคัญที่จะตอง
ปฏิบัติ เพ่ือใหโรงเรียนเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลองกับ 
ชวาลา  กันทอง (2548, หนา 82) ไดทําการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  บุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึง
พอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บุญจิตวิทยา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ผูวิจัยขออภิปรายเปนรายดาน ดังน้ี 
   1.1.1 ดานงานบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนยังดําเนินการไมเปนตามที่ควรจะเปนไดแก การจัดทําหลักสูตรเสริมอาชีพ 
การจัดกิจกรรมและอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักเรียน การสงเสริมใหนักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค การจัดการเรียนการสอนใหสามารถประกอบอาชีพได โรงเรียนควรให
ความสําคัญของการบริหารวิชาการในประเด็นดังกลาวเพราะเปนหลักของโรงเรียน ดังคํากลาว
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ของ ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ (2549, หนา 20) ที่ไดกลาววา งานวิชาการเปนหัวใจของสถานศึกษา 
ซึ่งเปนคํากลาวที่ใหความสําคัญตองานวิชาการมาก หนาที่ของโรงเรียนคือการใหความรูทาง
วิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ แตการที่โรงเรียนจะสามารถทําหนาที่ดานน้ีอยางสมบูรณตอเมื่อ
ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญแกงานวิชาการและเขาใจขอบเขตของการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนเปนอยางดี 
   1.1.2 ดานงานบริหารงบประมาณ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก งานบริหารงบประมาณเปนงานสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนมีปจจัยการบริหารใหมี
ความพรอมทั้งในดานบุคลากร การจัดการเรียนรู สื่อการจัดการเรียนรู การพัฒนาอาคารสถานที่
ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สภาพปจจัยการบริหารของโรงเรียนดังกลาว ยังมีความไมเหมาะสมจึง
เปนผลใหผูปกครองมีความคิดเห็นวาการบริหารงบประมาณยังไมดีเทาที่ควรทั้งในดานการจัดหา
อุปกรณ สื่อการสอน คอมพิวเตอรใหเพียงพอ มีกองทุนเพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียน การใชจาย
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน รายงานการใชงบประมาณ
ประจําป สอดคลองกับของเขมจิรา แซต้ัง สมเจตน ภูศรี และวรวรรณ อุบลเลิศ(2557) ไดศึกษา
ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 พบวา ผูปครองมีควมพึงพอใจดานธุรการและการเงิน อยูใน
ระดับปานกลาง 
   1.1.3 ดานงานบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
เน่ืองจากจํานวนบุคลากรยังไมเพียงพอ สอนยังไมตรงวิชาเอก ควรพัฒนาครูใหมีความรู 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู มีความรักรัก ความเอาใจใสและเขาใจนักเรียน เปดโอกาสให
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม มีผลตอความคิดเห็นของผูปกครองวางานการบริหารงานคุคคลยัง
ตองพัฒนา สอดคลองกับแนวคิดของ ศุภฤกษ  เน่ืองจํานง (2552) ไดกลาววา ดานการบริหาร
บุคคล วาเปน การดําเนินการเก่ียวกับดานบุคคลที่มีอยูใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวย มนุษยสัมพันธ ความเมตตากรุณา ความรับผิดชอบตอหนาที่ การแตงกายความ
ประพฤติ ระเบียบวินัยของโรงเรียน การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรใหเหมาะกับ
ความรูความสามารถ 
   1.1.4 ดานงานบริหารทั่วไป โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
เน่ืองจากทิศทางการบริหารโรงเรียนยังไมชัดเจน ขาดการสรางเอกลักษณของโรงเรียนทั้งดานการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป
โดยเฉพาะในดานการจัดบริการนํ้าด่ืม อาหารกลางวันที่สะอาดถูกสุขอนามัย การพัฒนาอาคาร
สถานที่และบริเวณยังไมเหมาะสม อาคารสถานที่ใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาดรมรื่น
สวยงาม หองนํ้า หองสุขา สุขภัณฑสะอาดเหมาะสมกับนักเรียนและมีเพียงพอ   โรงเรียนจึงควร
พัฒนาใหเปนไปตามแนวทางที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หนา 46) ไดกําหนดวาการบริหาร
ทั่วไป เปนงานที่เก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคกรใหบริการบริหารงานอ่ืนๆ ใหบรรลุผลตา
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มาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่วางไว โดยมีบทบาทหลักในการประสารสงเสริมสนับสนุนและ
การอํานวยการความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาให
ใชวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความ
รับผิดชอบตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคลากร ชุมชนและองคกรที่เก่ียวของ เพ่ือให
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                1.2 ความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า ดังน้ี ดานงานบริหารงาน
วิชาการ ดานงานบริหารทั่วไป ดานงานบริหารงานบุคคล และดานงานบริหารงบประมาณ ทั้งน้ี
เน่ืองจากผูปกครองที่ความคิดเห็นวาสถาพการการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกดานยังไม
เหมาะสมจึงมีความตองการใหการบริหารงานทั้ง 4 ดาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
โดยเฉพาะอยางย่ิงดานงานบริหารงานวิชาการ เปนดานที่ผูปกครองตองการใหมีการจัดการศึกษา
มากที่สุด อาจเน่ืองจากการบริหารงานวิชาการเปนเปาหมายที่สําคัญของโรงเรียน และเปนงาน
หลกัในการจัดการศึกษา ผูบรหิารสถานศึกษาจึงควรใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการเปน
อยางย่ิง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับ รวิธิดา เน้ือทอง (2550) ได
การศึกษาความตองการของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแสงหิรัญ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความตองการของผูปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนแสงหิรัญ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูใน
ระดับมาก ผูวิจัยขออภิปรายเปนรายดาน ดังน้ี 
   1.2.1 ดานงานบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
โรงเรียนยังดําเนินการไมสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง ไดแก การจัดการเรียนการสอน
ใหสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได หลักสูตรเสริมอาชีพแกนักเรียน ผูปกครองตองการมี
ความรูความเขาใจหลักสูตรที่เปดสอนโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การรายงานประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนแกผูปกครองอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนควรเรงรัดดําเนินการ สอดคลองกับ 
ธนัญญา สีลานอย (2550, หนา 55) ไดศึกษาความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนสุภวิทย อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวา  ความ
ตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสุภวิทย อําเภอวังนํ้าเย็น 
จังหวัดสระแกว ดานงานบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก 
   1.2.2 ดานงานบริหารงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
โรงเรียนยังดําเนินการไมสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง ไดแก การใชจาย
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน การเบิกจายเงินโปรงใส
ตรวจสอบได การจัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ สื่อการสอน คอมพิวเตอรใชในการสอนให
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เพียงพอ โรงเรียนจึงควรดําเนินการซึ่งเปนแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลองกับ ศุภฤกษ 
เน่ืองจํานง (2552)  ที่ไดกลาววา งานบริหารงบประมาณเปนการจัดทําและเสนองบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล รายงานผลการใชเงิน ผลการ
ดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การจัดกองทุนชวยเหลือนักเรียน 
การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุ การจัดเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
และการคุมคาใชจาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   1.2.3 ดานงานบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งน้ี
เน่ืองจากโรงเรียนยังดําเนินการไมสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง ไดแก ครูผูสอนมี
เพียงพอและสอนตรงวิชาอก เปนแบบอยางที่ ดี แตงกายสุภาพ พูดจาไพเราะ มีความรู
ความสามารถในการสอน เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม โรงเรียนควรเรงรัด
ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังใหเพียงพอ จัดครูสอนใหตรงความรูความสามารถ พัฒนาบุคลากร
ใหปฏิบิติงานเปนแบบอยางที่ดีตามจรรยาบรรวิชาชีพ. จัดการสอนการสอนใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของงานวิจัยของสมบูรณ ผลนาค (2546) ไดศึกษาความ
คิดเห็นของผูปกครองในการสงบุตรหลานศึกษาตอในโรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัยปทุมธานี พบวา 
ความคาดหวังในดานบุคลากร คือ บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม มีความรูความสามารถ มี
วิสัยทัศนกวางไกล ครูชาย–ครูหญิง แตงกายสุภาพ 
   1.2.4  ดานงานบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียน
ยังดําเนินการไมสอดคลองกับความตองการของผูปกครองเก่ียวกับกิจการนักเรียน ไดแก การจัด
กิจกกรรมสงเสริมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตอตนเองของผูเรียน การแจงขาวสารความ
เคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนใหผูปกครองทราบ การพัฒนาเกี่ยวกับการบริการนี
กเรียน ไดแก การจัดใหมีครูเวรดูแลความปลอดภัยแกนักเรียน การพัฒนาเก่ียวกับอาคารสถานที่ 
ไดแก การพัฒนาบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด รมรื่น สวยงาม สนามเด็กเลน เครื่องเลนเพียงพอ 
ปลอดภัย หองนํ้า สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญานุช  หมายดี (2556, หนา 120) ไดศึกษา
เก่ียวกับความคิดเห็นของผูปกครองตอการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 ผลการศึกษา
พบวาผูปกครองมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา ตามดานบริหารทั่วไป ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก 
 2. เปรียบเทียบระหวางสภาพกับความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต โดยรวม
และรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพการดําเนิน
ของโรงเรียนในทุกดานไมเปนไปตามความคาดหวังของผูปกครอง จึงมีประเด็นที่โรงเรียนตอง
พัฒนาในทุกดาน ความตองการพัฒนาอันดับแรก คือ ดานการบริหารงานวิชาการ มีประเด็น
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ตองการพัฒนามากที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
รองลงมาไดแก การรายงานประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนใหผูปกครองทราบอยางสม่ําเสมอ 
การจัดทําหลักสูตรเสริมใหแกนักเรียน ความตองการพัฒนาอันดับที่สอง คือ ดานการบริหารงาน
ทั่วไป มีประเด็นตองการพัฒนามากที่สุด คือการพัฒนาบริเวรโรงเรียน ใหสะอาด รมรื่นสวยงาม 
รองลงมาไดแก การจัดกิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองของนักเรียน มี
สนามเด็กเลนและเครื่องเลนที่เพียงพอและปลอดภัย หองนํา หองสุขา สุขภัณฑ สะอาดเหมาะสม
กับนักเรียนและมีจํานวนเพียงพอ ความตองการพัฒนาอันดับที่สาม คือ ดานการบริหารงานบุคคล 
มีประเด็นตองการพัฒนามากที่สุด คือ ครูผูสอนมีเพียงพอและสอนตรงกับวิชาเอก รองลงมา 
ไดแก ครูมีความสามารถในการสอน ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม และความ
ตองการพัฒนาอับดับที่สี่ คือ การบริหารงานงบประมาณ มีประเด็นตองการพัฒนามากที่สุด คือ 
การจัดซื้ออุปกรณ สื่อการสอน คอมพิวเตอรใชในการเรียนการสอนประจําปใหเพียงพอ รองลงมา 
ไดแก การใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ประเด็น
ตองการพัฒนาดังกลาวหากไดรับการตอบสนองจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 
ผูปกครองจะเกิดความพึงพอใจมีการรับรูที่ดีสงตอการสรางภาพลักษณของโรงเรียน ช่ือเสียงของ
โรงเรียน และโรงเรียนไดรับการยอมรับของสังคมตรงตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
(ภารดี อนันตนาวี,2557) 
 3. เปรียบเทียบสภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตาม
ระดับช้ัน พบวา 
  3.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามระดับช้ัน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตาง
กัน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูปกครองสวนใหญเปนคนในทองถิ่นเดียวกัน ทุกคนอยูในสภาพแวดลอม
เดียวกัน การไดรับขอมูลขาวสารอาจใกลเคียงกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความ
คิดเห็นระหวางผูปกครอง อาจทําใหเกิดการถายทอดทัศนคติ ความคิดเห็นตอกัน ทําใหแนวคิด
ผูปกครองทุกคนตางมีความมีการรับรูที่เหมือนกัน โดยโรงเรียนบานทากอ มีนโยบายและทิศ
ทางการดําเนินงานในทุกระดับช้ันในลักษณะเดียวกัน สภาพการจัดการศึษาทุกระดับช้ันอยูใน
ระดับปานกลาง ผูปกครองจึงรับรูสภาพการจัดการศึกษาแตละระดับช้ันไมแตกตางกัน เปน
ลักษณะที่โรงเรียนขาดความพรอมในการจัดการศึกษาโดยรวม ก็จะขาดแคลนในแตละงานและแต
ละระดับช้ัน สอดคลองกับผลการวิจัยของนราพัฒน ภูตุชาดาและรัตนา ดวงแกว(2558) ไดศึกษา
ความพึงพอใจของผูปกครองตอการใหบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนญพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมพู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
พบวา เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการใหบริการทางการศึกษาที่แตกตางกันตาม
ประเภทของโรงเรียน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
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  3.2 ความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทากอ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามระดับช้ัน โดยรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานงาน
บริหารงานวิชาการ และดานงานบริหารทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานงานบริหารงบประมาณ และดานงานบริหารงานบุคคล ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผูปกครองเห็นวาครูผูสอนที่สอนในระดับช้ันที่ตางกัน จะมีการพัฒนาความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูใหกับเด็กแตละระดับช้ันแตกตางกัน ตามสภาพการเรียนรูอยางเหมาะสม และ
แตกตางตามวัยของนักเรียนในระดับช้ันน้ันๆ โดยสิ่งสําคัญคือการเขาใจชวงวัยของนักเรียน และ
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน ครูผูสอนคํานึงถึงความสามารถที่ถนัดของนักเรียนแตละ
คน จึงทําใหผูปกครองมีมุมมองโดยรวมแตกตางกัน โดยผูปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษา
มีความตองการตอการจัดการศึกษามากกวาระดับอนุบาล สวนดานการบริหารงานวิชาการ 
ผูปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความตองการตอการจัดการศึกษามากกวาระดับอนุบาล 
และดานการบริหารงานทั่วไป ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษามีความตองการตอการจัด
การศึกษามากกวาระดับอนุบาลและระดับมัธยมศึกษา สําหรับดานการบริหารงานบุคคลและดาน
การบริหารงบประมาณ ผูปกครองของนักเรียนแตละระดับไมแตกตางกัน ผลงานวิจัยสะทอนให
เห็นถึงสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจําเปนตองมุงเนนพัฒนาดานการบริหารวิชาการใน
ระดับมัธยมศึกษา รองลงมา ไดแก ระดับระดับประถมศึกษา และระดับอนุบาล มุงเนนพัฒนาดาน
การบริหารงานทั่วไปในระดับประถมศึกษา รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอนุบาล 
สอดคลอง โดยกับผลการวิจัยของ ชลธิดา นาทมนตรี (2547) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึง
พอใจของผูปกครอง ครู นักเรียน ที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนศรีวิกรม สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มีบุตรหลานอยูในระดับช้ันตางกัน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ดานงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควรจัดเน้ือหาการเรียนการสอนสามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวันได โดยสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาดวยครูควรวัดและประเมินผล
พัฒนาการของนักเรียนตามสภาพจริงเปนรายบุคคลครบทุกดาน และบันทึกพฤติกรรมไวเปน
หลักฐาน ใชวิธีการที่หลากหลายในการวัดผลประเมินผลพัฒนาการของนักเรียน และนําผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กมาเปนแนวทางปรับปรุงการจัดประสบการณที่เหมาะสมตาม
ความสามารถและความแตกตางของนักเรียนเพ่ือใหเปนอยางประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผลตอการเรียนการสอนตอไป 



 
38 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.1 January-March 2018  

              1.2 ดานงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนควรจัดใหมีกองทุนเพ่ือการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียน เพ่ือใหเปนขวัญและกําลังใจใหกับนักเรียน เชน มอบให นักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัว
ที่ยากจน หรือเปนนักเรียนที่เรียนดีและมีฐานะยากจน 
              1.3 ดานงานบริหารงานบุคคล เปนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด รายขอคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
ครูเปนแบบอยางที่ดี แตงกายสุภาพ พูดจาไพเราะ ดังน้ัน โรงเรียนควรสงเสริมใหครูมีการอบรม 
หรือพัฒนาตนเองดานการพูด การแตงกาย ใหมากขึ้น เหมาะสมกับการผูครูผูสอนและเปน
แบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนตอไป 
               1.4 ดานงานบริหารทั่วไป ควรสรางความสัมพันธระหวางครูผูสอนกับครอบครัวของ
นักเรียน ผูบริหาร และครูควรจัดโครงการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูในการดูแลนักเรียนใหแก
ผูปกครองและจัดสงขาวสารประชาสัมพันธของโรงเรียนใหผูปกครองและครอบครัวของนักเรียน
ใหทราบอยางตอเน่ือง โรงเรียนควรจัดการดานการบริหารงานทั่วไปควรปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จัดหองประชุมใหมีขนาดใหญ และบรรยากาศดีขึ้น และมีสถานที่ใน
การออกกําลังกายของนักเรียนอยางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมบรรยากาศทั้งภายใน
หองเรียนและภายในโรงเรียนใหเกิดความรมรื่นเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนในสวนของหองนํ้า 
หองสุขา สุขภัณฑสะอาด เหมาะสมกับนักเรียนและมีจํานวนเพียงพอ จัดบริการนํ้าด่ืม อาหาร
กลางวันฟรีที่สะอาด เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพและสุขลักษณะที่ดี 
   1.5 จําแนกตามระดับช้ัน ดานการบริหารงานวิชาการ ควรพัฒนาในระดับมัธยมศึกษา 
รองลงมา ไดแก ระดับประถมศึกษา และระดับอนุบาล ดานการบริหารงานทั่วไป ควรพัฒนาใน
ระดับประถมศึกษา รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอนุบาล สวนดานการบริหารงาน
บุคคลและดานการบริหารงบประมาณ พัฒนาในทุกระดับ 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป  
  2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพ่ือสะทอนความตองการ ความ
คาดหวังของผูปกครอง 
  2.2 ควรมีการศึกษาสภาพและความตองการของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
  2.3 ควรมีการศึกษาสภาพและความตองการของของผูมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน 
เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียนตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
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การศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
A Study of the Problems and Guidelines of  

the Internal Supervision of the High Schools under  
the Office of the Secondary Education Service Area 29 
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บทคัดยอ 
        การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพและปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน 3) 

เพ่ือหาแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุม
ตัวอยางที่ใชวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie 
and Morgan ไดกลุมตัวอยางจํานวน 458 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 123 
คน และครูผูสอน จํานวน 335 คน สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาความถี่ คารอยละ คาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และทดสอบคา F-test 
        ผลการวิจัยพบวา 
          1. สภาพการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวม และรายดานทุกดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และปญหา

การนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับนอย 
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          2. การเปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยจําแนกตามตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และ
ขนาดโรงเรียน มีความคิดเห็นตอสภาพและปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
          3. แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29  คือควรแตงต้ังคณะกรรมการ และสํารวจวันเวลาที่ครูตองการรับการนิเทศ เพ่ือ
กําหนดแผนการนิเทศ ตองจัดลําดับความสําคัญของปญหาและหาแนวทางแกไขที่ชัดเจน 
กําหนดใหมีการนิเทศตามปฏิทิน โดยมีตัวแทนจากผูบริหาร ฝายวิชาการและครูผูสอน เพ่ือให
สามารถทําการนิเทศไดตามวันเวลาที่กําหนด จัดทําปฏิทินการนิเทศใหกับผูนิเทศและผูถูก
นิเทศไดรับทราบกอนที่จะมีการปฏิบัติตามแผน ใหมีการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอและมี
การประเมินอยางตอเน่ือง 
คําสําคญั: การนิเทศภายในโรงเรียน 
 
Abstract  

The research aimed 1) to study the states and problems of the internal 
supervision of the schools attached to the Office of the Secondary Education 
Service Area 29, 2) to compare the opinion concerning the states and problems 
of the internal supervision of the school in the study, and 3)  to find the 
guidelines for the internal supervision.  The samples used were 458 school 
administrators and teachers of the schools affiliated to the Office of the 
Secondary Education Service Area 29.  The sample size was determined by 
Krejcie and Morgan’ s table.  Statistics used in the research were frequency, 
percentage, standard deviation, t-test and F-test.  

The research findings were as follows.  
 1.  The internal supervision of the schools under the Office of the 
Secondary Education Service Area 29 was found to be at a high level.  The 
problems related to the internal supervision in the schools under study were 
overall at a low level.  
 2.  The school administrators and teachers affiliated to the Office of 
the Secondary Education Service Area 29 as classified by positions, working 
experience, and school size had no different opinion on the internal supervision 
of the schools under study.  
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 3.  The guidelines for the internal supervision in the schools under 
study were as follows; the committee in charge should be formally appointed; 
The dates and time which were convenient to teachers concerned should be 
surveyed in order to determine the supervision planning; the problems should 
be appropriately prioritized according to the order of significance; The 
supervision dates should be clearly set.  
 In the process of the supervision, there should be representatives 
from school administrators, academic section and teachers in order that all 
concerned could be participate in the supervision.  In addition, supervision 
should be regularly undertaken.  
Keywords:  Internal Supervision  
 
บทนํา 

ปจจุบันงานในดานการศึกษาไดเจริญกาวหนาไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ 
ประการ เชน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ความรูในสาขาวิชาการตางๆ เพ่ิมขึ้น แนวความคิด
และแนวการเรียนการสอนใหมๆ เพ่ิมขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุงหมายของการศึกษา 
แตยังพบวา ผูบริหาร ครู และผูเก่ียวของบางคน ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลง ปญหาดังกลาวขางตนสามารถจะแกไขไดโดยอาศัยผูนิเทศ หรือศึกษานิเทศก ซึ่ง
มีหนาที่นิเทศการศึกษาใหครูมีความถนัดทางวิชาการ สามารถพ่ึงตนเองได และนําความรู
เหลาน้ีไปใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่วางไว  ดังน้ัน
เรื่องการนิเทศการศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญที่ศึกษานิเทศกควรจะไดศึกษาและทําความเขาใจ
ในหลักการ กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษา เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนตอไปเพ่ือใหเกิดความเขาใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีขึ้น  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําเปนตองอาศัย
กระบวนการปฏิบัติอยางหลากหลาย ซึ่งประกอบดวย กระบวนการที่สําคัญ คือ กระบวนการ
บริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรูและกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการ
นิเทศภายใน มีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดการกํากับ ติดตามการจัดการศึกษาของผูบริหารไว
อยางชัดเจน นอกจากน้ี เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดใหการนิเทศภายในเปนสวนหน่ึงของเกณฑ
การประเมิน เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ และนําไปปฏิบัติใน
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โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดผลอยางเปนรูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2541 : 29) 

ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จะบรรลุเปาหมายและจุดประสงคน้ัน ผูบริหารโรงเรียนจะตองรูถึงสภาพ 
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการบริหารและงานวิชาการ พัฒนาครู
ในองคกรใหมีความเช่ือมั่นในการจัดการเรียนการสอน สงผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักเรียน การนิเทศจึงเปนกระบวนการของการจัดการศึกษา ที่มุงสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
มาตรฐานของการศึกษา ซึ่งเปนผลกระทบมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย
คาดหวังวา เมื่อโรงเรียนไดจัดระบบการนิเทศภายในไดแลว จะสงผลโดยตรงตอคุณภาพ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง และเปนการ
เปรียบเทียบความกาวหนาในการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ
ตองการใหครูผูสอนพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุค
ขอมูลขาวสาร ทันตอเหตุการณปจจุบัน เพ่ือสงผลถึงคุณภาพที่ดีของผูเรียนในอนาคต 

จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอน จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 วาอยูในระดับใด ทั้งน้ีเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาตามกระบวนการนิเทศ พัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู และเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคไวดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ แนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ผลการวิจัยครั้งน้ี จะสามารถนําไปปรับปรุงแกไขปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
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ขอบเขตของการวิจัย 
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในปการศึกษา 2559 โดยศึกษา
โรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กจํานวน 63 โรงเรียน แบงเปนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 123 คน และครูผูสอน จํานวน 335 คน เปนผูใหขอมูลการวิจัย จําแนก
ตามตําแหนงในการทํางาน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) 
จํานวนกลุมตัวอยางไดมาโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Kerjcie and Morgan  

ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามเก่ียวกับลักษณะทาง
สังคม ประกอบดวย ตําแหนง ประสบการณการทํางาน ขนาดสถานศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย ครั้งน้ีผูวิจัยไดมุงศึกษาสภาพปญหาการนิเทศภายใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้งหมด 4 ดาน คือ ดาน
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติการนิเทศ 
และดานการประเมินผล 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี วิจัยเก่ียวกับการศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการนิเทศภายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กําหนดกลุม
ตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของ Kerjcie and Morgan โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี 
ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 ในปการศึกษา 2559 โดยศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กจํานวน 
63 โรงเรียน แบงเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 123 คน และครูผูสอนจํานวน 335 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ 
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่ง
จําแนกตามระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน และเสนอแนะแนว
ทางการนิเทศในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วิเคราะห
ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม สถานภาพของผูตอบคําถาม โดยการหาคาความถี่ 
หาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพ 
ปญหาและแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 รายดานและภาพรวมโดยหาคาเฉลี่ย (𝑥𝑥) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) วิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพ ปญหาและแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามตําแหนงและ
ประสบการณในการสอน ขนาดสถานศึกษา โดยการทดสอบคา t และการทดสอบคา f แลว
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นําเสนอในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห (Description Analysis)   ในการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย ใชเกณฑของ ธีรวุฒิ  เอกะกุล (2543 : 112) 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามแตละฉบับ แลวคัดเฉพาะ
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาใชในการวิเคราะห จําแนกแบบสอบถามออกเปนกลุม ตามตัว
แปรที่ศึกษา ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามแตละขอตามเกณฑการใหคะแนน นําคะแนนที่ได
ไปวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี วิเคราะหขอมูล
เบ้ืองตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม สถานภาพของผูตอบคําถาม โดยการหาคาความถี่ หาคา
รอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพ ปญหา
และแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 รายดานและภาพรวม โดยหาคาเฉลี่ย (𝑥𝑥) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) วิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพ ปญหาและแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จําแนกตามตําแหนงและ
ประสบการณในการสอน ขนาดสถานศึกษา โดยการทดสอบคา t และการทดสอบคา f  แลว
นําเสนอในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห (Description Analysis)    
 

สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 29 โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีระดับสภาพการ
นิเทศอยูในระดับมาก โดยดานที่มีระดับสภาพการนิเทศสูงที่สุด คือ ดานปฏิบัติการวางแผน 
รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติการนิเทศ และ ดานการประเมินผล ตามลําดับ ดานที่มีระดับ
สภาพการนิเทศตํ่าที่สุด คือ ดานการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการนิเทศภายใน ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เมื่อพิจารณาโดยรวมอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับนอยทุกดาน ดานที่มีปญหาสูงสุด คือ ดาน
การปฏิบัติการนิเทศ ดานการประเมินผลการศึกษา และดานการวางแผน ดานที่มีปญหาตํ่าสุด 
คือ ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
 1.1 ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา เมื่อพิจารณารวมรายดาน อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการศึกษา
และวิเคราะหขอมูล ตัวบงช้ีคุณภาพดานตางๆ เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาตรฐาน
โรงเรียน คุณลักษณะตางๆ ตามเกณฑมาตรฐาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการ ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ในการนิเทศภายใน และครูมี
สวนรวมในการศึกษา วิเคราะห สภาพปจจุบัน และปญหาในการดําเนินงาน 
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เมื่อพิจารณาระดับปญหา โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับนอยทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีการสํารวจและประเมินความ
ตองการครู ดวยวิธีการที่หลากหลาย และมีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก มีการแตงต้ังคณะกรรมการ ศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศภายใน 
 1.2 ดานการวางแผน เมื่อพิจารณารวมรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดานอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแกมีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน ตามความรูความสามารถ และกําหนด
บทบาทหนาที่อยางชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก มีการกําหนดหลักเกณฑและ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแตละโครงการ 

เมื่อพิจารณาระดับปญหา โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับนอยทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก กําหนดทางเลือกเพ่ือใชในการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ใชขอมูลจากการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการใน
การนิเทศ เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการนิเทศ 
 1.3 ดานการปฏิบัติ เมื่อพิจารณารวมรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปฏิบัติการนิเทศตามแผน
โครงการที่กําหนดไวโดยคํานึงถึงความพรอมของโรงเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก 
ประชุมปรึกษาหารือเมื่อมีปญหาอุปสรรคอยางสม่ําเสมอและ สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ 
คาใชจาย วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ เพ่ือใหการนิเทศภายในบรรลุผล 

เมื่อพิจารณาระดับปญหาโดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับนอยทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก กํากับ ติดตามการปฏิบัติ ขั้นตอน
และหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายของแตละบุคคลอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ตํ่าสุด ไดแก จัดประชุมบุคลากร และผูเก่ียวของเพ่ือช้ีแจง นโยบาย วัตถุประสงค และ
เปาหมาย และประสานงานเพ่ือใหการนิเทศดําเนินไปตามแผนและโครงการที่กําหนดไว 
            1.4 ดานการประเมินผลการนิเทศ เมื่อพิจารณารวมรายดานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สรุปและ
รายงานผลการนิเทศภายในตามแผนงานโครงการอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก โรงเรียนมีการนําขอมูลที่ไดจากการประเมิน ไปใชในการปรับปรุงแกไข
และพัฒนาการนิเทศภายใน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เมื่อพิจารณาระดับปญหา โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับนอยทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปฏิบัติการนิเทศตามแผนโครงการที่
กําหนดไวโดยคํานึงถึงความพรอมของโรงเรียน และเสริมสรางความสัมพันธอันดีในการพัฒนา
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งานที่ปฏิบัติรวมกัน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก จัดประชุมบุคลากรและผูเก่ียวของเพ่ือ
ช้ีแจง นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมาย  

2. การเปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยจําแนกตามตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และ
ขนาดโรงเรียน มีความคิดเห็นตอสภาพและปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

3. แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 
 1. ดานสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ พบวา ขาดการ
แตงต้ังกรรมการที่ชัดเจน แนวทางการนิเทศภายใน คือ ต้ังคณะกรรมการ สํารวจวันเวลาที่ครู
ตองการรับการนิเทศ เพ่ือกําหนดแผนการนิเทศ ตองจัดลําดับความสําคัญของปญหา และหา
แนวทางแกไขที่ชัดเจน 
 2. ดานการวางแผน พบวา ไมไดวางแผนที่ชัดเจน ยังไมมีระบบการติดตามที่
ชัดเจน วิธีการในการประเมินและเครื่องมือในการประเมินยังไมชัดเจน แนวทางการนิเทศ
ภายใน กําหนดใหมีการนิเทศตามปฏิทินโดยมีตัวแทนจากผูบริหาร ฝายวิชาการและครูผูสอน 
เพ่ือใหสามารถทําการนิเทศไดตามวันเวลาที่กําหนด จัดทําปฏิทินการนิเทศใหกับผูนิเทศและผู
ถูกนิเทศไดรับทราบกอนที่จะมีการปฏิบัติตามแผน 
 3. ดานการปฏิบัติการนิเทศ พบวา ดําเนินการนิเทศไมตรงตามแผนที่วางไว แนว
ทางการนิเทศภายใน คือ ใหมีการนิเทศสม่ําเสมอเปนระยะ ใหประเมินอยางตอเน่ือง ทําความ
เขาใจกับผูรับการนิเทศ เพ่ือหาเวลาที่เหมาะสมสอดคลองกัน ใหความรูความเขาใจในการ
นิเทศ โดยการเขารับการอบรมศึกษาดูงาน เปนตน กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สราง
ความเขาใจระหวางผูรับการนิเทศกับผูนิเทศแบบกัลยาณมิตร สรางความตระหนักใหกับ
บุคลากรใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น ควรมีการปฏิบัติงานและหนาที่ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 4. การประเมินผลการนิเทศ พบวา ขาดการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง 
แนวทางการนิเทศภายใน คือ ตองมีการจัดประชุมหาแนวทางแกไข ผูบริหารจะตองควบคุม 
กํากับ ดูแล ติดตามผล อยางตอเน่ือง 
 
อภิปรายผล 

จากสรุปผลการศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิเคราะหขอมูลมี
ประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 

1. สภาพการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ พิบูลชัย ศรี
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เขม (2553: บทคัดยอ) การศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาล 
เขตการศึกษา 10 สภาพการนิเทศภายใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 พบวา 
โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณารายดานพบวาอยูใน
ระดับมาก ทั้งน้ีเพราะ ศึกษานิเทศกไดเขามาติดตามการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนใหอยูใน
กรอบงานการนิเทศอยางสม่ําเสมอ และปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เมื่อพิจารณาโดยรวมมปีญหาอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับ 
วิสูตร มวงหวาน (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
นิเทศ ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
พบวา ทั้งโดยรวมและรายดาน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ปญหาการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ทั้งโดยรวมและ
รายดาน มีระดับการปญหาอยูในระดับนอย และยังสอดคลองกับ ธวัชพงษ รูบุญ (2552:  
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารกับครูผูสอนและ
จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา สภาพการนิเทศการเรียนการสอนอยูในระดับ
มากและมีปญหาอยูในระดับนอย ทั้งโดยรวมและรายดานเกือบทุกดาน  

2. เปรียบเทียบสภาพ และปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดย
จําแนกตามตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ การนิเทศในโรงเรียน ไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ สภาพร เถรวงแกว (2550: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง สภาพและ
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของกลุมโรงเรียน เครือขายนาหวาทาคูณ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยู
ในระดับมาก 2. ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 3. สภาพการ
นิเทศภายในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูนิเทศและผูรับการนิเทศโดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 4. ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ ไพรัช ชารีแกว (2552 : 98) ได
วิจัยเรื่องทัศนะของขาราชการครูที่มีตอสภาพปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี มีการดําเนินการนิเทศภายในโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ขาราชการครู ที่มีตําแหนงตางกัน มีทัศนะตอสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน
โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามประสบการณการทํางานและขนาดของโรงเรียน และ
สอดคลองกับ นันทนภัส  โซรัมย (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับสภาพและปญหา
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การนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหา
การนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

3. แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 
 แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 คือ ควรแตงต้ังคณะกรรมการและสํารวจวันเวลาที่ครูตองการรับการนิเทศ เพ่ือ
กําหนดแผนการนิเทศ ตองจัดลําดับความสําคัญของปญหาและหาแนวทางแกไขที่ชัดเจน 
กําหนดใหมีการนิเทศตามปฏิทินโดยมีตัวแทนจากผูบริหาร ฝายวิชาการและครูผูสอน เพ่ือให
สามารถทําการนิเทศไดตามวันเวลาที่กําหนด จัดทําปฏิทินการนิเทศใหกับผูนิเทศและผูถูก
นิเทศไดรับทราบกอนที่จะมีการปฏิบัติตามแผน ใหมีการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอและมี
การประเมินอยางตอเน่ือง สอดคลองกับงานวิจัยของ ฑัณฑิมา พงพรม (2558: บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแกว เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารควรจัดให
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวางแผนโครงการการนิเทศภายใน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง   
   
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชนตอโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา

เขต 29 
 1.1 ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีการวางแผนรวมกันในการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
ของแตละโรงเรียน จัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําปของแตละโรงเรียน และมีการกํากับ
ติดตามอยางตอเน่ือง เพ่ือนําผลการนิเทศไปสูการพัฒนา 
 1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ควรสนับสนุนใหโรงเรียนมี
การกําหนดเครื่องมือที่จะประเมินผลการนิเทศภายใน 
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศภายในที่เหมาะสมกับสภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน ดานการ
สรางเครื่องมือนิเทศ และการวัดผล ประเมินผลการนิเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการ
นิเทศภายในใหเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ศึกษาสาเหตุของปญหาการนิเทศในโรงเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธน้ีสําเร็จไดอยางสมบูรณดวยความอนุเคราะหและคําช้ีแนะที่มีคุณคาของ
บุคคลและหนวยงานที่ เ ก่ียวของหลายแหงซึ่ ง ไมอาจนํามากลาวไดทั้ งหมด ผู วิจัย
ขอขอบพระคุณอยางย่ิง คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานันท ทาปทา อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และทานอาจารย ดร.สุวิมล โพธ์ิกลิ่น ที่ใหความชวยเหลืออยางดีย่ิง โดยใหความ
เอาใจใส แนะนํา ตรวจสอบแกไขวิทยานิพนธเพ่ือใหสมบูรณทุกขั้นตอน  

นอกจากน้ีผู วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน ที่ประสาทวิชาการดานการบริหารการศึกษา พรอมทั้ง
ไดใหคําแนะนํา ในการปรับปรุงพัฒนางานวิจัยครั้งน้ี ขอขอบพระคุณ คณะผูเช่ียวชาญที่กรุณา
ตรวจสอบ และใหคําแนะนําในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการ
วิจัย 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่
อนุญาตใหเก็บขอมูลในการวิจัย ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามขอมูลที่
เปนความจริง เปนประโยชนตอการวิจัยและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล พรอมทั้งให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งน้ี 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวม
หองหมูเรียน บ.ศ ศ.ค.ม. 21 ทุกทาน ที่เปนผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จ ทั้งที่ใหกําลังใจ เปน
แรงผลักดัน ใหการสนับสนุนตลอดมาทําใหการทําวิจัยในครั้งน้ีประสบผลสําเร็จ  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบริการ
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ตัวแทน
ประชากรในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี จํานวน 389 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบดวยคา t-test และการ
ทดสอบ F-test ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
นครเมืองอุบลราชธานี ทั้ง 2 ดานคือ 1) ดานสถานที่ 2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ
กิจกรรม ในภาพรวม ผูที่ใชบริการสวนสาธารณะมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดดังน้ี ความพึงพอใจดานสถานที่ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด โดยผูใชบริการ

สวนสาธารณะมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=4.30) รองลงมาคือ ดานสถานที่มีอากาศ

ปลอดโปรง ผูใชบริการสวนสาธารณะมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=4.13) และที่จอดรถ
ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด ตามลําดับ สวนความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกและกิจกรรม เชน สนามกีฬา พ้ืนที่ว่ิง ที่เตนแอโรบิก ฯลฯ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมาก

ที่สุด (�̅�𝑥=4.05) รองลงมาคือ กิจกรรมกีฬาตางๆ เชน ว่ิง ตะกรอ บาสเกตบอล มีอุปกรณ

สนับสนุน ฯลฯ ผูใชบริการสวนสาธารณะมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=3.98) และ หองนํ้า
มีความเพียงพอตอการใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด ตามลําดับ ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมือง
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อุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได โดยการการทดสอบคา t-
test และการทดสอบคา F-test พบวาภาพรวมไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การใชบริการสวนสาธารณะ  
 
Abstract 

This research objectives are: 1) to study the satisfaction of using public 
park services in Ubon Ratchathani Municipality; 2 )  to compare the satisfaction 
of public park services in Ubon Ratchathani Municipality.  The sample used in 
the research is a population representative of Ubon Ratchathani Municipality. 
The sample size was to calculated by using Taro Yamane.  The sample used in 
this study was 389 people.  The tool used in this research was a questionnaire 
to measure the satisfaction of users in the public park services in Ubon 
Ratchathani Municipality. The research was divided into 2 parts: Part 1: Personal 
information of the respondents; Part 2 :  Facility.  Data analysis consists of the 
five- level questionnaire and the open- ended questionnaire.  Statistics used for 
the analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  

The research found that overall, those who used the park service were 
very satisfied.  Location satisfaction had the highest average.  Park users were 

satisfied at a high level (�̅�𝑥=4.30). Public park users were highly satisfied (�̅�𝑥=4.13) 
and secure parking, the average satisfaction was minimal.  The satisfaction of 
facilities and activities such as the stadium, running tracks, aerobics, etc. had the 

highest satisfaction (�̅�𝑥=4.05), followed by sports activities such as running, Thai 

ball game, and basketball, Park users were satisfied at a high level (�̅�𝑥=3.98) and 
the bathrooms were adequate for service. The average satisfaction was minimal. 
Keywords: Satisfaction, public park services 
 
บทนํา 
 สวนสาธารณะ (Park หรือ Public parks) หมายถึง สถานที่ที่สรางขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับประชาชนทั่วไป และเปนที่ประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ เชน ออกกําลังกาย เดินเลน พักผอน โดยมีการจัดแตงบริเวณไวอยางสวยงาม 
พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกไวคอยบริการแกประชาชน (อาชัญญา รัตนอุบล, 2548: 47) 
โดยประเภทของสวนสาธารณะแบงไดหลายประเภทดังน้ี 1. สวนสนามเด็กเลน (Tot-Lots) 2. 
สวนสาธารณะระดับหมูบาน (Neighbourhood Park) 3. สวนสาธารณะระดับชุมชน 
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(Community Park) 4. สวนสาธารณะระดับอําเภอ (District Park) 5. สวนสาธารณะระดับ
จังหวัด (City Park) 
 สวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี มีดวยกันทั้งหมด 6 แหง 
และมีอีก 3 แหงรอการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหเปนสวนสาธารณะในอนาคต โดย 6 แหง
ประกอบไปดวย สวนธารณะหนองบัว สวนสาธารณะทุงศรีเมือง สวนสาธารณะหวยมวง 
สวนสาธารณะบูรพานอก สวนสาธารณะอยูวงศธรรม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รวมเน้ือ
ที่ทั้งหมดของสวน 6 แหง มีเน้ือที่ทั้งหมด 248 ไร โดยสวนสาธารณะหวยมวงมีเน้ือที่ทั้งหมด 
129 ไร เปนสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญที่สุดในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี (สํานักงานเขต
เทศบาลเมืองอุบลราชธานี, 2560)  
 ผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษา “ความพึงพอใจในการใชบริการสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี” เ พ่ือเปนการศึกษาความพึงพอใจของผู ใชบริการ
สวนสาธารณะ และเพ่ือเปนการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการ
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ใชเปนแนวทางการปรับปรุงใหกับสํานักงาน
เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ที่จะไดนําขอมูลที่ไดรับจากงานวิจัยเหลาน้ี ไปปรับปรุงสวนที่มี
ขอบกพรอง และพัฒนาตอไปในอนาคต อีกทั้งใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนในการ
ออกแบบสวนสาธารณะอีก 3 แหงที่รอการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต เพ่ือใหไดสวนสาธารณะ
ที่ตรงตามความตองการและความพึงพอใจของประชาชนสวนมาก 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมือง
อุบลราชธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
เมืองอุบลราชธานี โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรในเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี จํานวน 79,639 คน (ขอมูลลาสุด 
กรกฎาคม 2560 จากสํานักงานเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี) 

ประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มาใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
นครเมืองอุบลราชธานี จํานวน 398 คน ซึ่งคํานวณไดจากสูตรของ ทาโรยามาเน คือ 
n=N/1+N (e) 2 สามารถคํานวณไดดังน้ี 

n=N/1+N (e)2  
n=79,639 / 1+79,639(0.0025) 
n=79,639/ (1+199.09) 
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n=79,639 / 200.1 
n=397.99 
n=398 คน 

 
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีจัดทําเพ่ือศึกษาความพึงพอใจและเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชากรในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานีในการใชบริการ การออกกําลังกายใน
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี 
 
ตัวแปรในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ  

 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระดับรายได 
5. อาชีพ 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช บ ริ ก า ร
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมือง
อุบลราชธาน ี

1. สถานที่ 
2. สิ่งอํานวยความสะดวก 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่มาใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมือง
อุบลราชธานี โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณดวยวิธีของ Taro Yamane 
กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 398 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลจากกลุมตัวอยาง มีจํานวน 5 ขอ ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ ซึ่งมีลักษณะใหเลือกตอบเพียงขอเดียว 
(Multiple Choice) 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราวัด 5 ระดับ (Likert Scale) 
จํานวน 2 ดาน ไดแก 1. ดานสถานที่ 2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยแบบสอบถามแตละ
ขอมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามใหแสดงความคิดเห็น มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด (Open-end question) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูใชบรกิารสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธาน ี

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.54 
เพศหญิง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.46 โดยสวนใหญ อายุระหวาง 20-30 ป คิดเปน
รอยละ 52.8 รองลงมา อายุตํ่ากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 33.9 อายุระหวาง 31-40 ป คิดเปน
รอยละ 4.5 สวนใหญอยูในระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 69.1 รองลงมา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละรอยละ 11.1 การศึกษาระดับตํ่ากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 9.5 สวนใหญเปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 64.1 สวน
ใหญมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 68.3  รองลงมา รายได 10,001-
20,000 บาทตอเดือน รอยละ 20.6 รายได 20,001-30,000 ตอเดือน รอยละ 7.3 รายได 
30,001-40,000 บาทตอเดือน รอยละ 2.5 รายไดต้ังแต 40,001 บาทขึ้นไป รอยละ 1.3  
ตามลําดับ 

2. การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมือง
อุบลราชธาน ีในภาพรวม มีดังนี้ 

2.1 ดานสถานที่ พบวา สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใช
บริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี ดานสถานที่ ในภาพรวม อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ (�̅�𝑥=3.70) เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก 
พบวา ประชากรที่ใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี มีความพึง

พอใจดานสถานที่ที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ (�̅�𝑥=4.30) 
รองลงมามีความพึงพอใจดานสถานที่มีอากาศปลอดโปรง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

(�̅�𝑥=4.13) รองลงมามีความพึงพอใจดานสถานที่จอดรถเพียงพอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ (�̅�𝑥=3.78) ตามลําดับ 
2.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรม พบวา สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ระดับความพึงพอใจในการใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี ดาน

สิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเทากับ (�̅�𝑥=3.63) เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก พบวา ประชากรที่ใชบริการสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี มีความพึงพอใจดานพ้ืนที่ที่เพียงพอตอการทํากิจกรรมตาง ๆ 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ (�̅�𝑥 =4.05) รองลงมามีความพึงพอใจดานกิจกรรมกีฬาตาง 

ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ (�̅�𝑥 =3.98) รองลงมามีความพึงพอใจดานการใหบริการ 

จุด/ชองทางที่มีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ (�̅�𝑥=3.61) 
ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบรกิารสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองอุบลราชธานี 
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ผูที่ใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่มีเพศตางกัน มีผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการสวนสาธารณะแตกตางกัน ทั้ง 2 ดาน ไดแก ดานสถานที่ และ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนประชาชนที่มี
อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการสวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานีไมแตกตางกัน ทั้ง 2 ดาน ไดแก ดานสถานที่ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกและกิจกรรม ไมตางกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมือง
อุบลราชธานีโดยจําแนกเปนรายดาน ไดแก 1) ดานสถานที่ และ 2) ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกและกิจกรรม มีดังน้ี 

2.1) ความพึงพอใจของผู ใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมือง
อุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

2.2) ดานสถานที่ ผูที่ใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี 
ในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก เมื่อศึกษาเปนรายดานโดยพิจารณาจากระดับ
ความพึงพอใจ 3 ลําดับแรกพบวา ดานสถานที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ดานสถานที่มีอากาศ
ปลอดโปรง และดานสถานที่จอดรถเพียงพอ ทั้ง 3 ดานน้ีมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
ทั้งน้ีอาจเกิดจาก ภายในบริเวณของสวนสาธารณะมีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม จึงสามารถที่จะ
จัดสรรพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความตองการของคนทุกเพศทุกวัยไดเปนอยางดี โดยมีการแบง
พ้ืนที่การออกกําลังกายที่ เหมาะสมชัดเจน และมีพ้ืนที่รองรับการทํากิจกรรมไดอยาง
หลากหลาย รวมทั้งยังมีการแบงพ้ืนที่เพ่ือสรางที่จอดรถเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกตอผู
ที่มาใชบริการสวนสาธารณะ โดยที่ทุกเพศทุกวัยสามารถใชบริการไดโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งน้ี
ภายในบริเวณสวนสาธารณะยังมีการปลูกพืช จําพวกไมสวนไมประดับเพ่ือเปนการตกแตงให
สวนสาธารณะมีความสวยงามและยังทําใหมีสวนสาธารณะมีความรมรื่นมากขึ้น มีอากาศ
ปลอดโปรงเน่ืองดวยจากปลูกตนไมชนิดตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิชัย ชุมแวง
วาป (2551) โดยไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอศูนยออกกําลัง
กายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการของศูนยออกกําลังกายมี
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง อธิบายไดวา สภาพแวดลอมการ ออกกําลังกายในศูนย
ออกกําลังกายผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับที่มาก ทั้งน้ีเปนเพราะศูนยออกกําลังกาย
มีสถานที่ต้ังอยูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําใหผูใชบริการมีความสะดวกในการมาใช
บริการ ขณะเดียวกันสถานที่ออกกําลังกายแตละชนิดก็มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดลอม
ที่รมรื่นเหมาะสําหรับการเลือกเขามาใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมภพ มูฮัมหมัด 
(2559) โดยไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการการออก
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กําลังกาย การเลนกีฬา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยผลการวิจัยพบวา 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจในเรื่องสถานที่จอดรถอยูในระดับมาก อาจเน่ืองดวยที่จอดรถ
คอนขางกวางขวาง เพียงพอตอความตองการและสะดวกสบายมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ธัญลักษณ หงสโตและคณะ (2559) โดยไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและ
ความสําคัญในการใชบริการสนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลการวิจัยพบวา สถานที่มีการ
จัดสภาพแวดลอมสะอาดสวยงาม อากาศถายเทไดสะดวก เน่ืองดวยสถานที่ถือวาเปนสิ่ง
สําคัญไมแพกับการบริหารจัดการและผูใหบริการ เพราะความพรอมของอุปกรณและสถานที่ 
ถือเปนการใหบริการที่ไมมีชีวิตแตก็ควรอยูในสถานะที่พรอมใชงาน อยูตลอดเวลา 

2.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและกิจกรรม ผูที่ใชบริการสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองอุบลราชธานี มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อศึกษาเปนราย
ดานโดยพิจารณาจากระดับความพึงพอใจ 3 ลําดับแรก พบวา ดานพ้ืนที่เพียงพอตอการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ดานการมีกิจกรรมกีฬาหลากหลาย และดานการมีปายคําแนะนํา/ชองทางการ
ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก ทั้ง 3 ดานมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ทั้งน้ีอาจเกิดจาก สวนสาธารณะถูกออกแบบพ้ืนที่เพ่ือใหเหมาะสมตอการออกกําลังกาย
และการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่นอกเหนือจากการออกกําลังกาย และเพ่ือเปนการตอบสนอง
ความตองการของผูที่มาใชบริการที่มีความตองการแตกตางกัน จึงอาจเปนเหตุใหตองมีการ
จัดสรรพ้ืนที่ออกกําลังกายและออกแบบพ้ืนที่เพ่ือใหเปนการอํานวยความสะดวกตอการทํา
กิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากกิจกรรมการออกกําลังกาย และดวยการมีกิจกรรมหลาย
หลายทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก อีกทั้งการมีอุปกรณที่สามารถ
ตอบสนองการทํากิจกรรมน้ันๆ ไดจึงนาจะเปนอีกสาเหตุที่ทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากเชนกัน และดวยชองการเขา-ออกสวนสาธารณะ สามารถเขา-ออกไดมากกวา 2 
ชองทาง มีปายใหการชวยเหลือหากเกิดเหตุรายภายในสวนสาธารณะ ปายคําแนะนําการออก
กําลังกาย ปายบอกทางที่ชัดเจน และมีปายอธิบายถึงกฎระเบียบการใชสวนสาธารณะ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภควดี ศรีออน (2555) โดยไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการ
ใชสวนสาธารณะและสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน กรณีศึกษา สวนรมณีนาถ โดยผลการวิจัย
พบวา ผูใชสวนรมณีนาถเขามาทํากิจกรรมหลายชนิด แตละชนิดมีกิจกรรมที่มีความแตกตาง 
ยังพบอีกวาบางพ้ืนที่ มีกิจกรรมชนิดเดียวกันเปนประจํา และความสมบูรณของอุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวก มีผลตอการเขามาใชสวนรมณีนาถ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
วิมาน ภูนาสูง (2557: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
สนามกีฬาจังหวัดยโสธร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร โดยการวิจัยพบวา มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาสนามกีฬาจังหวัดยโสธร ไดจัดใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูที่มาใชบริการ ไมวาจะเปนความสะดวกในการเขา-ออกสถานที่ จัดใหมี
อุปกรณและเครื่องออกกําลังกายที่เพียงพอตอความตองการของผูมาใชบริการ 
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2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองอุบลราชธานี จําแนกตามขอมูลทั่วไป ดังน้ี 

ผลการเปรียบเทียบพบวา ผูตอบแบบสอบถาม เพศ ตางกัน มีความพึงพอใจ
แตกตางกัน สวนผูตอบแบบสอบถามที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพตางกัน 
มีความพึงพอใจไมแตกตาง ทั้งน้ีอาจเกิดจาก เพศ ตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกัน เพราะ
พฤติกรรมในการออกกําลังกาย ตอชนิดกีฬาที่เลนแตกตางกันภายในสวนสาธารณะ ความ
ปลอดภัยของสถานที่ เปนสวนประกอบของการตัดสินใจมาใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับ วิวัฒน 
กาญจนะ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียน จังหวัดกระบ่ี ปการศึกษา 2551 พบวา นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มี
พฤติกรรมการออกกําลังกายที่แตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก เหตุผลเกี่ยวกับโครงสรางของ
รางกายที่แตกตางกันของเพศชายและเพศหญิง ซึ่งเพศหญิงมีขอจํากัดหลายประการ ที่สงผล
ใหมีพฤติกรรมการออกกําลังกายนอยกวาเพศชาย สอดคลองกับ วิมาน ภูนาสูง (2557) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการสนามกีฬา จังหวัดยโสธร สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดยโสธร พบวา จําแนกตามเพศ แตกตางกัน ในดานของความปลอดภัยอาจ
เปนเพราะวาทัศนคติหรือความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยระหวางเพศชายและเพศหญิง มีไม
เทากัน ซึ่งเพศชายจะมีมากกวาเพศหญิง จึงสงผลทําใหความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อเขา
มาใชบริการสนามกีฬาจังหวัดยโสธร มีมากนอยไมเทากัน สวนผูที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
รายได และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน อาจเน่ืองจาก ดวยสวนสาธารณะเปน
พ้ืนที่เปด ใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย และเปนพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถเขามาใชบริการไดโดย
ไมมีขอแมใดๆ ทั้งยังมีบริการหลากหลายและอุปกรณอํานวยความสะดวกตอการออกกําลัง
กายและพักผอน จึงทําใหผูที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจ
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ สมคิด สวนศรีและคณะ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความ
ตองการออกกําลังกายของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี พบวา 
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุตางกัน มีความตองการ
ออกกําลังกายโดยรวม ไมแตกตางกัน  

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองอุบลราชธานี จําแนกตามรายดาน พบความพึงพอใจที่แตกตางกันอยางชัดเจน คือ ความ
พึงพอใจ ระหวางเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจที่แตกตางกัน ทางดานสถานที่ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกและกิจกรรม โดยดานสิ่งอํานวยความสะดวกเห็นไดชัดเจนที่สุด อาจจะ
เน่ืองดวยพฤติกรรมหรือจุดประสงคของผูที่ใชบริการสวนสาธารณะระหวางเพศชายและเพศ
หญิง มีความแตกตางกัน จากการที่กลุมผูวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลพบวา เพศชายมักมาออก
กําลังกายกันเปนกลุมมากกวา และชนิดกีฬาการออกกําลังกายมากที่สุดคือ การเตะฟุตซอล 
รองลงมาคือบาสเกตบอล ซึ่งภายในบริเวณสวนสาธารณะ มีพ้ืนที่เพียงพอและอุปกรณอํานวย



 

 

 

 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.1 January-March 2018  61 

ความสะดวกมาก จึงเปนเหตุใหเพศชายมีความพึงพอใจในดานน้ีสูงกวา แตกตางจากเพศหญิง
ที่มักมาใชบริการเพียง 1-2 คน โดยจากการลงสํารวจพ้ืนที่พบวา การเดินหรือการว่ิง การเตน
แอโรบิค คือกิจกรรมที่เพศหญิง ใชในการออกกําลังกายเปนสวนมาก และปญหาที่พบในการ
ว่ิงหรือการเดินคือ แสงสวางในบางชวงของลูว่ิง มีไมเพียงพอ พ้ืนผิวทางว่ิงขรุขระ ไมเรียบ ซึ่ง
อาจทําใหเกิดอันตรายได ซึ่งผลวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญลักษณ เย่ียมมิตร (2556) 
ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2554 โดยผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการออกกําลังกาย
ระหวางนักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ป
การศึกษา 2554 ดานเจตคติเก่ียวกับการออกกําลังกายและดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะดานสถานที่ ที่จอดรถเสี่ยงตอการถูกโจรกรรม จึงควรจะจัดให
บริเวณที่จอดรถมีแสงสวางมากขึ้น มีกลองวงจรปดที่เพียงพอ และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูที่ใชบริการสวนสาธารณะ 

2. ขอเสนอแนะดานสิ่งอํานวยความสะดวก หองนํ้ามีจํานวนไมเพียงพอและความ
สะอาดของหองนํ้ายังไมดีนัก จึงควรจัดใหมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหองนํ้าอยาง
ตอเน่ือง และควรเพ่ิมจํานวนของหองนํ้าใหเพียงพอ  

3. ควรมีการรณรงค หรือประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองเก่ียวกับการออกกําลังกาย 
การรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ และจุดทิ้งขยะที่เพียงพอ 
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online video, design, writing and social media  

to supercharge your career”  
by Adam Waters. 

 
      ปริทัศนโดย รองศาสตราจารย ดร. 

สมาน อัศวภูมิ01  
 
ขอมูลเก่ียวกับผูเขียน 
 Adam Waters มีประสบการณเกี่ยวกับ “digital content” หรือที่ผูปริทัศนเรียกวา 
“เน้ือหาดิจิทัล” มากวา 10 ป ในหลายรูปแบบและทีวีอีกหลายชอง ทํางานใหทีมบริการ
ออกอากาศของอังกฤษ เปนที่ปรึกษารัฐบาลประเทศอังกฤษเก่ียวกับเรื่องน้ี เปนพ่ีเลี้ยง
นักพัฒนาสื่อสรางสรรคแนวใหม  
 
สาระสาํคญัของหนังสือ 

เน้ือหาหนังสือเลมน้ี นําเสนอสาระไว 9 เรื่อง คือ บทนํา และ บทที่ 1 ถึง 8 ในบทนํา
น้ัน ผูเขียนใหสาระพ้ืนฐานในการทําความเขาใจเก่ียวกับดิจิทัล โดยเฉพาะนิยามคําวาดิจิทัล 
ซึ่งมีความเขาใจแตกตางกันไป แตเมื่อกลาวถึง digital content หรือเน้ือหาดิจิทัล น้ันผูเขียน
นิยามวาหมายถึงเน้ือหาสาระที่นําเสนอในรูปแบบของการเขียน ภาพ แผนภูมิ เสียง หรือวีดิ
ทัศนที่สามารถอานไดในสมารทโฟน หรือคอมพิวเตอร  

บทที่หน่ึง กลาวถึงความสําคัญของทักษะดิจิทัลที่มีตอการงานอาชีพ โดยผูเขียนเสนอ
วาทุกวันน้ีเปนโลกแหงดิจิทัล ใครไมมีทักษะดิจิทัลและไมใชทักษะดังกลาวในการทํางานแลวก็
จะตกยุค เสียเปรียบในการแขงขัน ปญหา หรือชองวางของทักษะงาน เกิดจากบุคลากรคิดวา
ทักษะดิจิทัลเปนเรื่องที่ยุงยากซับซอน เรียนรูยาก จึงไมยอมเรียนรู ทําใหองคการเสียโอกาส  

บทที่สอง กลาวถึงแนวทางในการผลิตเน้ือหาดิจิทัล ซึ่งมีสามลักษณะใหญ ๆ คือ แบบ
สั้น แบบยาว และแบบเลาเรื่อง แบบสั้นคือ นําเสนอเฉพาะหัวขอและประเด็นสําคัญ ไมวาจะ
เสนอโดยขอเขียน ภาพ วีดิทัศน หรือเสียงบรรยาย หรือผสมผสานกัน อยางไรก็ตาม ถาเปน
ภาพ วีดิทัศน หรือเสียงบรรยาย ควรมีขอความของเน้ือหาที่นําเสนอดวย เพราะลูกคาเน้ือหา
ดิจิทัลนิยมดูเน้ือหาดิจิทัลจากโทรศัพทมากกวาอยางอ่ืน จึงไมอยากใหมีเสียงรบกวนคนอ่ืน 
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ยกเวนเน้ือหายาวๆ ซึ่งตองเปนเรื่องดีจริงๆ ผูใชบริการจึงจะเสียเวลาติดตาม ทักษะการเลา
เรื่องจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับสื่อที่ใชเน้ือหาดิจิทัลในการสื่อสาร  

บทที่สาม นําเสนอเก่ียวกับการสรางสื่อวีดิทัศน นําเสนอเก่ียวกับแนวการสรางสื่อวีดิ
ทัศนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสาร และนําเสนอความแตกตางระหวางวีดิ
ทัศนแบบเสนตรง กับแบบดิจิทัล วีดิทัศนแบบเสนตรงจะนําเสนอเรื่องตางๆ ตามลําดับเวลาที่
เกิด สวนวีดิทัศนแบบดิจิทัลน้ัน ไมจําเปนตองเรียงตามลําดับเวลา และที่สําคัญคือ ควรจะ
สั้นๆ และเปนแบบภาพเงียบ ใชหนังสือบรรยายแทน จอเหมาะกับดูทางโทรศัพท เริ่มตนแบบ
ที่ประเด็นสําคัญและประทับใจ และใชขอมูลดิบ หรือปฐมภูมิมากกวาการสรุป  

บทที่สี่ วาดวยการออกแบบแผนภูมิ ภาพถาย และเสียง บทที่หา นําเสนอความสําคัญ
และแนวทางในการสรางชุมชนดิจิทัล บทที่หก วาดวยเรื่องของการประเมินสื่อดิจิทัล การ
สรางสื่อดิจิทัลที่ดีเปนแคความสําเร็จแบบครึ่งทาง ถาไมมีการติดตามผลและประเมินผลแลว 
สื่อที่สรางขึ้นก็ไมมีความหมาย แตพวกเราก็โชคดีที่โปรแกรมใชงานในการผลิตสื่อดิจิทัลน้ัน 
เมื่อมีผูเปดใชผลงานของเราก็จะทราบไดทันที รวมทั้งสถิติในการใชดวย อยางไรก็ตาม ถา
ชองทางในการเผยแพรสื่อของเรามีชองในการสื่อสารสองทางได จะเปนประโยชนยิ่ง  

บทที่เจ็ด กลาวถึงสื่อสังคม (social media) ผูเขียนกลาวถึงพลังและความสําคัญของ
สื่อสังคมที่สงผลสําคัญกับชีวิตและการงานของคนในยุคปจจุบัน แตมีความเช่ือที่ผิด ๆ 
เกี่ยวกับเรื่องน้ีวา สื่อสังคมเปนเรื่องของคนหนุมคนสาวเทาน้ัน สื่อสังคมเปนเรื่องไรสาระ เปน
เรื่องที่ยุงยากซับซอน เปนเรื่องประเด๋ียวประดาว เปนเรื่องที่ตองใชเวลาในการสรางและ
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งจริงเพียงบางสวนเทาน้ัน ความจริงแลวหากเขาใจเรื่องน้ีอยางแทจริง และ
จริงใจที่จะสื่อสารกับเพ่ือนรวมโลกในสิ่งที่เราตองการแชรทุกอยางเปนสิ่งที่ทําไดและมีคุณคา
ในตัวมันเอง สําหรับแนวทางสูความสําเร็จน้ัน ผูเขียนเสนอไววา เราตองรูจักกลุมเปาหมายที่
เราตองการสื่อสาร เรามีทุนและเวลามากนอยเพียงใด มีเน้ือหาสาระอะไรที่จะแชร และเราจะ
รูไดอยางไรวาเราบรรลุเปาหมาย  

บททีแ่ปด กลาวถึงเรื่องของคน ซึ่งเปนหัวใจของความสําเร็จในการสื่อสารดวยเน้ือหา
ดิจิทัล [จริงๆ ของทุกเรื่อง-ผูปริทัศน] เพราะไมวาเราจะเขาใจและวางแผนไดดีขนาดไหน แต
ความสําเร็จทั้งมวลอยูที่คน คือทั้งเพ่ือนรวมงาน ผูประสานงาน ผูรับขาวสาร และลูกคา ผูนํา
ดานเน้ือหาดิจิทัลควรหาใหพบวา ใครคือผูที่จะเปนทูตในการสื่อสาร ใครเปนฝายคัดคาน ใคร
คือผูเช่ียวชาญที่จะชวยเราได และใครจะทําสิ่งที่เราตองการใหเปนจริงได  

 
ความเห็นและขอเสนอแนะทายเรื่อง 

หนังสือเลมน้ีนําเสนอสาระมีมุมหน่ึงของยุคดิจิทัล คือ เน้ือหาดิจิทัล ซึ่งเปนขอแนะนํา
ในการผลิตและการสื่อสารดวยเน้ือหาดิจิทัล ที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการใชเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล ในการสื่อสารและการเรียนรูในปจจุบัน เน้ือหาที่สรุปไวขางตนน้ัน ผูปริทัศนนํามา
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เฉพาะประเด็นสําคัญที่เห็นวานาจะเปนประโยชนเบ้ืองตนสําหรับผูสนใจเกี่ยวกับการผลิตและ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยุคดิจิทัล หากสนใจอาจจะศึกษาเพ่ิมเติมจาก
หนังสือเลมน้ีอีกครั้งหน่ึง หรือหนังสือตามบรรณานุกรมของหนังสือเลมน้ัน ตลอดจนสื่อ
ออนไลนอ่ืนๆ ตอไป อยางไรก็ตามคําแนะนําที่ดีที่สุดคือ “ทําไปเรียนรูไป” สิ่งที่รูจะไมรูวานํา
ใชไดจริงหรือไมจนกวาจะนําสูการปฏิบัติ สรุปก็คือความสําเร็จเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีการทํา ทํา 
และก็ทําเทาน้ันครับ  
 
เอกสารอางอิง 
Waters, Adam. (2018) .  Confident Digital Content:  Master the fundamentals of 

online video, design, writing and social media to supercharge your 
career. London: Kogan Page. 
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วิชาการ ดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี 
บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับดาน
สังคมศาสตร 

2. เพ่ือเปนสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ 

3. เพ่ือกระตุน ใหเกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร 
รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเที่ยว การ
จัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับดานสังคมศาสตรอยางตอเน่ือง ทั้งในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนําไปอางอิงประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม  

กําหนดการเผยแพร  ปละ 4 ฉบับ  
ฉบับที ่1 มกราคม – มีนาคม  ฉบับที ่2 เมษายน - มิถุนายน  
ฉบับที ่3 กรกฎาคม - กันยายน   ฉบับที ่4 ตุลาคม - ธันวาคม  

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)  
วารสาร Journal of Innovative Social Science รับบทความวิชาการ และบทความ

วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความน้ันตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิชาการที่มีประโยชนและนาสนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัย ที่เปนปจจุบัน เปน
ประโยชนตอทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะไดรับการตีพิมพน้ัน จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่บทความน้ันเก่ียวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเน้ือหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเน้ือหาดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การ
บัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ
กับดานสังคมศาสตร  

สําหรับบทความที่จะลงตีพิมพในวารสาร Journal of Innovative Social Science 
จะตองเปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอ่ืนๆ การละเมิดลิขสิทธ์ิถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิ  



การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)  
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพ่ือทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังน้ี  
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ 

จากน้ันกองบรรณาธิการจะตรวจสอบช่ือเรื่องและเน้ือหาของบทความวาเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร  

2. เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรวาบทความเปนบทความที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทความน้ันๆ ตอไป โดยที่ผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพไดหรือบทความน้ันๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  

3. กองบรรณาธิการสงหนังสือตอบรับการตีพิมพหรือปฏิบัติการตีพิมพใหเจาของ
บทความ  

ประเภทของผลงานวิชาการที่เปดรบัตีพมิพ  
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ

สมาชิกรวมในงานวิจัยน้ัน อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน  
2. บทความวิชาการ (Academic Article) เปนบทความทางวิชาการที่นําเสนอ

เน้ือหาสาระทางวิชาการที่นาสนใจ ซึ่งผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน 
จากการวิจัยที่ผานมา จากเอกสารอางอิง จากความคิดเห็นของผูเขียนและผูอ่ืน อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ที่สนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนําเสนอแนวทางในการวิเคราะหองคความรูใหมๆ ที่ไมเคยมีผูรวบรวมเรียบเรียง หรือ
วิเคราะหมากอน  
 
  



การเตรยีมบทความเพื่อการตีพิมพในวารสาร  
บทความวิจัย ประกอบดวย  

1. ช่ือเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ช่ือผูเขียน (Author(s)) ใชช่ือเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป

สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา  
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว

ทายบทคัดยอ  
5. เน้ือหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี  

1. บทนํา (Introduction)  
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)  
3. ผลการวิจัย (Results)  
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)  
5. เอกสารอางอิง (References)  

6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  

บทความวิชาการ ประกอบดวย  
1. ช่ือเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ช่ือผูเขียน (Author(s)) ใชช่ือเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป

สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา  
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว

ทายบทคัดยอ  
5. เน้ือหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี  

1. บทนํา (Introduction)  
2. สาระในประเด็นตางๆ (Contents)  
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)  
4. เอกสารอางอิง (References)  

6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  
  



การเตรียมตนฉบับผลงานที่รับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space) 

พรอมระบุเลขหนา และต้ังระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 น้ิว ขอบซาย 1.25 น้ิว ขอบขวา 1.25 
น้ิว  

2. ช่ือเรื่อง ตองมีทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนากึ่งกลางหนากระดาษ  

3. ช่ือผูเขียน (Author(s)) ใชช่ือเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุช่ือผูเขียนของแตละคนที่มีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ 

4. บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 

18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเน้ือหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา  

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ใหใชคําวา “Abstract” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนาชิดชายหนากระดาษ สวนเน้ือหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา  

5. เน้ือหา  
5.1 เน้ือหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน 

15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เน้ือหา และเอกสารอางอิง)  
5.2 เน้ือหาหัวเรื่อง ภาษาไทย ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 

ตัวหนา และเน้ือหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา 
ชิดซายหนากระดาษ 

5.3 เน้ือหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 
และเน้ือหาบทความภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสม่ําเสมอ  

6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด  
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ  

7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ช่ือ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 
ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ 
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายช่ือผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใช ตั ว อักษร  TH SarabunPSK ขนาด  14 point และภาษาอังกฤษ ให ใช ตั ว อักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 14 point  



7.2 สวนประกอบอ่ืนหรือแหลงที่มาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ  

8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology 
Association) 

9. ใชตัวเลขอารบิกเทาน้ัน และไมใหใชการต้ังคาตัวเลขอัตโนมัติ 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สงบทความวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะตองมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักใหพิจารณาลงพิมพเผยแพร 
 

การติดตอในการสงบทความ  
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี  
เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท : 045-319-900 ตอ 110    โทรสาร : 045-319-911   
E-mail: jriss@rtu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review) 
 

รองศาสตราจารย ดร.สมาน อัศวภูมิ  มหาวิทยาลัยราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนคิด มะเสนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองสุข วันแสน  มหาวิทยาลัยราชธานี 
อาจารย ดร.ปญญา ตรีเลิศพจกุล   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 
อาจารย ดร.สุรัตน มุทุวงศ   มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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